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Glória Solé 
(CIEd, UMinho) 

Isabel Barca 
(CITCEM, FLUP) 

INTRODUÇÃO 

 

 

A problemática dos manuais escolares tem sido um dos objetos relevantes para o 

ensino de História tornando-se, nas últimas décadas, um foco de investigação em 

distintos lugares e instituições e sobre diversas perspetivas. A partir dos anos 1970, 

os investigadores passaram a preocupar-se com este objeto de estudo, manifestado 

por um crescente interesse de pesquisas na área da educação e da história em torno 

do manual escolar (Chopin, 2004; Valls, 2001, 2007). É pois, um campo de 

investigação que se tem vindo a consolidar no campo da educação (Schmidt, Barca 

& Martins, 2010). 

De acordo com Jörn Rüsen (2010, 2012), várias são as motivações invocadas 

pelos investigadores para o interesse nesta pesquisa. Segundo esse autor, para os 

historiadores o manual escolar de História é um dos canais mais importantes para 

levar resultados da investigação histórica até à cultura histórica da sociedade, sendo 

visto como o reflexo de novas investigações no campo historiográfico e da sua 

aplicação no ensino. O autor aponta ainda motivações políticas, já que nele estão 

sempre envolvidas mensagens políticas; o ensino de História parece ser, de facto, 

uma das instâncias para a formação política e a construção de identidade.  

Um primeiro foco de interesse da investigação em manuais centra-se na 

análise de conteúdo focalizada em temas históricos e respetivos conceitos 

substantivos presentes ou ausentes, para realçar valores neles imbuídos ou 

excluídos. Outro foco revela preocupações centradas meramente no rigor factual, 

frequentemente manifestadas em discussões alargadas no âmbito de eventos 

ligados ao ensino.  

Mas novos enfoques surgiram nas últimas décadas, sendo um deles a análise 

crítica das políticas de produção e de disseminação mais ou menos democráticas de 

manuais escolares. Em Portugal, de acordo com as disposições da Constituição da 

República Portuguesa, apesar de tais políticas de disseminação gratuita têm sido 

gradualmente implementadas. A partir de 2016, a gratuitidade dos manuais 
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escolares foi instituída no 1º ciclo de escolaridade, foi alargada ao 2.º ciclo em 2018, 

e será estendida em 2019 até ao 12.º ano, ou seja, a toda a escolaridade obrigatória 

1. Contudo não se conhecem estudos analíticos que lhes dêm visibilidade, pelo 

menos no plano dos manuais de História. 

De notar que esta política fora já implementada em muitos países, como 

França, Alemanha, Reino Unido, E.U.A, Brasil, México, Chile, Japão, Austrália, entre 

outros. Por outro lado, cabe sinalizar, uma maior internacionalização da 

investigação em Educação que tem proporcionado uma troca de ideias mais 

aprofundadas entre as comunidades investigativas de cada país, contribuindo assim 

para o desenvolvimento de estudos comparativos, sobretudo de natureza 

qualitativa, também relacionadas com este foco. A acrescentar a esta perspetiva 

sociopolítica de democratização do ensino, novas tendências educativas sobretudo 

com abordagens pró-construtivistas (a partir da década de 1970) levaram à inclusão 

nos manuais de propostas de atividades dirigidas aos alunos. Esta mudança criou 

um novo nicho de pesquisa direcionado para a análise metodológica dessas 

propostas. Cabe sinalizar aqui também uma tendência ainda mais recente no âmbito 

da pesquisa sobre manuais e que procura responder a questões como o que pensam 

os principais utilizadores (alunos e professores) dos manuais sobre os mesmos e 

como os usam para a construção do conhecimento histórico. 

 

Com base nestes pressupostos, organizamos a estrutura deste ebook por 

cinco secções. Nestas não incluímos as recentes pesquisas sobre conceções e 

perceções de alunos acerca do manual e dos seus conteúdos (como respostas às duas 

questões acima apresentadas), embora elas se encontrem pontualmente 

referenciadas em vários textos aqui apresentados. 

A primeira secção, Perspetivas sobre conceitos substantivos, integra quatro 

capítulos que se centram na análise de conteúdo de temáticas históricas e/ou em 

                                                           
1 O artigo 127º da Lei n.º 7- A/2016, de 30 de março determina a gratuitidade dos manuais escolares no 1.º ciclo do ensino 
básico a distribuir, para o 1º ano, de escolaridade, no início do ano letivo de 2016-17. O artigo 156º da Lei n.º 42/2016, de 28 
de dezembro alarga o regime de gratuitidade dos manuais escolares previsto no artigo 127.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, com a distribuição gratuita dos manuais escolares, no início do ano letivo de 2017/2018, a todos os alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico da rede pública. O artigo 170º da Lei n.º 114/2017 prossegue o regime de gratuitidade dos manuais escolares 
com o alargamento da distribuição gratuita dos manuais escolares, no início do ano letivo de 2018-2019, a todos os alunos do 
2.º ciclo do ensino básico. A Lei do Orçamento de Estado de 2019 prevê a distribuição faseada de manuais escolares gratuitos 
até ao 12.º ano a partir do ano letivo de 2019-20, ou seja, para toda a escolaridade obrigatória. 
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conceitos, um foco de pesquisa que continua a ser um dos privilegiados nos estudos 

sobre manuais escolares.   

A abrir esta secção, Marlene Cainelli, Flávia Eloisa Caimi e Sandra Regina 

Oliveira, no capítulo intitulado “A Ditadura Militar nos livros didáticos de História 

no Brasil: ‘as lembranças permitidas” analisam as narrativas relacionadas com a 

História Contemporânea sobre a temática “Ditadura Militar Brasileira”, em manuais 

escolares de História dos finais do ensino fundamental. O estudo permitiu concluir, 

entre outros aspetos, que a narrativa historiográfica apresentada sobre o tema 

integra uma multiplicidade de fatores de cunho cultural, político, censório, 

económico e de resistência, com maior ênfase para a questão cultural.  

O capítulo "Os fundamentos do Brasil grande": os manuais escolares 

produzidos pelo governo militar no Brasil (1967-1971)”, de Osvaldo Júnior, retoma 

a problemática da Ditadura Militar no Brasil, mas ao nível da produção dos materiais 

didáticos, e especificamente os manuais escolares produzidos durante esse período. 

O autor analisa a natureza e conteúdo dos manuais escolares de História publicados 

pela Fundação Nacional de Material Escolar – FENAME, criada pela Lei nº 5.327, de 

2 de outubro de 1967, tendo como objetivo principal compreender as conceções de 

aprendizagem histórica presentes em manuais escolares desse período.  

Nilson Javier Ibagón Martín, no capítulo intitulado “La invisibilización de 

África y la diáspora africana en la enseñanza de la historia de Colombia: análisis 

desde los textos escolares de ciencias sociales”, através da análise de conteúdo dos 

manuais escolares produzidos entre os anos 1991 e 2014, analisa os discursos sobre 

o lugar da África e da diáspora africana nas narrativas relacionadas com a História 

de Colômbia e o seu ensino. Esta problemática surge no contexto sociopolítico e 

sociocultural que permitiu nas últimas três décadas impulsionar na Colômbia a 

reivindicação da ‘visão do outro’ e da alteridade como princípios da identidade 

nacional.  

Esta secção termina com um capítulo centrado nos conceitos substantivos de 

mito e de herói, de Juan Antonio Inarejos Muñoz, intitulado “Los héroes del 

Liberalismo en la ensenãnza de la Historia de España. El mito de Espartero: de la 

Historiografia à los libros de textos”. O autor analisa a historiografia relacionada 

com a construção e reconstrução da figura mítica e carismática de Baldomero 
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Espartano, considerado um dos mitos e heróis do liberalismo e como esta figura 

surge nos manuais escolares atuais do 2.º de Bachillerado (Ensino Secundário).  

A segunda secção deste ebook, Estudos comparativos, integra três capítulos 

que apresentam pesquisas de teor predominantemente qualitativo e numa 

abordagem paralela sobre o mesmo enfoque temático, realizados em vários países. 

Este tipo de análise é já um reflexo da crescente internacionalização desta área de 

investigação e da necessidade sentida de se proceder à pesquisa do que é comum e 

específico em manuais escolares de diversos países.  

O primeiro capítulo desta secção, de Cosme J. Gómez Carrasco e Pedro 

Miralles Martínez, intitulado “Enfoques historiográficos y didácticos en los libros de 

texto de España, Inglaterra y Francia. Un estudio comparativo”, reúne os resultados 

de diversos trabalhos realizados nos últimos anos pelo grupo de pesquisa DICSO 

(Didáctica de las Ciencias Sociales) da Universidade de Múrcia de análise 

historiográfica, nomeadamente sobre as mensagens em termos de narrativa 

nacional e de europeísmo veiculadas pelos livros didáticos espanhóis, ingleses e 

franceses no ensino primário e secundário, e ainda as atividades de avaliação, a 

serem realizadas pelos alunos, propostas nesses manuais.  

  O capítulo de Isabel Afonso e Luís Alberto Alves, “Manuais escolares do ensino 

secundário em Portugal e Brasil: similitudes e diferenças”, anuncia a problemática 

que iria orientar o projeto de pós-doutoramento de Isabel Afonso, sob supervisão 

de Luís Alberto Marques Alves, e que foi tragicamente interrompido. O projeto tinha 

como objetivo central comparar os manuais escolares de História do ensino 

secundário em Portugal e no Brasil, quanto a conteúdos selecionados, formas de 

transposição das orientações curriculares, visão do papel formativo da História e 

eventuais influências das pesquisas em educação histórica e das orientações de 

instituições mundiais sobre a função social da disciplina. 

O último capítulo, de Ana Squinelo, Isabel Barca e Glória Solé, intitulado 

“Manuais didáticos de História e o conceito de escravidão: estudo comparativo entre 

Brasil e Portugal”, numa análise de conteúdo explora como o conceito de escravidão 

é apresentado nos manuais didáticos de História, no Brasil e em Portugal. Dado que 

no Brasil a temática é estudada no 7º ano, e em Portugal no 8º ano, analisaram-se as 

mensagens referentes à escravidão em dois manuais vigentes em cada país, do 7° 

Ano no Brasil, e do 8° Ano em Portugal.  
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A terceira secção, Problemáticas emergentes, integra estudos sobre temáticas 

da ‘História difícil’ frequentemente pouco visíveis ou de exploração etnocentrada, 

nos programas e manuais escolares.  

O capítulo “Educação Histórica e a História dos conflitos: análise e produção 

de materiais didáticos”, de Ana Cláudia Urban, parte da necessidade de articulação 

entre o conhecimento histórico e a educação para a cidadania, num pressuposto de 

democratização do acesso aos debates historiográficos sobre conflitos sociais na 

história do Brasil. Discute, através de uma metodologia qualitativa de análise, a 

identificação do tema sobre “conflitos históricos ou temas controversos” presentes 

em manuais didáticos. 

Marcelo Fronza, no capítulo “Consciência histórica e interculturalidade a 

partir das histórias em quadrinhos presentes no manual escolar de história de 

Julierme“, analisou um livro didático de História organizado como uma história em 

quadrinhos, e que foi muito utilizado nas escolas públicas do Brasil nas décadas de 

1970-1980: História Geral: história para a escola moderna, da autoria do historiador 

brasileiro Julierme de Abreu e Castro e desenhado pelo quadrinista argentino 

Rodolfo Zalla. Com a finalidade de compreender os processos ligados à relação entre 

a interculturalidade e a consciência histórica, o investigador analisa como os 

conflitos entre europeus e indígenas são narrados nesse livro, nomeadamente no 

capítulo Conquista e colonização da América. 

Rosi Gevaerd, no capítulo “Ideia de interculturalidade: a perspectiva em 

manual didático de História”, analisou como a ideia de interculturalidade está 

presente no manual, tendo como referência um conjunto de preceitos teóricos 

nomeadamente relacionados com  a teoria da consciência histórica. No plano 

metodológico, a sua pesquisa em torno do conceito de interculturalidade presente 

numa coleção de livro didático assumiu uma análise de natureza qualitativa e de 

cunho exploratório. 

A quarta secção, Produção e disseminação de manuais, reúne três capítulos 

que se centram nas políticas de produção, avaliação e disseminação de manuais 

escolares no Brasil e discutem o impacto destas políticas no ensino da História nesse 

país.  

No capítulo intitulado “A cognição histórica situada e os critérios de avaliação 

de manuais didáticos no Brasil”, Maria Auxiliadora Schmidt questiona até que ponto 
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os critérios de avaliação de manuais didáticos brasileiros integram elementos 

relacionados com a natureza da aprendizagem baseada em princípios da ‘cognição 

histórica situada’. Numa análise qualitativa, o estudo cruzou os critérios utilizados 

no processo de avaliação dos manuais de História destinados aos alunos do Ensino 

Médio e algumas categorias referentes aos princípios da cognição e da consciência 

histórica.  

Ronaldo Cardoso e Cíntia Verza Amarante, no capítulo “Uma obra, duas 

narrativas (?) - mudanças e permanências no estudo da história e culturas indígenas 

- 10 anos da lei 11645/2008”, buscaram identificar nas duas edições de um manual 

escolar, elementos que correspondam a objetivos da aprendizagem histórica. Pela 

análise de conteúdo de várias passagens dos dois manuais, os autores discutiram em 

que sentidos os manuais tacitamente contribuem, pela sua metodologia, para a 

construção da consciência histórica nos alunos. 

 Aracy Rodrigues Coelho, no capítulo “A interferência do Programa Nacional do Livro 

Didático nas  concepções do saber histórico escolar no Brasil", parte do pressuposto de que a 

função do manual didático é não só constituir-se como instrumento de aprendizagem para 

os alunos, como também fornecer ajuda ao professor na prepararação das aulas e até na sua 

própria formação. Propôs-se discutir as interferências do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) no saber histórico escolar produzido pelos  professores através do uso de 

um manual escolar bem avaliado por esse Programa. E para perceber essa interferência, a 

autora analisou os dados referentes a uma amostra de professores, os quais manifestaram as 

suas ideias sobre os usos  dados a esse material didático, e como esse manual teria 

contribuído para provocar mudanças nos seus saberes e práticas.  

A quinta e última secção deste ebook, Propostas para uso do manual em aula, 

é dedicada a estudos que refletem um novo interesse de investigação em torno dos 

manuais escolares, sobre potencialidades do seu uso por professores e alunos em 

sala de aula.  

O capítulo de Eleni Apostolidou, intitulado "Striving between historical 

methodology and pedagogy: research in Greek history textbooks throughout time" 

começa por destacar o reconhecimento crescente da pesquisa pelos livros didáticos 

e dos materiais neles presentes, incluindo as imagens, já que os manuais escolares 

apoiam um ensino de História mais focado no questionamento construtivista. O 

estudo descreve, primeiro, a estrutura da educação histórica na Grécia, de seguida 
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quais são as práticas quotidianas nas salas de aula gregas especialmente ligadas ao 

uso de manuais escolares, e termina com um apontamento acerca das fases da 

pesquisa sobre livros didáticos na Grécia. 

No capítulo intitulado “La Edad Moderna en los manuales de historia de 

Educación Secundaria  Obligatoria”, Raimundo A. Rodríguez Pérez, José 

Monteagudo  Fernández  e María del Carmen García Sánchez apresentam um estudo, 

com base na análise de manuais, sobre o ensino da Idade Moderna em Espanha 

(séculos XVI-XVII), um período da monarquia hispânica considerado áureo na 

política e na cultura. Para esse propósito, foi utilizada uma amostra de nove livros 

didáticos de Ensino Secundário Obrigatório, publicados por editores relevantes 

(Oxford, Vicens Vives, Santillana e Everest). Por meio de uma análise de conteúdo 

quantitativa e qualitativa, os conceitos e atividades mais relevantes são 

identificados para inferir os conteúdos mais comuns, bem como deficiências ou 

redundâncias.  

 O capítulo de Glória Solé, intitulado “A Histo ria nos manuais escolares de 1.º 

Ciclo do Ensino Ba sico: um estudo longitudinal a partir dos manuais de 4.º ano de 

Estudo do Meio” remete para um estudo exploratório e longitudinal de análise de 

manuais escolares de Estudo do Meio do 1.º ciclo de escolaridade, em que se 

comparam três manuais da mesma editora, em épocas diferentes (1985, 1998, 

2013). Adotou, como modelo metodológico, a análise de conteúdo com aplicação de 

técnicas quantitativas e qualitativas. A autora procurou identificar as influências dos 

sistemas educativos das últimas três décadas em relação às mudanças conceptuais, 

aos conteúdos de História, aos objetivos de aprendizagem, às estratégias de ensino 

e às competências históricas, expressas nos manuais escolares.  

Esta secça o do ebook encerra com o contributo de Rafael Valls, cujo capítulo 

com o título “Los manuales en el aula de historia”, remete para um novo foco de 

interesse dos investigadores que se dedicam ao estudo dos manuais escolares, a de 

investigar como é que estes são usados por alunos e professores em sala de aula. 

Considera o autor que estes estudos ainda são escassos comparativamente a outros 

bastante detalhados, como os que se centram na análise dos conteúdos históricos 

nos manuais escolares e na sua presença nas aulas em Espanha, quer no secundário 

como em primária. Justifica a ausência dos primeiros estudos, tanto em Espanha 

como em alguns outros países europeus e americanos, por prováveis dificuldades 
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metodológicas. Neste estudo, o autor apresentou ainda uma breve panorâmica de 

estudos relevantes sobre manuais realizados desde as últimas décadas do século XX 

e, de modo mais aprofundado, sobre alguns realizados mais recentemente em 

Espanha. 
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RESUMO 

O objetivo central deste texto é analisar como os livros didáticos de História dos 
anos finais do ensino fundamental, inscritos no Programa Nacional do Livro 
Didático, PNLD 2017, produzem narrativas relacionadas aos períodos recentes da 
história nacional, em especial, sobre a temática   “Ditadura Militar brasileira”. É 
imprescindível entender os livros didáticos enquanto fonte de estudo. Para 
compreender a formação das ideias nos alunos a respeito da História do Brasil tendo 
em mente que quase a totalidade das escolas públicas brasileiras adotam livros 
didáticos fornecidos pelo Governo Federal. Para dar conta de tal objetivo, 
analisamos as 19 coleções didáticas inscritas e 14 aprovadas que compõem o guia 
do PNLD 2017-História que foram aprovadas na avaliação e distribuídas às escolas. 
 
Palavras-chave: Livro didático, ditadura militar, história pública. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De modo geral, todos os livros didáticos necessitam ser compreendidos por seu 

processo de produção, distribuição e consumo. Esses três aspectos envolvem, 

historicamente, os contextos em que foram produzidos os livros, as políticas 

editoriais, as leis oficiais que regem a forma de produção dos livros, mercado e 

preços, além de outros processos de compra e venda, políticas governamentais 

de aquisição de livros destinados à escola e consumo, ou seja, as maneiras como 

os livros chegam às mãos da população brasileira, bem como suas formas de 

utilização.  

Ao fim de toda a cadeia que organiza produção, distribuição e consumo, 

situam-se os principais sujeitos que utilizam esse material: professores e alunos. 

As relações do professor de História, como as de outros, com os livros didáticos 

articulam-se, fundamentalmente, por meio de suas concepções de educação, 

ensino e aprendizagem, ou seja, estão permeadas pelos conceitos de escola bem 

como pelas ideias que se tem das finalidades do ensino em geral e do ensino de 
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história em particular. A clareza acerca destas questões pode servir de referência 

para o livro didático ser visto como parte articulada e articuladora da relação 

entre professor, aluno e conhecimento histórico, e não como algo arbitrário e 

compulsório. 

Alguns estudos apontam a importância da forma de utilização dos livros 

em sala de aula. Nesse sentido, pode-se afirmar que, dependendo da maneira de 

utilização do livro pelo professor, o conhecimento histórico assume, no processo 

ensino- aprendizagem, determinados significados: desde um conhecimento que 

não produz  nenhum sentido para o aluno, até a possibilidade de trabalhar 

conhecimentos que contribuam para sua formação crítica e consciente, pois há 

interlocução com suas experiências e sua realidade, estabelecendo estreita 

relação entre os conteúdos que constituem os livros com as experiências e a 

realidade dos discentes. Em um país com tamanha diversidade como é o Brasil, 

erigir tais conexões é condição elementar para um processo de aprendizagem 

mais eficaz. 

A constituir-se as relações de sentido entre os temas estudados e as 

experiências da vida, esta última aqui entendida a partir de um encadeamento 

temporal que amplia o tempo de existência física do aluno abarcando também a 

existência dos que vieram antes e dos que virão depois dele, redimensiona os 

contornos para a história escolar. Um dos aspectos mais importantes nesse 

redimensionamento é a possibilidade de olharmos com maior atenção para o 

‘passado como experiência’ e em relação com o tempo presente, permitindo 

assim compreender as perspectivas do futuro.  Na concepção de Rüsen, esse 

encadeamento temporal possibilita entender que: 

A consciência histórica evoca o passado como um espelho da experiência 
na qual se reflete a vida presente, e suas características temporais são, do 
mesmo modo, reveladas. [...] A consciência histórica deve ser conceituada 
como uma operação do intelecto humano para aprender algo neste 
sentido. A consciência histórica trata do passado como experiência, nos 
revela o tecido da mudança temporal dentro do qual estão presas as 
nossas vidas, e as perspectivas futuras para as quais se dirige a mudança. 
(Rüsen, 2001 p. 56-57). 

 
As possibilidades de estudos em torno desses redimensionamentos são 

amplas. Neste estudo, optamos trabalhar tendo por fonte um conteúdo específico 

presente em todas as coleções de História apresentadas no processo de avaliação 
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pedagógica do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD 2017: a Ditadura 

Militar.  

Durante o século XX os conteúdos relacionados à história política foram 

predominantes no Ensino de História.  Os manuais didáticos destinados a 

crianças e adolescentes contemplavam como conteúdos a história das 

instituições políticas, a história dos governos, dos líderes governamentais, das 

disputas em torno do poder seja por guerras, revoluções ou revoltas. As 

mudanças na forma de ensinar História não acompanharam nestes anos o mesmo 

ritmo das mudanças historiográficas, de modo que os conteúdos ensinados são 

lentamente modificados e/ou repensados. Identificar e analisar essas alterações 

requer trabalhar com detalhes, com minúcias, dissecando o todo em partes, pois 

são muito mais proeminentes e identificáveis as permanências quanto à 

estrutura escolar e aos materiais destinados ao ensino de história, influenciando 

a conclusão de que tanto um como outro não passaram por transformações ao 

longo do tempo.  

Um dos maiores estudiosos de livros didáticos, Alan Choppin, assim define 

as linhas de pesquisa para quem utiliza o livro didático como objeto de 

investigação:  

1ª - aquelas que, concebendo o livro didático apenas como um documento 
histórico igual a qualquer outro, analisam os conteúdos em uma busca de 
informações estranhas a ele mesmo (a representação de Frederico II da 
Prússia, ou a representação da ideologia colonial, por exemplo), ou as que 
só se interessam pelo conteúdo ensinado por meio do livro didático 
(história das categorias gramaticais, por exemplo); 2ª - aquelas que, 
negligenciando os conteúdos dos quais o livro didático é portador, o 
consideram como um objeto físico, ou seja, como um produto fabricado, 
comercializado, distribuído ou, ainda, como um utensílio concebido em 
função de certos usos, consumido — e avaliado — em um determinado 
contexto (Choppin, 2004, p. 554). 

 

Neste texto trabalhamos com a perspectiva anunciada por Choppin na 

perspectiva de que o livro é portador de uma história para milhares, desta forma 

também investigando o livro como um objeto concebido com objetivos específicos 

dentro da concepção atual de história pública. 

Com relação à História Pública, Malerba (2014, p. 28) afirma que “ao longo 

de quatro décadas, a expressão Public History veio se constituindo num campo 

marcadamente abrangente, difuso e mutante, inclusive com acepções diferentes 
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conforme sua prática nacional”. No caso brasileiro, a definição sobre história pública 

é centrada na ideia de que esta seria uma história para grandes audiências. Ricardo 

Santhiago, ao elaborar uma definição para História Pública, assevera:  

Penso a história pública como uma área de estudo e ação com quatro 
engajamentos fundamentais, passíveis de entrecruzamento: a história 
feita para o público (que prioriza a ampliação de audiências); a história 
feita com o público (uma história colaborativa, na qual a ideia de 
“autoridade compartilhada” é central); a história feita pelo público (que 
incorpora formas não institucionais de história e memória); e história e 
público (que abarcaria a reflexividade e a autorreflexividade do campo). 
(Santhiago, 2016, p. 28). 

 
Nesse sentido entendemos que os livros didáticos acabam por ser parte desta 

história “feita para o público” e, em termos brasileiros, para milhões de indivíduos. 

Segundo as últimas estatísticas de distribuição de livros didáticos no Brasil foram 

distribuídos pelo Ministério da Educação cerca de 110 milhões de livros didáticos 

de acordo com o site do Ministério da Educação brasileiro.1 

Outro item importante de discussão sobre a centralidade dos livros didáticos 

e a disseminação da história proposta em suas páginas é a questão da verdade 

histórica   e a forma como a verdade é vista pelos alunos. Em pesquisa2 realizada 

sobre livros didáticos com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental chegamos 

à conclusão de que livros didáticos são vistos pelos alunos a partir de uma rigidez 

em relação à verdade, ou seja, o livro teria a ‘posse sobre a verdade do passado’. 

Nesse sentido, se torna de grande importância a História por ele disseminada. A 

forma de entendimento da verdade proposta pelo livro didático precisa estar 

articulada ao entendimento de Hobsbawm sobre a questão do historiador e da 

verdade: 

Defendo vigorosamente a opinião de que aquilo que os historiadores 
investigam é real. O ponto do qual os historiadores devem partir, por mais 
longe dele que possam chegar, é a distinção fundamental e, para eles, 
absolutamente central, entre fato comprovável e ficção, entre declarações 
históricas baseadas em evidências e sujeitas a evidenciação e aquelas que 
não o são (Hobsbawm, 1998, p. 8). 
 
 

                                                           
1 http://www.fnde.gov.br/  
2 Projeto de Pesquisa Educação Histórica: um estudo sobre a aprendizagem da história no processo de transição para a quinta 
série (6ºano) do Ensino Fundamental, cujo objetivo foi compreender como os alunos articulam os conhecimentos aprendidos 
nas séries iniciais com os conteúdos históricos a serem aprendidos na disciplina de história quando a mesma passa a ser 
ministrada por um professor especialista. 

http://www.fnde.gov.br/
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Segundo Estevão Martins a questão é que:  

A verdade como referência constitui-se em um horizonte de compreensão, 
a partir do qual e com vistas ao qual o investigador procede. A certeza de 
a alcançar é indicativa, pois as circunstâncias concretas de realização da 
pesquisa apresentam variações que permitem apenas graus 
aproximativos de garantia da segurança cognitiva associada ao conteúdo 
firmado no argumento discursivo da narrativa histórica. O conjunto de tais 
circunstâncias, todavia, não impede a convergência dos critérios de 
produção de conhecimento utilizados pela prática profissional. Essa 
prática é orientada pela formação especializada, pela referência teórica e 
pelo treino metódico. Teorias e práticas encontram-se dentro de uma 
espécie de horizonte de referência. Esse horizonte articula a pretensão de 
verdade embutida na faculdade racional humana, as circunstâncias 
espaciais e temporais da sociedade e da cultura em que está imerso o 
historiador, como agente individual e social. (Martins, 2010, p. 8). 
 

Nas argumentações defendidas por Rafael Saddi a verdade histórica 

precisaria de três elementos para ser validada: 

 Pertinência empírica. Trata-se aqui de conteúdos factuais que realmente 
podem ser inferidos das fontes históricas. 
 Pertinência Interpretativa. Trata-se aqui do modo como nós 
interpretamos esses conteúdos factuais. De que forma nós criamos sobre 
ele, a partir de ideias, conceitos, noções, significado para aquele conteúdo. 
 Coerência Normativa. Por último, pode-se discordar de uma história por 
uma questão normativa. Isso é, pelo tipo de orientação que essa história 
produz para o presente. (Saddi, 2010, p. 61). 

 
Essas duas questões, a saber: entender o livro didático como uma produção 

que pode ser analisada a partir do escopo conceitual da história pública e as 

possibilidades de delineamento em torno da ideia de verdade história, foram 

parâmetros para o desenvolvimento da pesquisa e a elaboração dos resultados que 

passamos a apresentar.  

 

A AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS NO BRASIL 

 

Desde 1997, quando se definem as normas que regem o PNLD em seu formato 

atual, o MEC assume um lugar no qual reconhece o PNLD como uma das bases 

para o projeto de educação escolar no país. A forma como se tem, 

institucionalmente, lidado com todos os entraves, debates, processos em torno 

do programa, ensejou que ele fosse reconhecido como uma política de Estado, 

apontando para um claro horizonte quanto à intencionalidade em torno dele: a 
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melhoria do material didático que chega às mãos de professores e estudantes 

brasileiros. 

O PNLD foi regido até o ano de 2017 pelo estabelecido no Decreto 

7.084/20103. Neste, estipulava-se que seriam elaborados editais próprios com 

normativas específicas para cada processo avaliativo. Os livros didáticos 

analisados nesta pesquisa integram o PNLD 2017 e obedeceram a critérios 

normativos divulgados no Edital de Convocação 02/2015 – CGPLI, doravante 

denominado neste texto como Edital do PNLD 2017, documento este produzido 

pela Comissão Técnica que assessorou o Ministério da Educação, juntamente com 

os técnicos da SEB e do FNDE. Tais critérios são de dois tipos: os comuns a todas 

as áreas do conhecimento e os específicos de cada componente curricular. Os 

critérios comuns, por exemplo, aos livros, são extraídos da legislação brasileira 

que trata direta ou indiretamente da formação escolar. Tendo em conta os 

princípios éticos, estéticos e de cidadania prescritos pela Constituição Federal de 

1988 e replicados em uma série de dispositivos como a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN, n. 9.394/1996) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental. Esses dispositivos são traduzidos em 

termos de prescrições que devem ser obedecidas, sob pena de a coleção não ser 

incorporada ao Guia do Livro Didático. 

No que tange em específico ao campo da História, ao longo de décadas o 

movimento foi de trazer para os editais que regulamentam o programa em cada 

uma de suas etapas, as concepções mais atuais sobre o processo epistemológico 

que envolve a construção da aprendizagem da história, avançando para as 

diferentes fases que compõem o processo de conhecimento. Neste sentido, 

ampliou-se consideravelmente nos editais a normativa em torno do livro de 

história não veicular verdades absolutas, não se pautar em narrativas únicas, não 

incorrer em proselitismos de qualquer espécie, dentre estes, o político e o 

religioso. Estas normativas ancoram-se em princípios científicos que 

demonstram as vias pelas quais um sujeito compreende e elabora o 

conhecimento histórico. Tal ancoragem não poderia ser diferente, pois, na sua 

                                                           
3 SEB Secretaria de Educação Básica. FNDE : Fundação Nacional de Desenvolvimento educacional.  
Decreto 7.084/2010.  
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ausência, fica-se à deriva em meio a um jogo de interesses que movimenta as 

sociedades em todos os países democráticos do mundo. 

De acordo com o Edital do PNLD 2017, em sua parte específica com relação 

à avaliação de História, fica estipulado que: 

É urgente e necessária a desconstrução de noções acerca do livro didático 
como veiculador de uma verdade absoluta, repositório de toda a 
informação sobre o passado, informação essa que deve ser prontamente 
memorizada pelos educandos, em sequências lineares que dispensam a 
análise de processos. Essa representação está relacionada à ideia de 
aprendizagem como transmissão de conteúdos alijados do cotidiano dos 
estudantes, descolados da vivência temporalmente situada. (PNLD, 2017, 
p. 58). 

      

Analisar como os livros didáticos de História dos anos finais do ensino 

fundamental, inscritos no PNLD 2017, produzem as narrativas relacionadas aos 

períodos recentes da história nacional é imprescindível quando temos em mente 

que, quase cem por cento dos alunos de escola pública do país, utilizam este material 

como forma de conhecimento sobre a História do Brasil e do mundo.  Nosso objetivo 

principal, então, foi formular indicativos acerca do tratamento de temas recentes da 

política brasileira que hoje habitam os livros didáticos de História, notadamente 

sobre o tema da ditadura militar brasileira. 

Para dar conta de tal objetivo, analisamos as 19 coleções didáticas que 

compõem o PNLD 2017-História, destinadas aos anos finais do ensino fundamental. 

Cumpre destacar que, dentre as 19 coleções inscritas, 14 foram aprovadas para 

compor o Guia de Livros Didáticos e 5 foram reprovadas na etapa da avaliação 

pedagógica.  Vale ressaltar, ainda, que o Edital de Convocação do PNLD não 

apresenta item diretamente relacionado ao tratamento da ditadura militar, isso 

significa que este tema não foi objeto específico da avaliação. 

 

AS NARRATIVAS SOBRE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) 

 

O tema Ditadura Militar consta em todas as coleções avaliadas no PNLD 2017 e está 

localizado no livro do nono ano. Considerando que não há documentos que definam 

em âmbito nacional os temas e a distribuição dos mesmos nos anos de escolaridade 

básica e, ainda, que a maioria das coleções opta pela organização dos conteúdos a 
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partir do que vem se denominando de História Integrada4, o trato sobre a Ditadura 

Militar é disposto no volume do nono ano, destinado a alunas e alunos de 

aproximadamente 13 a 14 anos de idade. 

Para responder à questão “como o tema Ditadura Militar é apresentado nos 

livros didáticos do PNLD 2017? ”, realizamos o mapeamento dos capítulos nos quais 

o assunto é abordado, procurando dados sobre a narrativa historiográfica assumida, 

quais as relações propostas entre o tema e o tempo presente, quais as atividades 

propostas para os alunos, quais as tipologias de imagens apresentadas no livro do 

aluno e, por fim, quais as orientações e os materiais destinados aos professores para 

subsidiar o desenvolvimento do tema em sala de aula e para a complementação dos 

estudos dos professores.  

O mapeamento do conteúdo sobre a Ditadura Militar presente nas dezenove 

coleções permite identificar que o tema é tratado considerando cinco eixos 

narrativos: cultura, censura, econômico, político e resistência. Identificamos que 

todas as coleções anunciam os conteúdos com títulos e subtítulos que apontam para 

a predominância de uma abordagem pela temática cultural, a partir de recortes 

contemplando: educação; movimento estudantil; movimento operário; a 

participação das mulheres, afrodescendentes e indígenas na luta; o movimento das 

Diretas Já; centros populares de cultura; teatro oficina; festivais de música; música; 

futebol; propaganda; pluripartidarismo; charges; cinema; humor; cultura de 

contestação, dentre outros. Articulado à abordagem cultural alia-se o trato do tema 

por um viés que enfatiza a censura, tratando de temas específicos quanto à limitação 

da liberdade imposta pelos Atos Institucionais, as prisões, a tortura e o exílio, dentre 

outros. 

Na abordagem econômica destaca-se o estudo do denominado “Milagre 

Econômico” e a crise econômica subsequente. Com menos incidência, mas presente 

em todas as coleções, a análise revela a organização do tema pelo viés político 

trazendo os feitos dos governos sistematizados de forma descritiva e cronológica. A 

abordagem menos identificada nas obras relaciona-se com a resistência armada e as 

guerrilhas contra a ditadura.    

                                                           
4  A história integrada parte de uma concepção processual da história que pressupõe a conjunção de múltiplas 
temporalidades para compor a explicação histórica, enfatizando simultaneamente aspectos de natureza econômica, política, 
social, cultural. 
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A análise pormenorizada dos conteúdos dos capítulos apontou que há 

semelhanças no trato com o tema Ditadura Militar nos livros, ou seja, todos 

organizam os conteúdos em torno de um grande eixo e os demais são contemplados 

conforme a proposta efetivada em cada coleção. Porém, a abordagem em cada livro 

resulta em um desenho próprio, pois cada linha recebe maior ou menor 

investimento na construção da narrativa.  

Todos os livros apresentam capítulos que são formados por um texto 

principal, textos complementares, imagens, atividades e inserções de seções com 

diferentes funções, como ampliar o conteúdo do texto, incentivar a pesquisa, 

apontar para links na internet etc. A quantificação e a classificação dos conteúdos 

dispostos neste conjunto de textos de diferentes tipologias que compõem o capítulo, 

possibilitam identificar qual o eixo narrativo mais acentuado em cada coleção e, em 

ordem decrescente, a presença das demais linhas. 

Enfatizamos que não há narrativa com um único viés e que todos os capítulos 

analisados trazem abordagens de cunho cultural, político, econômico, censura e 

resistência. O que difere é a intensidade com que cada abordagem é apresentada na 

elaboração dos capítulos.  

 

A CULTURA COMO REFERÊNCIA DE ABORDAGEM DA DITADURA MILITAR NO 
BRASIL 
 

A cultura foi o eixo principal predominante (10 obras) nos capítulos que tratam da 

Ditadura Militar nas coleções em análise.  

Dentre as 10 coleções cujo eixo da narrativa é impulsionado pela abordagem 

cultural, o desenho mais encontrado (4 coleções), por ordem decrescente de 

incidência, é: cultura, política, censura, econômico e resistência. Localizam-se vários 

textos, imagens, atividades e/ou outras composições com abordagens sobre o 

movimento da sociedade em seus diversos aspectos em paralelo com a descrição 

acerca do cenário político. As ações censórias e que, na maioria das vezes, são 

estopim para o movimento eleito como conteúdo escolar, estão contempladas na 

abordagem em meio à relação de causa e efeito quando da constituição, ou 

destituição, do Estado democrático. A situação econômica do país é, geralmente, 

destacada a partir do que se denomina milagre econômico, com destaques positivos 

e negativos a respeito das escolhas realizadas quanto à política econômica. As ações 
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de resistência, aqui entendidas como as guerrilhas, são descritas, mas não há o 

oferecimento para professores e alunos de um amplo material a respeito.  

Na maior parte das abordagens, a cultura é representada pela participação 

de músicos, jornalistas e pelo movimento estudantil. São eventos marcados e 

enunciados como representativos de uma resistência à ditadura militar, como se 

pode observar nos seguintes exemplos: 

No ano de 1968, cresceu o movimento estudantil em várias partes no 
mundo, inclusive no Brasil. Numa manifestação ocorrida em março, no Rio 
de Janeiro [...] o paraense Edson Luís Lima Souto, de 18 anos, foi morto 
pela polícia, o que provocou uma onda de protestos; o maior deles foi a 
Passeata dos Cem Mil, na qual estudantes, políticos, artistas, trabalhadores 
e um grande número de mulheres saíram às ruas [...] em protesto contra o 
Regime Militar. (Coleção 6, v. 9, p. 230).  
Em 1975 prenderam o jornalista da TV Cultura de São Paulo, Vladimir 
Herzog. Pouco depois, divulgaram a foto de seu suposto suicídio. Todos os 
indícios, porém, apontavam que ele morrera em consequência das 
torturas. (...) A missa em memória do jornalista reuniu milhares de 
pessoas e representou um ato contra o governo. Instituições como a 
Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, a 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência criticaram abertamente a repressão. (Coleção 9, v. 9, 
p. 188).  
(...) Campanhas que exaltavam o Brasil e as ações do governo eram 
constantemente veiculadas nos meios de comunicação. (...) Ao mesmo 
tempo, slogans como ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’, utilizados em objetos e 
adesivos de automóveis, procuravam associar a crítica ao regime à falta de 
amor pelo Brasil, além de convidar os descontentes a partirem do país. 
(Coleção 16, v. 9 p. 206).  
Essa canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, lançada em 1978, faz 
referência às dificuldades cotidianas enfrentadas pelas mulheres 
brasileiras daquela época, e que começavam a ser discutidas pela 
sociedade. (Coleção 10, v. 9, p. 206).  
Estudantes nas ruas, operários em greve, críticas ao regime em músicas e 
peças teatrais: a oposição crescia por toda a parte. (...) Em dezembro de 
1968, a ditadura baixou um novo Ato Institucional, que ficou conhecido 
por AI-5. O texto determinava que o presidente da república poderia 
cassar mandatos e suspender direitos políticos, demitir ou aposentar 
funcionários públicos, intervir nos Estados e municípios, como também 
fechar temporariamente o Congresso Nacional. (Coleção 5, v. 9, p. 215).  
No início de 1967, entrou em vigor a Lei de Imprensa, que limitava o 
direito à informação. Gradativamente, essa lei atingiu todos os meios de 
comunicação – rádio, televisão, jornais, revistas, teatro etc. – e efetivou-se 
a censura para todo o tipo de produção cultural e intelectual. Essa lei foi 
reforçada em 1970 com o Decreto-Lei nº 1.077, que oficializava a censura. 
(Coleção 13, v. 9, p. 205).  
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Você já imaginou viver em um lugar onde as músicas, as peças de teatro, 
os filmes e as notícias só podem ser lançadas ou publicadas com 
autorização do governo? E um lugar onde as pessoas não têm o direito de 
escolher seus próprios governantes? Durante 21 anos, entre 1964 e 1985, 
o Brasil foi esse lugar. (P. 216) (...). Muitos compositores e cantores 
fizeram de sua arte uma forma de protesto contra a opressão e a violência 
da ditadura. As músicas de protesto abordavam problemas sociais, 
econômicos e políticos e expressavam o ideal de construir uma sociedade 
igualitária e democrática. (Coleção 14, v. 9, p. 216 e 223).  
O presidente João Goulart foi deposto pelos militares [...] sob a acusação 
de levar o país para o comunismo. Vale lembrar que em 1964 o mundo 
vivia o período da Guerra Fria. Os militares entendiam que, nesse contexto, 
o Brasil deveria estar ao lado dos Estados Unidos e contra a União 
Soviética. Por isso, os militares consideravam inimigos todos aqueles que 
simpatizassem com a União Soviética, mesmo que fossem brasileiros – 
nesse caso, eram “inimigos internos”. (Coleção 8, v. 9, p. 190). 
Crescimento econômico coincidiu com os anos mais tensos da ditadura. 
Isso ajudou a manter os dirigentes militares no poder". (...) Aumento do 
crédito, e aumento do consumo. "Uma verdadeira euforia consumista 
tomou conta da classe média, que, dessa forma, aceitava o regime 
ditatorial e fechava os olhos para a violenta repressão que se abatia sobre 
o país". (Coleção 17, v. 9, p. 280).  
A nova política econômica brasileira beneficiou, principalmente, setores 
privados, a indústria automobilística, a construção civil e a agropecuária. 
(...) A partir de 1968, o PIB do Brasil cresceu continuamente, até atingir a 
taxa de 13% em 1973, e a inflação começou a declinar. (...) A política 
econômica, de fato, trouxe estabilidade para o país, mas foi responsável 
por elevar a concentração de renda e o custo de vida, aumentando a 
desigualdade social. A concentração de recursos na Região Sudeste 
acentuou a miséria em regiões brasileiras que já sofriam os efeitos de 
sucessivas crises econômicas. (Coleção 18, v. 9, p. 206).  

 

As demais coleções, subdivididas a partir das outras linhas organizadas em 

ordem decrescente, resultam em cinco abordagens que se alteram somente na 

ordem dos itens: político, censura, econômico e resistência. A seguir, com o mesmo 

número de coleções cada (4), dispõem-se as abordagens que têm os eixos político e 

censura como central na narrativa. A opção pelo tratamento do tema Ditadura 

Militar pelo viés econômico é encontrada em uma coleção apenas. 

Nas quatro coleções cuja organização principal se dá pelo eixo político, ainda 

que, como já anunciado repetida vezes, todas as demais linhas estejam presentes, 

encontram-se narrativas ancoradas no desenrolar dos fatos que são tratados 

vinculados à figura do presidente em exercício. Os exemplos a seguir destacam esse 

viés narrativo:  
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A Junta Militar assumiu o poder e governou por menos de dez dias, até que 
a cúpula militar indicasse o nome do marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco para ocupar a presidência até as eleições de 1965. Castelo 
Branco era um militar ligado a Escola Superior de Guerra (ESG), mais 
intelectualizado e pertencente a uma “ala moderada” das Forças Armadas. 
Ainda assim, o governo de Castelo Branco promoveu diversos expurgos de 
opositores e aliados do antigo governo (...) (Coleção 19, v. 9, p. 202-3).  
O primeiro general presidente a assumir foi Castello Branco. (...) seu 
governo iniciou a prometida limpeza política. (...). (Coleção 15, v. 9, p. 252).  
No dia 11 de abril, o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi 
eleito presidente da República pelo Congresso Nacional. A expectativa era 
de que ele apenas completasse o mandato de João Goulart, isto é, ficasse 
até 1966, quando seriam promovidas eleições diretas para a escolha de 
um novo presidente. Por isso, inicialmente, muitos setores não se 
opuseram ao novo governo. Porém, o governo militar se prolongou. 
(Coleção 7, v. 9, p. 174). 
Em 1976, Geisel decretou a Lei Falcão, que limitava a propaganda eleitoral 
dos candidatos no rádio e na televisão (...). No ano seguinte, o governo 
decretou que um terço dos senadores seria escolhido pelo presidente da 
República. (Coleção 18, v. 9, p. 216).  

 
Nas quatro coleções que têm o viés censura como principal, registra-se a 

ênfase na conduta não democrática que caracterizou o período. Ainda que abarquem 

os mesmos fatos tratados nas demais obras, nestas coleções alunos e professores 

são constantemente chamados a considerar a ação da censura e seus agentes e 

padecentes. Os exemplos a seguir destacam esse viés narrativo: 

Durante o governo de Costa e Silva promulgou-se o Ato Institucional nº 5, 
que representou maior restrição aos direitos políticos e às liberdades 
individuais (...) ao impor o AI-5, o governo oficializou a violação dos 
direitos humanos, políticos e civis, ao permitir que os órgãos de repressão 
ampliassem seu poder. Essa medida representava uma ameaça concreta 
às pessoas que faziam oposição ao governo, particularmente políticos, 
artistas, professores universitários, intelectuais, jornalistas e líderes 
estudantis. (Coleção 2, v. 9, p. 209).  
Por muito tempo, acreditou-se que as torturas e os assassinatos eram 
realizados exclusivamente pelos baixos escalões militares e pela polícia, 
sem o envolvimento ou consentimento dos oficiais. Hoje, sabe-se que essa 
divisão não existia e que oficiais e até mesmo generais presidentes tiveram 
conhecimento dessas práticas e deram seu aval. (...) Durante a Ditadura 
Militar, a tortura foi levada a graus extremos. Para isso, contou com uma 
cultura de violência que estava impregnada em alguns setores da polícia. 
Essa cultura era regida pela lógica de que se o suspeito não falava, deveria 
ser torturado. (Coleção 3, v. 9, p. 258-259).  
É importante destacar que, com o AI-5, que não tinha prazo definido para 
terminar, pode-se afirmar que o regime consolidou seu perfil ditatorial. 
(Coleção 1, v. 9, p. 290). 
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Durante o governo militar foram criados vários órgãos que visavam 
identificar e perseguir indivíduos acusados de subversão. Em nome da 
“segurança nacional”, órgãos como o Serviço Nacional de Informações 
(SNI), o Departamento de Operações Internas (DOI) e o Centro de 
Operações e Defesa Interna (CODI) tinham a função de controlar as 
informações que circulavam no país e de desarticular as organizações 
consideradas subversivas, localizando e prendendo seus militantes. 
(Coleção 4, v. 9, p. 273).  

 

Em uma coleção, Coleção 12, identifica-se o viés econômico como 

predominante. Destaca-se o que veio a ser denominado de Milagre Econômico e as 

alterações positivas e negativas que afetaram todos os segmentos sociais. Trata 

também das grandes obras colocadas em curso durante o período e o que aconteceu 

com as mesmas. Os exemplos a seguir destacam esse viés narrativo:  

O saneamento da economia e a retomada do crescimento industrial 
exigiram do regime militar diferentes políticas e planejamentos estatais. 
Na primeira fase da política econômica do regime militar – de 1964 a 1967 
-, a preocupação foi o controle da inflação, que atingira índices elevados 
em 1964. Para controlá-la, foi adotada uma política claramente recessiva: 
corte nos gastos públicos, aumento da carga tributária (impostos), 
redução drástica dos empréstimos às empresas privadas e arrocho 
salarial. (...) A segunda fase da política econômica do regime militar – 1967 
a1973 – caracterizou-se por um excepcional crescimento econômico (de 
8% a 9% anuais) inédito no país. Por isso, esse crescimento foi chamado 
de “milagre brasileiro” (Coleção 12, v. 9, p. 189).  

 

A narrativa denominada resistência está presente em todas as coleções, ainda 

que em nenhuma delas como eixo principal. Destacamos nesta tipologia a 

abordagem quanto à luta armada contra o regime de exceção. Os exemplos a seguir 

destacam esse viés narrativo:  

Em resposta às ações de guerrilha, o governo endureceu a repressão. Para 
isso, criou órgãos encarregados de desmantelar grupos de esquerda, 
armados ou não, e prender seus integrantes. Assim, os grupos 
guerrilheiros, após uma fase inicial de sucesso, foram duramente 
reprimidos pela ditadura. Os órgãos de repressão submetiam os 
prisioneiros a longas sessões de tortura para forçá-los a delatar seus 
companheiros e dar informações sobre as ações que os grupos 
clandestinos planejavam. (Coleção 8, v. 9, p. 195).  
(...) como não havia liberdade de expressão e de organização política, os 
grupos mais radicais adotaram a luta armada (...). A partir de 1967 
formou-se no interior do país, na região do rio Araguaia [...] um importante 
movimento guerrilheiro. [...] reivindicava a posse da terra como 
instrumento para a organização dos camponeses. Os guerrilheiros [do 
Araguaia] se propunham a proteger os militantes a população vizinha até 
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que o movimento se fortalecesse e a ditadura militar fosse derrubada. 
(Coleção 7, v. 9, p. 182).  
 
O Partido Comunista Brasileiro (PCB) era contrário à luta armada. Mas 
algumas de suas lideranças, como Jacob Gorender e Carlos Marighela, 
romperam com o partido. Marighela criou a Ação Libertadora Nacional 
(ALN). Este e outros grupos, como a Ação Popular (AP) e a Vanguarda 
Popular Revolucionária (VPR), passaram a viver na clandestinidade, 
combatendo o regime. Esses grupos faziam assaltos a bancos para 
conseguir recursos para a guerrilha. (Coleção 9, v. 9, p. 138). 

 

Concluímos que a narrativa historiográfica apresentada sobre o tema 

Ditadura Militar é composta por uma multiplicidade de fatores de cunho cultural, 

político, censório, econômico e de resistência, com ênfase na maior parte das 

coleções como se pode perceber para a questão cultural. Podemos identificar que 

alguns acontecimentos são comuns para a construção da narrativa sobre o período 

e constam em todos os livros em análise, independentemente da abordagem 

narrativa na qual a obra foi classificada. São eles: 

 Morte do estudante Edson Luís, em 1968.  
 O AI-5 e o fechamento do Congresso Nacional, no mesmo ano.  
 Morte de Vladimir Herzog, em 1975. 
 As greves do ABC e a figura de Lula como líder sindical.  
 O processo de Anistia e a revogação do AI-5.  
 O movimento pelas Diretas Já.  
 A luta estudantil em todo o período.  
 O avanço na economia, tratado sob a terminologia de Milagre 
Econômico. 
 Os movimentos culturais como forma de resistência. 

 
 
A escolha coletiva de um mesmo eixo narrativo nos remete à ideia de uma 

história onde se trabalham “lembranças possíveis”. Se pensarmos, como Silveira 

(2015), que são memórias privilegiadas que formarão o que se conhece sobre a 

História do país em várias gerações, temos que ter sempre em mente que 

O livro didático tornou-se um instrumento importantíssimo para a 
consolidação e disseminação de uma memória histórica determinada que, 
por sua vez, marca fortemente a representação de passado de gerações 
inteiras que passam pela escola. Acompanhando a trajetória do livro 
didático é possível identificar também as memórias privilegiadas e 
silenciadas em seus desdobramentos (Silveira, 2015, p. 5). 
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Em uma pesquisa intitulada “Os jovens e a História na América Latina”, Cerri 

e Amézola (2007) apontam alguns resultados onde os jovens brasileiros, dentre os 

entrevistados, foram os que mais apresentaram a opção militar como forma de 

resolver problemas do âmbito político, quando comparado aos dados dos jovens 

argentinos e uruguaios. Segundo Rüsen (2001, p. 31) “as carências de orientação no 

tempo são dirigidas ao pensamento sobre o passado, então são requeridos critérios 

de sentido. São estes que regulam o trato reflexivo dos homens com seu mundo e 

consigo mesmos”. Para tanto, a história ensinada sobre o período, e no que tange à 

pesquisa que fizemos nos livros didáticos, está contribuindo nos significados que 

apresenta, como, por exemplo, os pensamentos dos alunos na pesquisa de Cerri e 

Amézola (2007). 

Ao defender que a história não pode ser minimizada por se tratar de um tema 

traumático ou mesmo constrangedor para as sociedades, Rüsen defende que: 

 Ao invés da anonimização, deveria claramente ser dito o que aconteceu 
por meio da chocante nudez da factualidade rude; 
 Ao invés de subjugar os eventos às categorias dotadas de sentido, os 
eventos deveriam ser situados em padrões interpretativos que 
problematizem as categorias tradicionais de sentido histórico; 
 Ao invés de normalizar a história como dissolvente dos elementos 
destrutivos, deve-se manter a memória da ‘normalidade da exceção’. 
Devem ser relembrados o horror embaixo da fina capa da vida cotidiana, 
a banalidade do mal etc.; 
 Ao invés de moralizar, a interpretação histórica precisa indicar os 
limites da moralidade, ou melhor, sua fragilidade interna; 
 Ao invés de estetizar, a interpretação histórica deveria enfatizar a 
brutal feiura da desumanização; 
 Ao invés de suavizar experiências traumáticas pela teleologia, a história 
deve apresentar o fluxo do tempo como sendo obstruído na relação 
temporal entre o passado dos eventos traumáticos e a presença de sua 
comemoração. Descontinuidade, rompimento de conexões e destruição 
tornaram-se características de sentido na ideia geradora de sentido do 
curso do tempo. (Rüsen, 2009, p. 200). 

   
As coleções adotam as terminologias “ditadura militar”, “ditadura civil-

militar”, “golpe” e “golpe civil-militar”, justificando as escolhas ao afirmar que, 

apesar de o poder de decisão política ser essencialmente reservado ao grupo dos 

militares, a ditadura contou com a participação e apoio de muitos grupos civis. Estas 

novas formas de se referir ao golpe militar de 1964 faz parte de uma intensa 

discussão historiográfica que, desde os anos de 1990, vem acontecendo entre os 
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historiadores. Esta questão civil/militar é assim definida pelo historiador Carlos 

Fico 

Sem a desestabilização (propaganda ideológica, mobilização da classe 
média etc.) o golpe seria bastante difícil; sem a iniciativa militar, 
impossível. Portanto, é preciso bem distinguir a atuação desestabilizadora 
(a propaganda do Ipes e outras agências) da conspiração golpista civil-
militar, que em muitos momentos não passou de retórica radical e 
somente se consolidou às vésperas do 31 de março. Assim, creio não ser 
abusivo afirmar o acerto histórico da leitura segundo a qual a 
“desestabilização civil” foi bastante articulada, mas a ação militar não foi 
inteiramente planejada, com segurança e sistematicidade, ficando à mercê 
de iniciativas de algum modo imprevistas. (Fico, 2004, p. 55). 

 
Para o autor, fica claro que a participação da sociedade civil se deu de forma 

mais articulada do que a participação dos militares. Esta questão é bastante 

controversa entre os historiadores, o que acontece é que alguns autores de livros 

didáticos assumiram a discussão historiográfica sem conduzir nas suas páginas a 

polêmica que ainda versa entre os historiadores sobre o tema. 

Tais narrativas estão diretamente relacionadas com a renovação 

historiográfica das últimas décadas, que colocou em evidência a abordagem da 

História considerando o vivenciado por todos os sujeitos e em todas as instâncias 

que compõem a sociedade brasileira.  

Nesse sentido se caracteriza uma discussão no que se refere à organização do 

livro didático de história e de seus conteúdos com a presença do conhecimento 

produzido pelos historiadores. Esta é a perspectiva que emerge em reflexões e ações 

que visam possibilitar ao aluno o que Koselleck considera como ‘tensão’ que se 

manifesta no desvio do olhar do tempo presente para o passado e possibilita 

aproximações ao fato de que “existem diferentes estratos das experiências, já 

adquiridas ou que podem ser vividas, do que é ou pode ser lembrado, enfim, do que 

foi esquecido ou jamais foi transmitido, aos quais recorremos e que são organizados 

a partir de perguntas atuais.” (2006, p. 267) 

Se pensarmos como Rüsen, ainda estamos tentando entender como trabalhar 

com temas como este da ditadura militar: 

Há um outro desafio radical para uma orientação para o futuro, que reflita 
sobre a memória e a história: o fardo pesado de experiências históricas 
negativas, tais como o imperialismo, as guerras mundiais, o genocídio, o 
assassinato em massa e outros crimes contra a humanidade. Esse fardo 
empurra o processo de construção de identidade para o confronto e 
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produz um abismo entre um passado horripilante e um futuro que 
pretende ser o contrário desse passado. Quais modos de compreensão 
desse passado e de seu processamento podem contribuir para nos afastar 
desse mesmo passado em direção a um futuro diferente? (Rüsen, 2009, p. 
164). 

 
 Mais do que construir uma relação de ensino e aprendizagem da História em 

âmbito escolar e social, utilizando diferentes estratégias de constituição de sentido 

histórico, com o objetivo de produzir conhecimentos e atribuir novos sentidos a 

experiências de conflitos recentes na História brasileira em sua relação com a 

História da Humanidade, este conflito precisa ser inscrito na história escolar 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    “O MANUAL ESCOLAR NO ENSINO DA HISTÓRIA: VISÕES HISTORIOGRÁFICAS E DIDÁTICAS”                           30 |  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
Brasil. (2017). Edital de Convocação 02/2015 – CGPLI. Edital de Convocação para o 

Processo de Inscrição e Avaliação de Obras Didáticas para o Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD. 

Cerri, L. F. & Amézola, G. (2010). El estudio empírico de la conciencia histórica en 

jóvenes de Brasil, Argentina y Uruguay. Didáctica de las Ciencias 

Experimentales y Sociales, 24, 03-23.  

Choppin, A. (2004). História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da 

arte. Educação e Pesquisa, 30, 3, 549-566. 

Fico, C. (2004). Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista 

Brasileira de História, 24, 47, 29-60. 

Hobsbawm, E. J. (1998). Sobre História: ensaios (C. K. Moreira, Trad.). São Paulo: Cia. 

das Letras. (Obra originalmente publicada em 1997). 

Koselleck, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos (W. P. 

Maas, C. A. Pereira, Trad.).  Rio de Janeiro: Contraponto, PUC-Rio. (Obra 

originalmente publicada em 1979). 

Malerba, J. (2014). Acadêmicos na berlinda ou: como cada um escreve a História? 

Uma reflexão sobre o embate entre Historiadores acadêmicos e não-

acadêmicos e os caminhos da profissionalização do campo da história no 

Brasil à luz dos debates sobre Public History. Revista História da 

Historiografia, 15, 27-50. 

Martins, E. R. (2010). História: conhecimento, verdade, argumento. Dimensões, 24, 

5-32. 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. (2016). Guia de livros didáticos. PNLD 2017: 

História - Ensino fundamental/anos finais. Brasília, DF, Brasil. 

Rüsen, J. (2009). Como dar sentido ao passado. História da Historiografia, 02, 163-

209. 

Rüsen, J. (2001). Razão Histórica. Brasília: UnB. 

Saddi, R. (2010). Didática da História como sub-disciplina da Ciência Histórica. 

História & Ensino, 16, 1, 61-80. 



                    “O MANUAL ESCOLAR NO ENSINO DA HISTÓRIA: VISÕES HISTORIOGRÁFICAS E DIDÁTICAS”                           31 |  
 

Santhiago, R. (2016). Duas palavras, muitos significados: alguns comentários sobre 

história pública no Brasil In A. M. Mauad, J. R. Almeida & R. Santhiago (Eds), 

História pública no Brasil: sentidos e itinerários (pp. 23-36). São Paulo: Letra 

e Voz. 

Silveira, D. R. (2015). História do Tempo presente e livro didático: os sujeitos da 

Ditadura Militar nos livros didáticos de História. In XXVIII Simpósio Nacional 

de História “Lugares dos historiadores: velhos e novos”, Florianópolis, Brasil, 

(pp. 02-11). Florianópolis, BR: Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC. 

 
 
 
 



                    “O MANUAL ESCOLAR NO ENSINO DA HISTÓRIA: VISÕES HISTORIOGRÁFICAS E DIDÁTICAS”                           32 |  
 

LA INVISIBILIZACIÓN DE ÁFRICA Y LA DIÁSPORA AFRICANA EN LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE COLOMBIA. ANÁLISIS DESDE LOS 
TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Nilson Javier Ibagón Martín 
(Universidad del Valle, Cali-Colombia) 

 
RESUMO 

A través del análisis de contenido de textos escolares de Ciencias Sociales 
producidos entre los años 1991 y 2014, y en medio de un contexto sociopolítico y 
sociocultural que ha permitido durante las últimas tres décadas impulsar en 
Colombia la reivindicación de la otredad y la alteridad como principios fundantes de 
la identidad nacional, se estudian los discursos en torno al lugar que ocupan África 
y la diáspora africana en la configuración de las narraciones que dan cuenta de la 
Historia de Colombia y su enseñanza. El análisis realizado evidencia que, pese a la 
existencia de una normatividad curricular que reconoce y promueve el 
reconocimiento de la importancia del legado histórico de la matriz sociocultural 
africana en la Historia general de Colombia, la mayoría de textos escolares de 
Ciencias Sociales estructuran narraciones en las que África y la diáspora africana son 
invisibilizadas como referentes a ser estudiados. Así pues, salvo algunas excepciones 
no se perciben en estas propuestas editoriales cambios significativos en los 
principios epistémicos y disciplinares que se utilizan para entender la historia de 
Colombia —definidos por lo general desde marcos eurocéntricos—, hecho que 
dificulta la construcción de parámetros explicativos que reconozcan la importancia 
de la matriz africana en el devenir histórico de este país.  

Palavras-chave: Textos escolares; Enseñanza de la historia; Diáspora africana; 
Colombia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

En el marco general de la formación y consolidación del Estado-nación colombiano, 

los discursos y prácticas oficiales a través de los cuales se fueron definiendo los 

parámetros identitarios de la población, estuvieron marcados por la exclusión y 

ocultamiento de la influencia de la matriz sociocultural africana en dicho proceso. 

Uno de los espacios institucionales principales por medio del cual se fortaleció esta 

tendencia fue la escuela, lugar que a lo largo del siglo XIX y la mayor parte del siglo 

XX, naturalizó la negación directa y marginación simbólica de la otredad como un 

referente identitario válido, hecho que impactó directamente la forma en la que se 

configuró la memoria oficial. A pesar que esta negación alcanzó a otros sectores de 

la población, tales como indígenas, mujeres, campesinos y sectores populares, los 
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cuales fueron sistemáticamente excluidos del metarrelato nacional difundido por el 

sistema educativo, la matriz africana fue particularmente invisibilizada en la 

construcción narrativa de la historia del país y su posterior enseñanza (Díaz, 2008; 

Ibagón, 2016).  

Sin embargo, tras décadas de lucha social y política, a finales del siglo XX 

sectores progresistas de la sociedad civil lograron con la expedición de la 

Constitución Política de 1991, que el Estado reconociera la pluridiversidad y 

multiculturalidad como pilares de la identidad en Colombia. Por medio de este 

triunfo legislativo se han impulsado diferentes iniciativas y proyectos curriculares, 

los cuales durante los últimos 20 años han intentado concretar oficialmente el 

reconocimiento de la importancia que tiene el legado histórico de la diáspora 

africana en la construcción de la nación. Un ejemplo claro de esta situación es la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), iniciativa que se formalizó a través del 

decreto 1122 de 1998, y  cuyo objetivo central ha sido asegurar la obligatoriedad del 

reconocimiento y difusión  de dicho legado en todo el sistema educativo (Restrepo 

& Rojas, 2012; Ibagón, 2015). 

A partir de este contexto de reivindicación, el presente capitulo analiza en 

textos escolares de Ciencias Sociales, los avances y limitantes que han tenido los 

discursos y políticas educativas que durante las últimas tres décadas han buscado 

visibilizar la historia de las comunidades afro e integrarla como una parte esencial 

en la enseñanza de la historia de Colombia. Pese a que en este país no existe una 

política oficial que reglamente la producción, distribución y uso de los textos 

escolares -hecho que lo diferencia de experiencias educativas como la de Brasil o 

México-, se han tomado estos dispositivos pedagógicos como objeto de estudio bajo 

la premisa que, son productos socialmente significativos por su cercanía a la mayor 

parte de la población (Valls, 2008), situación que los convierte en un referente 

importante de circulación y transmisión de ideas y valores. 

El estudio que se desarrolló, metodológicamente se fundamentó en el análisis 

de contenido (Krippendorff, 1990) de 25 textos escolares de Ciencias Sociales 

producidos entre el año 1991 y 2014, los cuales corresponden a los grados cuarto 

de primaria (12) y séptimo de básica secundaria (13), niveles educativos en los que 

en el marco general de la explicación del periodo colonial en América se hacen 

menciones explicitas de la historia de África y las comunidades negras. La muestra 
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de textos escolares analizados se delimitó a partir de las siguientes variables: la 

representatividad de estos textos en todo el territorio colombiano, y; el 

reconocimiento de las casas editoriales por parte de la comunidad académica.  

 

ÁFRICA: UN “NO LUGAR” EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE COLOMBIA 

Al analizar en los textos escolares de ciencias sociales las unidades y temas que 

anteceden la explicación de la conquista y posterior colonización del continente 

americano, se puede identificar una predominancia expositiva del referente 

europeo como espacio geográfico y epistémico desde el cual se estructuran núcleos 

sociales, políticos, culturales y económicos que orientarán la vida en el nuevo 

mundo. El 90% de los textos analizados dedican un espacio considerable a describir 

y analizar los sistemas de pensamiento europeos surgidos en el Renacimiento e 

inicio de la Edad Moderna, articulándolos con el proceso de conquista y colonización 

del continente americano. 

Por ejemplo, “el humanismo” que subrayan los libros de texto se configura 

como el modelo que representa el ideal de organización de cualquier sociedad. Un 

“humanismo” que no es cuestionado pese a que, como advierten autores como 

Frantz Fanon (2013), se ha apoyado en prácticas deshumanizantes. La mayoría de 

los textos escolares —salvo algunas excepciones— desarrollan soterradamente 

ideas que postulan la necesidad e importancia de la dominación europea en 

América, como primer paso en el camino hacia el progreso. Camino en el que ciertas 

poblaciones son entendidas, directa o indirectamente, como la antítesis del modelo 

de modernidad y como desviaciones que deben ser corregidas según la idea de un 

original estado de naturaleza en el proceso de la especie y de una escala de 

desarrollo histórico que va desde lo “primitivo” (lo más próximo a la “naturaleza” 

que por supuesto incluía a los “negros”, ante todo y luego a los “indios”) hasta lo más 

civilizado (que por supuesto es Europa) (Quijano, 2000).  

Las formas en las que los textos escolares exploran los antecedentes 

históricos de los otros dos referentes culturales y sociales del mundo colonial, 

indígena y negro, se caracterizan ya sea por el reduccionismo o por su ausencia total, 

a través de lo que se niega su historicidad. Es necesario destacar que, en el 

tratamiento que se realiza de estos dos agentes culturales existe a su vez una brecha 

considerable entre ellos a la hora de cuantificar y cualificar su presencia. Esta 



                    “O MANUAL ESCOLAR NO ENSINO DA HISTÓRIA: VISÕES HISTORIOGRÁFICAS E DIDÁTICAS”                           35 |  
 

diferencia se manifiesta particularmente en el número de textos que realizan este 

ejercicio y en la cantidad de hojas que destinan a este objetivo. Por ejemplo, en los 

libros de texto de cuarto de primaria seleccionados, los indígenas (sin negar que son 

también invisibilizados) están mejor posicionados que las poblaciones negras. Los 

primeros son contextualizados en un 80% de los textos, en los cuales en promedio 

se les destina 9,5 hojas, mientras los segundos son contextualizados históricamente 

en el 30% de los textos y en promedio se les destina 3,0 hojas.  

En el caso particular de lo negro, al ser analizado como un “último otro”1 

(Muteba, 2013), estas tendencias se agudizan alcanzando niveles de invisibilización 

o estereotipia —de acuerdo a su presencia o no en la línea argumentativa del texto 

escolar— que imposibilitan reconocer la riqueza cultural y social que condensa la 

historia de los pueblos africanos antes y durante el proceso de esclavización al que 

fueron sometidos por parte de los imperios europeos.  

Las formas en las que los textos escolares de Ciencias Sociales conectan las 

dimensiones temporales y espaciales entre los africanos que fueron traídos y 

esclavizados en América con el legado histórico de sus comunidades originarias 

permiten establecer unas tipología que corresponden a tres tipos de textos 

escolares. El primero hace referencia a la legitimación de la idea de ahistoricidad de 

lo negro, que a partir de la ausencia directa del tratamiento de sus antecedentes y 

marcos históricos configura un tipo de posicionamiento Acrítico-ahistórico. Esto es, 

el registro histórico que se hace comienza y termina con la esclavitud, institución 

desde la que se le da una identidad limitada a lo negro. Aunque hay textos que con 

mediaciones pedagógicas y narrativas cuestionan la esclavitud, estas no reparan los 

efectos de la lógica estereotipada con la que se construye la explicación histórica de 

lo negro y el lugar que ocupa en la sociedad colonial. En esta clasificación se ubica el 

55% de los textos escolares analizados.  

El segundo tipo de textos se sustentan en una función Acrítico-reduccionista 

que se limita a dar cumplimiento del currículo oficial y en su mayoría corresponden 

al grado séptimo de básica secundaria; nivel educativo en el que curricularmente se 

pone de manifiesto la necesidad de estudiar el continente africano. Aquí, aunque 

                                                           
1 A través de este concepto, el profesor Muteba (2013) da cuenta de prácticas y discursos fundamentados desde el 

pensamiento  occidental que sitúan a lo negro por debajo de otros grupos poblacionales que, aunque son vulnerados, excluidos 

y estereotipados, tienen algún grado de reconocimiento, el cual se le es negado a la matriz sociocultural negra.  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abordan temáticas relacionadas con África y su pasado, por un lado, estructuran 

explicaciones sesgadas y estereotipadas orientadas por un pensamiento 

eurocéntrico, a partir del cual se fijan los criterios de valoración de ese pasado, y por 

otro, no establecen conexiones con la realidad temporal de lo negro durante la 

colonia, situación que impide darle una dimensión histórica. En esta clasificación se 

ubica el 35% de los textos escolares que fueron evaluados.  

De forma contrargumentativa y alternativa a los dos primeros, el tercer y 

último tipo de textos se enfoca en una función de carácter crítico-reivindicativo, en 

el que de forma sucinta se destaca la dimensión histórica de África; su importancia 

dentro de la humanidad, y se caracterizan algunos grupos humanos africanos 

concretos resaltando sus particularidades culturales y sociales. Esta reivindicación 

articula la dimensión histórica milenaria de las comunidades negras con la realidad 

social colonial de los grupos que fueron cobijados por la diáspora africana. Solo el 

10% de los textos analizados hacen parte de esta clasificación A partir de esta 

distribución porcentual de acuerdo con la tipología, se puede deducir que la mayoría 

de textos escolares analizados se posicionan respecto de lo negro ya sea desde lo 

acrítico-reduccionista o desde lo acrítico-ahistórico; posiciones que se fundamentan 

en lo que Quijano (2003) ha denominado “colonialidad del poder”. Una construcción 

epistémica e histórica eurocentrada en virtud de la cual se presenta como natural la 

inferioridad de unas razas sobre otras, y en esta medida se justifica la necesidad o 

no de dotarlas de historicidad. De ahí que, en los textos escolares no se aborde ni 

registre la historia milenaria de lo negro, y, cuando esporádicamente aluden a ella, 

se realiza desde la adopción de “una concepción de humanidad según la cual la 

población del mundo se diferenciaba en inferiores y superiores, tradicionales y 

racionales, primitivos y civilizados, tradicionales y modernos” (Quijano 2007, p.96). 

Contraposiciones por demás utilizadas como parámetros para analizar al otro, 

imaginario del progreso centrado en la presencia de grandes construcciones 

arquitectónicas, sistema de escritura y formas políticas como el Estado. Visto así, se 

encuentran justificaciones que ubican a África como un continente difícil de 

historiar, geográficamente e históricamente “solitario”, o como un reservorio de 

esclavos.   
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La dificultad se explica según algunos autores por la falta de dos indicadores 

clave —desde la perspectiva eurocéntrica— para otorgar estatus histórico a los 

grupos humanos: la escritura y la presencia del Estado. De esta forma, en algunos 

textos escolares se pueden encontrar argumentaciones como la siguiente:  

Se conoce mal el largo pasado de África negra, al igual que el de todos los 
pueblos que han ignorado la escritura, y cuya historia solo nos ha llegado 
a través de una tradición oral, de las investigaciones arqueológicas o de los 
relatos de testigos exteriores y circunstanciales. [...] De esta manera va 
diferenciándose una África particular, cuyo pasado es relativamente 
conocido, con sus sociedades y sus culturas organizadas en Estados de otra 
África “intersticial” que se nos escapa (Burgos & Navarro 1994, pp.89-90).  

 
Desde principios claramente eurocéntricos se niega explícitamente la 

historicidad de la mayor parte de África, sometiendo al resto del continente a un 

proceso de reconocimiento que pasa por un previo blanqueamiento —como es el 

caso de la historia de Egipto—. Así, la variedad y complejidad de la existencia de 

realidades históricas diferenciadas en África se unifican —desde la ignorancia— en 

la denominación “África negra”, ocultándolas paralelamente mediante mecanismos 

de subvaloración de ese pasado. Aunque la mayor parte de textos escolares que 

fueron producidos con posterioridad a la formalización de la CEA y sus lineamientos 

no se expresan directamente en los términos que se han analizado en este punto, sí 

parecieran cobijarse bajo su postulado central: la subvaloración de la historia de 

África y por ende su no abordaje y análisis.  

La idea de incomunicación de los territorios africanos con los circuitos 

sociales, económicos y culturales de Europa y Asia es otro de los mecanismos con 

que se deslegitima la historia milenaria del continente negro. Esta idea es aplicada 

básicamente a África occidental y del sur, espacios que se muestran como lugares 

aislados y desconocidos que solo aparecen para la historia a partir del siglo XV, 

cuando los europeos se aventuran a conocer estos parajes. Algunos textos escolares 

presentan explicaciones en las que se postula que en África occidental a diferencia 

de África del Norte, “los europeos, desanimados por lo difícil de la navegación y las 

epidemias de mosquitos y de malaria, solo se aventuraron con constancia por sus 

costas a partir del siglo XV” (Mejía 1996, p.177).  

Estas descripciones ponen en evidencia por lo menos dos estereotipos 

replicados en la mayoría de libros de texto que hacen mención a la historia de África: 
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en primer lugar, África se representa desde valoraciones negativas en las que se 

conjugan adversidades naturales que la alejan y diferencian del espacio limpio y sano 

que caracteriza a Europa; en segundo lugar, África solo puede ser a partir de la 

intervención de Europa y el contacto con ella, momento en el cual puede ser 

considerada como parte de la historia universal. Estos dos estereotipos están en la 

base de las concepciones limitadas desde las cuales no solo se van a entender los 

antecedentes históricos de los africanos que llegaron a América, sino a la vez los 

criterios desde los que se van a comprender sus realidades socio- culturales en el 

periodo colonial.  

De forma complementaria a las limitantes explicativas desde las que gran 

parte de los textos escolares entienden el lugar que ocupa África en la historia de 

América y Colombia, se encuentra el desarrollo de la idea de África como una gran 

“bodega de esclavos”. De ahí que las escasas referencias al continente africano —

particularmente sobre su costa occidental—, en los temas que hacen parte del 

análisis del periodo colonial, tengan que ver con la circulación comercial de esclavos, 

sin que dicho flujo sea visto más allá del ámbito económico. A continuación se 

exponen algunos ejemplos de esta situación:  

Entre los siglos XVI y XVII, las costas occidentales de África fueron 
importantes núcleos comerciales europeos. A través suyo salían esclavos 
y esclavas, oro, piedras preciosas, marfil y madera, entre otros productos. 
(Gallego & Zarama, 1997, p. 330) 
La economía colonial de la Nueva Granada fue minera. Por ello, la corona 
española trajo como esclavos a los habitantes de la costa occidental 
africana. (Sarmiento, 2008, p. 114)  
Cuando la población aborigen comenzó a disminuir vertiginosamente por 
efecto de los trabajos forzados y las malas condiciones de vida a que se vio 
sometida, los portugueses y españoles promovieron el tráfico de esclavos 
africanos para reemplazar la menguante mano de obra nativa e iniciar 
nuevas empresas en las que se necesitaba trabajadores, no solo más 
resistentes sino carentes de todo derecho y protección por parte de la 
justicia. (Ortiz & Granada,  2009, p.  138)  
 

Como se puede apreciar, al no existir mediaciones analíticas críticas de los 

hechos que se describen, la inclusión de África en el desarrollo de las narraciones se 

realiza desde una representación que la ubica y entiende mediante la figura de 

reservorio de esclavos; idea que, según la filósofa argentina Dina Picotti (1998), 

además de ser generalizada en las sociedades occidentales —mostrando el gran 

desconocimiento que se tiene sobre este continente—, es un obstáculo 
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epistemológico en la construcción de rutas analíticas acerca de África, ya que 

implícitamente desconoce las dinámicas culturales y sociales propias de este 

continente, al reducir a sus poblaciones a simples mercancías. La idea de reservorio 

o bodega en muchos casos tiene tal fuerza para describir y dar un lugar a África —

que en el fondo es un no-lugar— dentro de las explicaciones históricas que se 

desarrollan en torno al periodo colonial en América, que hasta en los elementos 

visuales que acompañan a los textos escolares se reproduce naturalmente sin 

mayores cuestionamientos.  

Estas concepciones —ahistoricidad, aislamiento y reservorio de esclavos— 

hacen parte de una construcción argumentativa en la que África es despojada de su 

identidad para ser insertada en la estructura lineal y de progreso que va 

configurando la experiencia histórica de Europa, la cual se presenta en términos 

universales y totalizadores. En la mayor parte de los textos escolares de ciencias 

sociales, la explicación histórica de África aparece “sin rostro” (Díaz. 2009) y, por lo 

tanto, carente de una identidad que la defina como “idea” y “concepto” (Kalulambi, 

2005). En consecuencia, la raíz cultural e histórica de las poblaciones negras 

esclavizadas, en los casos en los que es abordada, solo cumple la función de ser un 

referente que ejemplifica la barbarie, el atraso, la simplicidad y el desorden para 

ponderar el contraste con la civilidad, el desarrollo, la complejidad y el orden que 

discursivamente se le asigna a Europa. Con ello se produce una imagen 

distorsionada que reproduce y produce estereotipos y reduccionismos, que directa 

o indirectamente van abonando un terreno explicativo en el que de una u otra forma 

se justifica la esclavización. Quiero detenerme en que uno de los problemas más 

recurrentes en la mayor parte de los textos escolares es la carencia de posturas 

críticas que hagan evidente que los relatos sobre un África estática y homogénea son 

construcciones discursivas fundamentadas en la visión particular de Europa 

(Picotti, 1998), y por lo tanto se producen desde una exterioridad que no da cuenta 

de las dinámicas internas de sociedades que tienen concepciones de mundo 

diferente y no por ello de menor valor.  

Estas distorsiones son producto de la aplicación y utilización en los textos 

escolares de “conceptos, periodizaciones y cronologías, que no corresponden, ni 

responden a las lógicas, al ethos, a la ontología o a la dinámica cultural interna —y 

por lo tanto compleja y ciertamente polisémica— del continente africano” (Díaz, 
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2009, p. 8). De ahí que, por una parte, los ritmos y las temporalidades propias de las 

sociedades africanas sean reducidos a la idea de tiempo lineal y homogéneo con el 

que el pensamiento Occidental eurocentrado ha representado su experiencia 

histórica, y por otra, que las formas en las que los pueblos africanos conciben el 

mundo y se posicionan en él sean subvaloradas e incomprendidas, facilitando con 

ello la reafirmación de estereotipos de inferioridad y salvajismo.  

La ausencia o en el mejor de los casos la presencia desfigurada de África es 

una pieza clave en el proceso de configuración de las representaciones sociales que 

los textos escolares producen acerca del lugar que ocupa lo negro en la Historia de 

Colombia, al reafirmar o rebatir —según el caso— una visón estereotipada y 

esencializada de la esclavitud como institución que lo define históricamente. Esta 

ausencia va más allá de los textos escolares en sí, puesto que, como advierte Rafael 

Díaz (2012), el desconocimiento y la marcada ignorancia de autores y editores 

respecto a África se debe analizar en un contexto académico y sociocultural más 

amplio. Según Díaz:  

En Colombia, salvo algunos procesos excepcionales que confirman la regla, 
África, considerada en su complejidad manifiesta o en su historicidad 
evidente, se revela como una entidad sin rostro definido, más bien 
distorsionada, plagada de imaginarios atravesados por la ignorancia, el 
prejuicio y las calificaciones racistas. [...] lo que se denomina como el 
africanismo no constituye en Colombia un ámbito específico, referencial o 
epistémico que incida en la enseñanza de las ciencias sociales o de la 
historia, en el diseño y redacción de los textos escolares y en general del 
material educativo para la enseñanza en la investigación, en la 
formulación de políticas públicas, ni mucho menos en esa labor crucial y 
definitiva como lo es la formación de los profesionales en las más diversas 
áreas del conocimiento tanto de las ciencias sociales, como de las 
humanidades. (Díaz, 2009, pp. 1-3)  

 
Esta ignorancia y prejuicios afectan la estructura general desde la que es 

pensada la formación profesional de las personas que posteriormente se convierten 

en autores de textos y materiales educativos. Historiadores, geógrafos, filósofos y 

licenciados, en quienes se deposita la autoría de los textos escolares de ciencias 

sociales en Colombia, se ven eclipsados por una formación anclada en principios 

epistémicos eurocentrados. Tal situación hace que carezcan de las herramientas 

formativas y conocimientos específicos para dar el lugar que corresponde a África 

como referente de la historia de la humanidad y la historia de Colombia.  
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Ello explica en parte por qué, la visión más importante y compleja, aunque no 

tan extensa, que se encontró en los textos escolares analizados sobre África y el lugar 

de lo negro en los procesos coloniales de América y en lo que hoy es el actual 

territorio colombiano sea construcción de un autor que es especialista en África. La 

propuesta a la que hacemos mención desarrolla, por medio de aclaraciones 

analíticas cortas acerca de lo que se está narrando, una argumentación en la que se 

puede apreciar la complejidad y riqueza histórica que caracterizan al continente 

africano. En este sentido, la forma en la que el texto escolar Espacios 7 (Díaz & 

Vargas, 2001) aborda la historicidad de África y su potencial para entender las 

dinámicas  coloniales impuestas por Europa establece dos elementos 

diferenciadores en comparación con el resto de propuestas editoriales analizadas: 

en prime- ra instancia, al destacar, por ejemplo, que “África en realidad son muchas 

Áfricas, pueblos, culturas y regiones formadas por procesos de poblamiento, 

contactos y mezclas entre grupos culturales” (Díaz & Vargas, 2001, p. 44). Con esa 

sola tesis se percibe que va más allá de la idea de homogeneidad con la que 

comúnmente se analiza este continente y la diáspora africana. En segunda instancia, 

propone un cuestionamiento crítico directo a las explicaciones que inferiorizan el 

legado histórico africano, afirmando que  

desde los orígenes de la humanidad, África tuvo un lugar protagónico. Muy 
pocos dudan en llamarla la “cuna de la humanidad”, pues allí el género 
humano por primera vez caminó en forma erguida. También África fue 
pionera en aspectos como los inicios de la agricultura, la utilización del 
hierro y el surgimiento de la civilización egipcia. A pesar de estos 
importantes logros, desde el siglo XV, los europeos empezaron a concebir 
este continente como un territorio salvaje y primitivo, concepto que aún 
hoy en día sigue perdurando y es necesario superar. (Díaz & Vargas, 2001, 
p. 44)  

 
Aquí se establece un avance analítico significativo no solo al resaltar la 

importancia de África en la historia de la humanidad, sino a la vez al cuestionar las 

ideas de barbarie y salvajismo con que por lo general se exponen las realidades 

temporales y espaciales de este continente. Este último elemento es central en la 

postura que se desarrollará alrededor del análisis de los procesos coloniales en el 

continente americano. Esto debido a que se cuestiona desde la misma exploración 

de la historia de África el estatus de verdad de los discursos que versan sobre la 

inferioridad de las comunidades negras, precisando que dichos discursos no 



                    “O MANUAL ESCOLAR NO ENSINO DA HISTÓRIA: VISÕES HISTORIOGRÁFICAS E DIDÁTICAS”                           42 |  
 

constituyen realidades, sino por el contrario obedecen a construcciones sesgadas 

que parten de la visión amañada de Europa como parte de los procesos desde los 

que justifica la dominación que impone a partir del siglo XV.  

LA DIÁSPORA: INVISIBILIZACIÓN DE UN PROCESO 

Sumado a la ausencia de África como concepto y realidad histórica para entender las 

dinámicas temporales y espaciales de lo negro durante el periodo colonial de lo que 

hoy es Colombia, se evidencia en la mayoría de libros de texto de ciencias sociales 

un desconocimiento de la densidad y diferencia interna de la matriz sociocultural 

africana que se extendió por todo el continente americano a través de la diáspora. 

En otras palabras, además de la “[...] falta de una historia africana que cuente quiénes 

fueron ellos antes de la trata, la diáspora y posterior esclavización de los africanos y 

sus descendientes” (Mena, 2006, p. 51) se deben tener en cuenta como limitantes 

analíticas, las construcciones explicativas reducidas y estandarizadas que agrupan 

experiencias históricas diversas desde la denominación esclavos.  

Se puede afirmar que los textos escolares analizados desconocen en su 

mayoría tanto las africanidades — entendidas como expresión cultural, social, 

política y económica originaria en la que sustentaban y sustentan su identidad los 

negros en África —, como la africanía (Arocha, 2002); concepto que da cuenta de 

“los procesos de reintegración étnica ocurridos entre los esclavos desde el siglo XVI, 

de manera simultánea a la trata, cuando gente de igual o similar procedencia cultural 

volvió a encontrarse en escenarios distintos a los de su cotidianidad africana” 

(Friedemann, 1992, p. 545). Este último aspecto se configura como un vacío en los 

textos escolares adicional al desconocimiento del pasado africano y que está ligado 

a él: la invisibilización de las formas en las que los negros esclavizados 

recontextualizaron sus saberes en América, construyendo nuevas dimensiones y 

expresiones culturales y sociales a partir de recuerdos de africanidad (Arocha, 2002, 

p.  57). Construcciones que no son tenidas en cuenta, en gran medida, debido a que 

los enfoques con los que se estudia en los textos escolares el papel de lo negro en el 

periodo colonial se asientan en la concepción de un cuerpo pasivo y dócil producido 

por la institución de la esclavitud.  

La historia milenaria de las comunidades negras que fueron esclavizadas y 

traídas al continente americano y las reconfiguraciones sociales y culturales que se 
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dieron en dichas comunidades a partir de la diáspora son abordadas por la mayoría 

de textos escolares de ciencias sociales ya sea por omisión o por reduccionismo, 

cuando reproducen acríticamente discursos coloniales que se configuran como 

legados y herencias (Stern, 1999) desde los que se explica el pasado y el presente. 

Se hace uso de la noción de herencia colonial propuesta por Steve Stern (1999), en 

tanto permite entender las prolongaciones discursivas coloniales, no como 

proyecciones inerciales, sino como reinvenciones contemporáneas de viejas 

herramientas y aparatos que son adecuadas a nuevas máquinas y funciones de 

producción de subjetividades.  

Las representaciones e imaginarios coloniales en que los negros esclavizados 

“fueron simbólicamente excluidos de la narrativa de la historia y desposeídos de su 

condición de sujetos políticos” (Maya, 2001, p. 186), siguen orientando de forma 

latente la comprensión del lugar que ocupan en el periodo colonial y la historia 

general de Colombia. Esta reproducción está orientada por una colonialidad que 

define qué y cómo se debe conocer, justificando implícitamente las ausencias que 

produce.  

En este sentido, las Áfricas2 que se hacen presentes en el mundo colonial 

instaurado por Europa a partir del siglo XVI no son registradas en la mayoría de 

libros de texto de ciencias sociales debido a dos limitantes analíticas:  

1) Las diásporas africanas no son una temática a la que se le dé 
importancia para entender el pasado colonial y nacional;  
2) En los contados textos en los que se analizan procesos de llegada de los 
africanos al continente americano, la exposición se realiza desde la lógica 
mercantil de la trata atlántica.  

 

En el primero de los casos, la presencia africana en el continente americano 

a lo largo del periodo colonial se explica en muy pocas ocasiones —tan solo en el 

30% de los textos— desde criterios procesuales en los que hay un origen, un 

traslado forzado e inhumano y una llegada caracterizada por las readecuaciones y 

acomodaciones sociales y culturales. Por lo tanto, en la mayoría de textos escolares, 

el africano aparece desde un comienzo en la escena colonial inscrito en las minas o 

las haciendas como una mercancía que produce plusvalía. Las pocas referencias que 

                                                           
2 El concepto Áfricas remite a las diásporas africanas acaecidas particularmente en periodos posteriores al siglo xv y que 

constituyeron comunidades en diversas regiones del mundo (Kalulambi 2005).  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se encuentran sobre un posible sentido procesual de su llegada se restringen a la 

expresión “traídos de África”, sin que se aclaren las condiciones inhumanas y 

salvajes en las que fueron extraídos violentamente, sus orígenes particulares y 

variados y las construcciones sociales y culturales que se derivaron de dicho 

proceso. Es una constante encontrar afirmaciones que postulan que “ante la 

disminución de la población indígena, los españoles trajeron población africana y la 

sometieron a la esclavitud” (Acosta, Díaz & Ramos, 2004, p. 96).  

Poco importan, por lo tanto las procedencias de esos a quienes se denomina 

esclavos ni mucho menos las particularidades que los caracterizan, perdiéndose 

para el análisis las variadas formas en que las diásporas africanas se erigen como 

matrices culturales impregnadas de contingencias, acumulación cultural, 

creatividad, cambios y préstamos que de una vez comienzan a configurar nuevos 

sujetos y praxis culturales. Solo en el 20% de los textos analizados hay referencias 

explícitas sobre los orígenes diversos de los africanos que fueron traídos en contra 

de su voluntad al continente americano.  

En segunda instancia, desde las explicaciones que se realizan sobre la trata 

— en los pocos casos que aparece registrada como temática — se producen dos tipos 

de obturaciones analíticas. Por un lado, la trata es contemplada exclusivamente 

desde una concepción mercantil en la que se registran cifras de esclavos y se 

describen los procesos de embarque, sin que esto implique, previa o posteriormente 

el desarrollo de elementos críticos pro- fundos acerca de su inhumanidad y sevicia, 

hecho que hace perder sentido a la información que se suministra. Es común que 

dentro de la narración no exista un verdugo o victimario claramente identificable. 

Algunas afirmaciones que se pueden encontrar en este sentido exponen ideas tales 

como:  

Entre los siglos XV y XIX entre doce y quince millones de africanos fueron 
transportados en barco a través del Océano Atlántico. Los puertos a los 
que llegaban mayor número eran Cartagena, Veracruz y Buenos Aires. 
Seguidos por otras zonas del Caribe como Cuba, Margarita, Santo 
Domingo, Puerto Rico y Venezuela. La mayor parte de los esclavos 
procedían de Guinea, Angola y el Congo. Los africanos fueron 
transportados en las bodegas de los buques negreros. Las condiciones del 
viaje entre África y América eran tan duras que muchos morían antes de 
llegar a puerto. Los supervivientes eran vendidos en subastas y empleados 
en los trabajos más duros: en las minas y en las plantaciones. (Rueda & 
Tanács, 2004, p. 147)  
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El viaje de los africanos hacia América se llevaba a cabo en las bodegas de 
grandes barcos, apretujados unos contra otros, en condiciones 
infrahumanas, recibiendo el maltrato de los tripulantes. Esta situación 
provocó la muerte de muchos de ellos en las travesías, antes de llegar a su 
destino. Cartagena de Indias, en la costa sobre el Atlántico colombiano, fue 
el principal puerto negrero en Suramérica. Allí se negoció el destino de 
aproximadamente 80.000 esclavos que fueron comprados para trabajar 
en la Nueva Granada, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú. (Neira & 
Rodríguez, 2006, p. 122)  

 
Por otro lado, cuando se establecen afirmaciones críticas acerca de la trata, 

estas se desarrollan por lo general sin mayor profundidad anclándose en 

perspectivas que ubican a los africanos esclavizados como víctimas pasivas que no 

tuvieron mayor agencia sobre sus destinos, lo que refuerza indirectamente la idea 

de vaciamiento desde la cual el pensamiento euro- céntrico los ha caracterizado. En 

otras palabras, se produce un efecto de (in)visibilización en el que se desconocen 

desde un reconocimiento simple procesos de activa resistencia y producción de 

conocimiento efectuados por parte de los africanos, quienes pusieron en juego 

tradiciones y prácticas milenarias que les permitieron sobrevivir la primera gran 

prueba — de muchas más—, a la que fueron sometidos por parte del “humanismo 

deshumanizante”3 europeo.  

Desconocimiento total y reconocimiento parcial acerca de la diáspora y la 

trata impiden, en las propuestas explicativas de los textos escolares de Ciencias 

Sociales, comprender que en medio del drama, el trauma y el destierro al que fueron 

expuestas las comunidades negras que llegaron al continente americano se 

movilizaron civilizaciones en diáspora, que entrarían en un vasto proceso de 

continuidad, ruptura y transformación, condición desde la que lograron influir en 

buena medida sobre las realidades coloniales.  

 

 

 

                                                           
3 Retomamos la idea de un humanismo deshumanizante formulada por Frantz Fanon (2013), a través de la que se cuestiona 

tanto la concepción de progreso impuesta por el pensamiento eurocéntrico como sus efectos nefastos sobre otras formas de 

pensar y entender el mundo.  
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CONCLUSIONES 

 

Aunque a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se pueden apreciar algunas 

modificaciones en los textos escolares alrededor del registro de la importancia de la 

matriz sociocultural africana en la historia de Colombia — transformaciones que se 

han venido ampliando de la mano de leyes, decretos y orientaciones educativas que 

plantean la dignificación y el reconocimiento de las comunidades afrocolombianas 

—, estos cambios no han sido tan profundos como desprevenidamente se pensaría 

si se tiene en cuenta el debate público sobre el tema. Por el contrario, en muchos 

casos han establecido bases para la ampliación y reconfiguración de explicaciones 

reduccionistas, esencialistas y estereotipadas que van en contravía del ideal de 

respeto, valoración y reconocimiento de dicha matriz como parte de nuestra 

identidad. Ejemplo de ello es la aparición de unidades específicas en los libros de 

texto — particularmente los publicados desde el año 2002 — que abordan temas 

relacionados con las poblaciones afrocolombianas en cumplimiento de las 

disposiciones establecidas con la oficialización de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos (CEA). En principio estas unidades visibilizan una problemática de 

estudio que antes ni siquiera era registrada. Sin embargo, no promueven una 

revisión crítica de los estereotipos con los que se ha abordado la historicidad de las 

comunidades negras, lo cual tiene un efecto de invisibilización de contenidos y 

elementos básicos para entender el papel de estas comunidades en la historia de 

Colombia.  

En otras palabras, el espacio ganado gracias a las nuevas formas de 

producción de los textos escolares no ha implicado necesariamente en su estructura 

una revisión profunda de la historia de las comunidades afros en el país. Incluso 

ahora se ve atenuada por la presentación de conocimientos fragmentados en 

unidades de trabajo aisladas unas de otras. Por ejemplo, cuando en los libros de 

texto se destinan unidades específicas para abordar temas referidos a las 

comunidades indígenas o negras, no se articulan efectivamente con los contenidos 

de las unidades centrales.  

Si bien los textos escolares producidos en la última década reconocen la 

diversidad como factor determinante de la identidad en el país, este reconocimiento 

no viene acompañado de cambios significativos en los referentes epistémicos y 
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disciplinares — definidos por lo general desde marcos eurocéntricos — desde los 

que se ha entendido tradicionalmente la historia de Colombia. En consecuencia, las 

propuestas académicas relacionadas con las realidades pasadas, presentes y futuras 

de las comunidades afros que se desarrollan en los libros de texto no logran “alterar 

significativamente las bases epistémicas ni las tecnologías de producción de 

diferencias culturales entendidas como desigualdades, sobre las que se sustenta el 

proyecto educativo nacional” (Restrepo & Rojas, 2012, p. 168), reproduciendo 

plataformas discursivas sesgadas que paradójicamente plantean la defensa y el 

reconocimiento de la interculturalidad y la multiculturalidad.  

Al revisar las unidades temáticas y los contenidos sobre el estudio general de 

la historia de Colombia, se puede apreciar cómo la esclavitud sigue siendo el 

referente de identidad y presencia histórica de lo negro. Antes de la esclavización a 

la que serían sometidas las poblaciones negras durante el periodo colonial, la matriz 

cultural y social africana no representa ningún tipo de indicador analítico en los 

marcos explicativos para entender la historia de Colombia, configurándose así como 

un “no lugar, histórico, epistemológico y ontológico” (Díaz, 2012).  

Sumada a esta ausencia, en los libros de texto se presenta luego un proceso 

de disolución de la matriz africana a partir de la abolición de la esclavitud. En 

consecuencia, lo negro deja de ser asumido como una entidad definida e 

identificable, desapareciendo ahora bajo la figura del mestizaje. De esta forma, 

ausencia y disolución, vistas desde los textos escolares, inscriben la historicidad de 

lo negro exclusivamente al periodo colonial, emulando la lógica de la pauta 

curricular oficial.  
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LOS HÉROES DEL LIBERALISMO EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

DE ESPAÑA. EL MITO DE ESPARTERO: DE LA HISTORIOGRAFÍA A LOS 

LIBROS DE TEXTO1 
Juan Antonio Inarejos Muñoz 

(Universidade de Extremadura, Espanha) 
 
RESUMO 
 
En este capítulo se analiza la historiografía relacionada con la construcción y 
deconstrucción del aura mítica y carismática de Baldomero Espartero durante la 
fecunda etapa de creación de estereotipos iniciada con la irrupción del liberalismo. 
En segundo lugar se calibra la incidencia que han tenido los avances de la 
historiografía en relación al estudio de esta figura en las semblanzas que presentan 
los libros de texto. En último término, se pondera el potencial didáctico que entraña 
la biografía de uno de los mitos del liberalismo decimonónico para trabajar las 
competencias de pensamiento histórico en el marco de una enseñanza de la historia 
innovadora.  
 

Palavras-chave: Liberalismo, Espartero, héroes, libros de texto, competencias 
históricas. 
 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MITO DEL LIBERALISMO: 
HISTOGRAFIA, LITERATURA Y CARISMA 
 

La implantación del Estado liberal entrañó la gestación de un poderoso repertorio 

mitológico.2 El despliegue del liberalismo vino acompañado de un proceso de 

creación de héroes que afianzaron el nuevo orden político desde el punto de vista 

simbólico. Los mitos permitían superar la temporalidad, posibilitaban la fe en la 

duración y supervivencia de los valores personales y fomentaban una conciencia 

enraizada en los actos que afirmaban valores y principios (Kolakowsky, 1990, p. 17). 

Emergió la necesidad de hacer tabla rasa del acervo glorificador del Antiguo 

Régimen y perfilar con nuevos sujetos, lenguajes y referentes los pilares que 

sustentasen el régimen liberal. El individuo, otrora súbdito, ahora ciudadano, libre 

                                                           
1Este trabajo constituye un resultado del proyecto de investigación “La evaluación de las competencias y el desarrollo de 
capacidades cognitivas sobre Historia en Educación Secundaria”, EDU2015-65621-C3-2-R, subvencionado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. 
2 Este apartado constituye una síntesis de un artículo centrado en la construcción de la figura mítica de Espartero (Inarejos, 
2013). "Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro (1793-1879), fue un militar de origen humilde que participó 
en las guerras más importantes de la primera mitad del siglo XIX: la invasión napoleónica, la guerra de independencia de Perú 
y la primera guerra carlista. En este último conflicto fue el general en jefe de las tropas isabelinas que defendían la implantación 
del liberalismo frente a los carlistas que abogaban por el mantenimiento del absolutismo. Sus victorias y acciones en el campo 
de batalla frente a los reaccionarios lo convirtieron en un mito del liberalismo. Fue uno de los principales referentes del 
liberalismo progresista, y ocupó los cargos de Regente del Reino durante la minoría de edad de Isabel II (1840-1843), de 
Presidente del Consejo de Ministros (1854-1856) y su nombre sonó incluso como candidato al trono cuando se produjo la 
caída de Isabel II en 1868." 
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e igual, sustituyó al monarca absoluto como sujeto central y soberano del nuevo 

horizonte político contractual. La deificación del soberano todopoderoso, figura 

única y depositaria de la legitimación divina, cedió y compartió la centralidad en la 

opinión pública tras la irrupción del héroe liberal, tangible, visible y humanizado 

(Chust, 2003, p. 96). 

La revolución política, económica y social en ciernes necesitaba una coraza 

alegórica o imaginada que actuase como catalizador y referente movilizador de la 

incipiente ciudadanía contra los distintos obstáculos que encontró en su camino: 

desde la lucha contra la ocupación napoleónica hasta el abigarrado y solapado 

combate frente al absolutismo.3 En palabras de García Pelayo: “…los mitos sirven 

también para mantener la esperanza en la destrucción del status social existente y 

para la movilización de las fuerzas necesarias para tal objetivo” (1981, p. 19). La 

sacralización del héroe liberal, al servicio del proceso revolucionario y su nueva 

sociedad, fue impulsada y sustentada por los nuevos resortes de poder emanados 

del sistema representativo, pero también por las clases populares (Frasquet, 2003, 

p. 161). El objetivo era difundir y socializar una religión patriótica cívico-militar que 

movilizase militarmente, encorsetadas en el ejército, a las clases populares (Álvarez, 

1997). Hacer de estas conductas ejemplares un patrón a imitar. En palabras de 

Kolakowsky, la herencia del mito consistía en heredar valores impuestos por aquél 

(1990, p. 17). 

Frente a los encorsetados perfiles del sacralizado monarca absoluto4, el 

paradigma de héroe liberal no entrañó unos caracteres unívocos y se caracterizó por 

su maleabilidad. Una plasticidad que estuvo directamente relacionada con los 

vaivenes y derroteros políticos descritos por el proceso revolucionario español 

(Álvarez, 2002). La versión radical del cambio político sublimada por la Constitución 

de Cádiz pergeñó un modelo de héroe liberal de marcado carácter cívico y 

democrático. Héroe y ciudadano constituían las dos caras de una misma moneda. No 

obstante, las innegables connotaciones políticas y sociales de esta versión 

democrática fueron relegadas al ostracismo por el liberalismo respetable apenas fue 

derrotada la amenaza reaccionaria (Martínez, 2003, p. 268). El potencial 

movilizador que entrañó esta categoría entró en colusión con los estrechos 

                                                           
3 La mitificación de estas guerras en la historiografía liberal y nacionalista es desmenuzada en Pérez Garzón (2001, pp. 15-16). 
4 La sacralización regia, escenificación del poder y encumbramiento egregio de los monarcas absolutos, en Geertz (1994, pp. 
147-171); y Mínguez (2001). 
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márgenes políticos, económicos y sociales del proyecto de Estado liberal y de nación 

concebido por la burguesía conservadora que accedió y controló los nuevos 

eslabones de poder. 

Frente al ciudadano en armas, ideal confinado a la cultura política demócrata 

y republicana, el moderantismo isabelino respaldó el estereotipo del prohombre 

militar (Inarejos, 2009, pp. 21-35). Un componente castrense que también transitó 

el tipo impulsado por el progresismo, un híbrido a caballo entre los dos modelos 

anteriores. La guerra y la política fueron dos de los escenarios neurálgicos donde 

estos modelos de prohombre concurrieron y fueron contrastados, ámbitos que se 

convirtieron en verdaderos vasos comunicantes de carisma y legitimidad. Lejos de 

constituir verdaderos compartimentos estancos, estos modelos interactuaron con 

los individuos que los capitalizaron, moldearon y sublimaron, con influencias 

recíprocas entre sujeto y arquetipo marcadas por contradicciones y conflictos. Baste 

recordar las múltiples dimensiones y lecturas que se hicieron de Baldomero 

Espartero, concebido como un mito liberal y un prohombre del progresismo. Pero 

no sólo. Durante los primeros pasos de la andadura liberal también fue considerado 

un héroe por el moderantismo y por el incipiente republicanismo, los mismos que 

deconstruyeron su figura y con el paso del tiempo renegaron del azote del carlismo.  

Si bien remitieron a conceptos y universos eternos e intemporales, los mitos 

del liberalismo español estuvieron sujetos a constantes reformulaciones. Fueron un 

producto de la dialéctica que se estableció entre los individuos que los encarnaron 

y corporeizaron, extraordinarios en mayor o menor grado, y las sociedades, 

regímenes y discursos presentes en una etapa o contexto determinado. Tan 

cambiantes como las distintas biografías que se solaparon y anudaron dentro de 

cada biografía que sirvió de soporte para la forja de los mitos y los disímiles modelos 

de prohombres. Espartero se erigió en uno de los héroes liberales por antonomasia, 

pero también tuvo muchos más significados, algunos de ellos con poca carga épica 

que no suelen aparecer en los libros de texto: el afortunado soldado del pueblo, el 

luchador por la Independencia, el represor de liberales en la metrópoli y en la 

América colonial, el afamado jugador de cartas, el caudillo militar, el pacificador de 

España, el político desbordado y contradictorio, el sitiador de Barcelona, el 

influyente exiliado o el nuevo Cincinato, entre otros muchos.  
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Historiar esta serie de nociones e interpretarlas al hilo del proceso de 

generación de mitos, con la propia visión que el héroe poseía de su época y de su 

contexto, permiten comprender con mayor amplitud las relaciones trabadas entre 

los individuos y las estructuras sociales que sirvieron de soporte a estos referentes 

simbólicos (Burdiel, 2000, p. 28). Unos paradigmas que se enfrentaron a las 

rupturas de un tiempo histórico que estuvo marcado por zigzagueantes periodos de 

cambio social que fracturaron el proceso revolucionario liberal y minaron su 

coherencia y orden lineal. Unas discontinuidades que hay que tener muy presentes 

a la hora de abordar la crítica de las visiones teleológicas inherentes a los relatos y 

discursos generalmente lineales y unívocos que presidieron la formación y 

socialización de los mitos. El variado utillaje literario, retórico y simbólico que 

impulsó la construcción y deconstrucción del aura mítica y carismática de 

Baldomero Espartero permite deslindar las contradicciones que marcaron esta 

prolija y fecunda etapa de creación de arquetipos, pero también las 

instrumentalizaciones y apropiaciones que se realizaron del héroe de Luchana.  

Baste recordar, desde el punto de vista literario, la recreación finisecular que 

realizó Pérez Galdós del levantamiento del sitio de Bilbao en diciembre de 1836 por 

parte de las tropas cristinas lideradas por Espartero: 

El ejército que tal hazaña consumó era un gran ejército; más para que 
luciera en toda su grandeza el santo ardor patriótico y el militar orgullo 
que le inflamaban era necesario que tuviese caudillos que supieran cogerle 
de un brazo y llevarle a las cumbres estratégicas, que simbolizan las altas 
cimas de la gloria. Sin tales pastores, no puede haber rebaños tales. 
Pastoreaba las tropas cristinas, en aquella noche terrible, un soldado de 
corazón grande, que supo infundirles el sentimiento del deber, la 
convicción de que sacrificando sus vidas mortales salvarían lo inmortal de 
la patria, el honor histórico de las banderas (Pérez Galdós, 2005, p. 3.187). 

 
El atractivo y sugerente relato, que no deja de ser una ficción construida 

sobre un marco espacio temporal y unos acontecimientos veraces, llevó a algunos 

biógrafos de Espartero a considerar este Episodio Nacional como una fuente 

histórica, error advertido por Suárez (2006, p. 46). La literatura constituyó uno de 

los instrumentos que permitió la traslación a la escena política del carisma 

alcanzado en el escenario bélico. Aunque desbordados por la inmediatez de la 

prensa, los opúsculos consagrados a la narración mitológica de las epopeyas 

militares del héroe en el campo de batalla constituyeron una de las principales vetas 
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de legitimidad carismática.5 No resulta baladí que la eclosión editorial que se ocupó 

de la figura de Espartero, ora denigratoria ora adulatoria, dedicase una atención 

preferente a escrutar sus dilatados servicios castrenses. Bien para aquilatar y 

acrecentar el ascendiente del héroe –llegó a publicarse en varias ocasiones su hoja 

de servicios-, bien para minusvalorar o relativizar los logros de los prohombres con 

los que fue cotejado y contrastado.  

Entre la vasta producción literaria que generó el acervo militar de Espartero 

habría que subrayar la obra, dotada de un sugerente título y generalmente 

desapercibida, del progresista -a la sazón republicano- Juan Martínez Villergas 

(1851a). Un libro que no deja de ser uno más de los panegíricos esparteristas que 

circularon durante las décadas centrales del Ochocientos. Su excepcionalidad radicó 

en el enfoque que adoptó la obra. Constituye uno de los escasos ejemplos en los que 

abierta y explícitamente se cotejan las vetas de legitimidad castrense de los dos 

militares que entonces capitalizaban los enfrentados modelos de prohombre del 

moderantismo y del progresismo. La fecha de publicación tampoco resultó baladí, 

1851, tras la vuelta de Espartero del exilio londinense, en plena campaña por 

restablecer su prestigio tras su forzada marcha en 1843 y el posterior inicio de la 

dominación moderada. 

La estructura y el contenido de la obra albergaban un ataque directo al 

modelo de héroe militar que los moderados, desde la atalaya gubernamental, 

intentaban aquilatar en torno a Narváez. Las hazañas de Espartero son narradas con 

todo tipo de detalles: desde su precoz participación en la Guerra de la 

Independencia, pasando por su intervención en las guerras de emancipación 

americanas hasta desembocar en su  implicación en la decisiva contienda carlista. 

Una minuciosidad que contrasta con la parquedad y decidida omisión de los 

paréntesis más controvertidos y menos heroicos de los servicios prestados por el 

militar manchego. La denuncia ante las autoridades fernandinas de la conspiración 

liberal urdida por Mina a finales de 1826, a la vuelta de su cautiverio americano, es 

omitida.6 Unas acciones que posteriormente intentó retirar, sin conseguirlo, de su 

hoja de servicios, según demostró Cepeda Gómez (1981, pp. 147-163). Su porfiada 

                                                           
5 Las necesidades de brevedad desautorizan la enumeración del amplio número de obras que abordaron la biografía de 
Espartero, bien de forma pretendidamente integral o de forma tangencial. La práctica totalidad de las obras escritas durante 
los siglos XIX y XX, en Bermejo (2000, pp. 314-318). 
6 Denuncia que figura en su expediente personal del Servicio Histórico Militar, carpeta 27, folio 56; reproducida por Schubert 
(2000, p. 190). 
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etapa de subordinado del reaccionario conde de España en Barcelona en 1830 es 

solventada con una escueta frase: “Un año estuvo Espartero en dicha ciudad desde 

donde pasó de guarnición a Palma de Mallorca” (Martínez Villergas, 1851a, p. 79). 

El conde de Romanones, otro de sus biógrafos más condescendientes, también 

intentó exculparle de esta etapa y justificó su conducta en la observancia de la 

obediencia militar (1932, p. 43). 

 No obstante, el verdadero interés de la segunda parte de la obra publicada 

por Martínez Villergas (1851b) radicó en el viraje que experimentó su juicio sobre 

el otrora idealizado Espartero. La primera parte del anatemizado libro estuvo 

concretada en la narración de las epopeyas militares de Espartero que culminaron 

con la acción de Luchana, es decir, con la batalla que mayor reconocimiento y 

popularidad le otorgó a lo largo de la guerra civil (Chamorro, 1851-1854; Lafuente, 

1877-1882; Pirala, 1891, 1892-1895). Por el contrario, la segunda parte estuvo 

consagrada preferentemente al examen de la regencia esparterista. Se había 

producido la transición del militar victorioso al político inexperto, desbordado y 

contradictorio. 

 Las críticas a su gestión política comenzaron a reformular el modelo de 

prohombre que había confeccionado durante la primera parte de su obra y a 

deconstruir los perfiles heroicos atesorados durante el transcurso de las 

operaciones militares y la gestión y escenificación de la paz. El relato de las gestas 

militares dio paso a la censura de la obra política acometida durante el Trienio 

esparterista. Bajo la óptica de Martínez Villergas, la libertad de prensa que rigió el 

periodo defraudó por su escasa amplitud. Los fraudes electorales y los estrechos 

márgenes censitarios mediatizaron su esquiva valoración de las elecciones 

celebradas. Una desazón acentuada por los insuficientes cambios impulsados por 

Espartero y su gobierno en el terreno económico, quienes “habían predicado unas 

doctrinas en la oposición y practicaban otras en el mando” (Martínez Villergas, 

1851b, p. 216). Precisamente sobre su desafortunado círculo de ministros descargó 

una parte importante de la responsabilidad, sobre quienes también recayó la 

acusación de haber facilitado el ascenso de los moderados al poder. En última 

instancia, el objetivo fue relativizar el compromiso de Espartero en la gestión. El 

juicio de Martínez Villergas condensó el descontento que interiorizó una parte 
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significativa del progresismo contra el prohombre al que años atrás había aupado y 

sacralizado. 

 En último término, la pendular reflexión de su biógrafo remite al influjo que 

ejerció la vida política de Espartero en la deconstrucción del aura que había 

conseguido granjearse en los campos de batalla. La guerra resultó decisiva en la 

proyección política de Espartero, pero su legado político mermó de forma 

considerable el capital simbólico alcanzado en el escenario bélico. Ambos espacios 

actuaron como vasos comunicantes en constante retroalimentación. A pesar de ello, 

el Espartero militar siempre fue situado por encima de su alter ego político. El reflujo 

del mito del héroe liberal –eterno- salió al rescate del político –y humano– 

desbordado: Espartero en 1843 “cayó, doloroso es decirlo, sin hacer nada que 

recordase al vencedor de Luchana” (Martínez Villergas, 1851b, p. 221). 

 No resulta baladí que la narración de las adversidades y la proximidad y 

desprecio a la muerte, corporeizada y simbolizada por las heridas sufridas en el 

campo de batalla, desempeñase una centralidad axial en los procesos de 

mitificación. Al igual que hiciesen la práctica totalidad de sus biógrafos, Martínez 

Villergas relató con detalle las incontables heridas que sufrió Espartero a lo largo de 

su trayectoria castrense. Unas adversidades que lo acercaban a la frontera del 

martirio, pero que también forjaban su aura de ser extraordinario, invicto e 

inmortal. Espartero alimentó este supuesto perfil enigmático en repetidas ocasiones 

con afirmaciones metafísicas. Se preguntó si la diosa Fortuna, esa “deidad pagana o 

gentil que tanto vela por un soldado” se había enamorado de él y fue la responsable 

de haberle dejado “a salvo de los mayores peligros y que haya evitado que alguna de 

las muchas balas que le rompieron el pellejo y algunos huesos, no haya ido derecha 

al corazón” (Dichos, pp. 12-13). En una de las cartas que envió a su mujer desde el 

frente vasco le aseguró que Marte le protegía (Romanones, 1932, p. 53). La misma 

notoriedad que el duque de la Victoria había sabido manejar con destreza para 

legitimar y proyectar su exitosa carrera militar sobre la política a través de las 

fiestas, las alocuciones, las entradas triunfales y la simbólica teatralización del poder 

(Chust, 2003, pp. 91-112; Pinilla, 1985; Urquijo, 1984). 

No obstante, varios elementos de su etapa castrense influyeron 

decisivamente a la hora de forjar el aura carismática que afloró, tras su 

aletargamiento durante sus exilios exterior e interior, en los convulsos periodos 
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revolucionarios: su origen popular, su imparable ascenso meritocrático en un 

Ejército en pleno proceso de transformación, las alocuciones movilizadoras, su 

cercanía y empatía con el soldado, con el pueblo en último término. Un acervo al que 

unió sus victorias frente al carlismo, su habilidosa y rentabilizada gestión de la 

pacificación y los nuevos aportes que recibió de la empatía generada por su exilio 

londinense y su honrado retiro logroñés, ensalzado por antítesis a la inmoralidad 

rampante en los gobiernos moderados (Pro, 2007, pp. 27-55). Constituyó el 

basamento sobre el cual se asentó y forjó la figura carismática que ocupó la 

centralidad durante las situaciones revolucionarias marcadas por el vacío de poder. 

Esta serie de estrategias, fuentes y figuras de legitimidad que marcaron su 

ascensión en el campo de batalla sufrieron una traslación al campo político. Unas 

con más éxito que otras. Baste recordar las desafecciones que generó en su partido 

a la hora de rodearse de su círculo gubernativo –concebido prácticamente como un 

Estado Mayor– o sus iracundas reacciones por los problemas generados por su 

concepción autoritaria de hacer y entender la política. Marx calificó la regencia de 

“tres años de dictadura”, periodo durante el cual se “rodeó de una especie de 

camarilla y se dio aires de dictador militar” (Engels y Marx, 1972, p. 37). Espartero 

concibió el ejercicio del poder como la extensión de una disciplina y jerarquía militar 

aplicada a los asuntos de gobierno, terreno que estaba marcado por otros tiempos, 

formas y lenguajes. En palabras de Espadas Burgos, Espartero sintió frustración 

“…por no haber podido ejercer el poder personal dictatorialmente, sin ningún tipo 

de oposición ni de trabas constitucionales” (1984, p. 73). 

Uno de sus mayores éxitos políticos radicó en su papel como sostenedor y 

parapeto del Trono, uno de sus dogmas según Engels y Marx (1972, p. 39), durante 

algunos de los momentos más críticos que atravesó la monarquía. Una institución 

con la que llegó a competir en popularidad según atestiguó Pi y Margall: fue un 

“hombre colocado poco menos que al nivel de sus reyes.” (Pi y Margall, 1982, p. 73). 

El conde de Romanones, poco sospechoso de radical, levantó acta de los recelos que 

despertó en María Cristina la popularidad alcanzada por Espartero tras un desfile 

de las tropas vencedoras que presenciaron conjuntamente en 1840 (1932, p. 108). 

No obstante, ni María Cristina primero, ni Isabel II posteriormente, concibieron la 

Corona como un poder neutral que jugase un rol moderador del juego político 

parlamentario (Marcuello, 1986; Romeo, 2000, pp. 209-238; Pérez Garzón, 2004; 
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Burdiel, 2011). Su decisiva y arbitraria deriva moderada provocó que los 

traumáticos cambios de gobierno que abrieron los paréntesis de gobierno 

progresista llevasen aparejado un cuestionamiento de la cúspide del poder. Una 

amenaza que la apelación al popular Espartero consiguió atajar durante las dos 

primeras embestidas. Su carisma ejerció una innegable función de mantenimiento 

del orden social, una de las principales características del liderazgo carismático 

(Martín Arranz, 1987a, p. 90). 

La popularidad corporeizada en estampas, litografías, grabados, coplas, 

proclamas, folletos y artículos periodísticos levantó acta de la innegable y 

extraordinaria adhesión que despertó. Un conjunto de ceremonias, formalidades, 

discursos y fiestas que reformularon lenguajes y tradiciones procedentes del 

Antiguo Régimen, pero que también incorporaron invenciones pergeñadas en las 

situaciones revolucionarias para señalar el centro de poder y otorgarle su aura 

(Geertz, 1994, p. 150). Fue el caso de la profusión de rituales cívico-patrióticos que 

proliferaron al socaire de los movimientos junteros de 1840 y 1854, liturgias que 

subrayaron la fraternidad –o supuesta fraternidad– de las aclamaciones populares 

que habían presidido los procesos de constitución de las juntas revolucionarias. Las 

referencias a Espartero –en manifiestos, alocuciones o imágenes– constituyeron un 

parapeto para revestir de pretendidos argumentos la legitimidad popular-elitista 

que, salvo excepciones, eclipsó la extraordinaria elección democrática de los 

junteros (Moliner, 1997, p. 292; De la Fuente, 2000, p. 123; Inarejos, 2008, pp. 267-

270). Un uso y abuso similar al que tuvo lugar durante el proceso de confección de 

las candidaturas para las elecciones a Cortes constituyentes de 1854, donde su 

nombre figuró indistintamente al frente de listas progresistas, demócratas, 

unionistas o moderadas para encauzar su predicamento popular. Fue elegido por 

siete provincias, entre ellas la de Ciudad Real, su provincia natal, donde fue el 

candidato más votado. El comunicado de agradecimiento que envió a sus paisanos 

tras renunciar a este escaño y optar por Zaragoza constituye una buena muestra del 

lenguaje grandilocuente, solemne, cercano, fraternal y paternalista que 

caracterizaron sus comunicados y alocuciones (Inarejos, 2011). Fueron dos de las 

más claras apropiaciones que se hicieron de la figura de Espartero. Tampoco fueron 

las únicas ni las más conocidas. 
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Incluso tras su muerte su aura como mito liberal continuó incrementándose 

gracias al nuevo espaldarazo otorgado por el régimen de la Restauración: 

El tiempo, en vez de amenguar la talla de aquellas figuras, las agiganta cada 
día, y hoy las vemos subir, no tanto quizás por lo que ellas crecen como 
por lo que nos achicamos nosotros; y aún lloramos un poquito, ya con todo 
el siglo dentro del cuerpo, viendo que gérmenes tan hermosos no hayan 
fructificado más que en el campo de la guerra civil. Creíamos que aquello 
era el aprendizaje para empresas de superior magnitud…Pero no era sino 
precocidad infantil, de las que luego salen fallidas, dándonos, tras el 
muchachón de extremado vigor cerebral, hombres raquíticos y sin seso. 
(Pérez Galdós, 2005, p. 3187). 

 
 Para el sistema canovista algunos de los significados de la figura de Espartero 

no resultaron incómodos7. No experimentó la decepción que interiorizaron las 

culturas políticas liberales más democráticas y radicales tras su dimisión y retirada 

en 1856, sublimada en el mordaz y velado juicio que varias décadas más tarde 

realizó Galdós. La república no fue su horizonte y Espartero no quiso ni intentó 

cruzar ese Rubicón, pese a las esperanzas que siempre depositaron en él los 

principales líderes demócratas y republicanos. Las frustraciones y persecuciones 

sufridas por los republicanos durante su regencia no impidieron que a comienzos 

del Bienio progresista Fernando Garrido albergase la esperanza de que presidiese 

una  hipotética república, plasmada en su obra Espartero y la revolución: “la 

democracia ha triunfado con Espartero, con el soldado de Luchana, en quien el 

Pueblo soberano personifica la libertad y funda sus esperanzas” (1854,  p. 19). Pi y 

Margall también albergó esta esperanza al comienzo de su obra La reacción y la 

revolución, anhelo que desechó ya en la parte final del libro, finalizado en agosto de 

1855. El desengaño cosechado durante esta etapa no impidió que durante el Sexenio 

algunos sectores republicanos viesen la candidatura de Espartero al trono como una 

solución transitoria hacia un régimen republicano: era un anciano y no tenía 

descendencia. 

 La fuerza revolucionaria que había atesorado durante la lucha contra el 

absolutismo fue canalizada ulteriormente a reforzar el nuevo orden político y social, 

el mismo que evitó trastocar en el verano de 1856. Hasta ese año fue un héroe liberal 

y el prohombre del progresismo, lo continuó siendo formalmente hasta 1864 y 

                                                           
7 En 1886, tras la muerte de Espartero, se levantó en la callé Alcalá de Madrid una estatua ecuestre -honor preferentemente 
reservado a los reyes-, bajo el significativo lema “A/ ESPARTERO/ EL PACIFICADOR/ LA NACIÓN AGRADECIDA. Similares 
monumentos fueron erigidos en Granátula de Calatrava (Ciudad Real), su localidad natal, y en Logroño, su ciudad de adopción, 
en 1895.  
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simbólicamente hasta el Sexenio, cuando su nombre sonó entre los candidatos el 

trono de España. Pero, ante todo, su figura se erigió en un mito. Un mito que no dejó 

de menguar a lo largo de su vida y las décadas posteriores a su muerte. Un mito del 

liberalismo. 

 

 

El TRATAMIENTO DE ESPARTERO EN LOS MANUALES DE TEXTO  

 

Esta imagen de Espartero como mito del liberalismo articulada a lo largo del siglo 

XIX por la literatura y la historiografía liberal sigue permeando en la actualidad los 

libros de texto de Historia de España de 2º de Bachillerado. Aunque resulta 

innegable que se han producido significativos avances y han retrocedido muchos 

lugares comunes y tópicos historiográficos, todavía queda una ardua tarea por hacer 

en relación con otros temas y enfoques para combatir las visiones estereotipadas, 

incluso en aquellos manuales más actualizados e innovadores con ediciones 

digitales convertidos en auténticos bancos de recursos. Una de las constantes en los 

manuales escolares de historia de España es la de presentar a las grandes figuras en 

visiones teleológicas marcadas por relatos y discursos generalmente lineales. Los 

trazos biográficos de los grandes personajes generalmente son presentados sin 

discontinuidades ni rupturas que minen su coherencia y orden lineal. Sirva como 

ejemplo el tratamiento –muy similar- que se hace de Baldomero Espartero en tres 

recientes manuales de Historia de España de 2º de Bachillerato de la LOMCE. El 

manual de Anaya reza: 

Baldomero Fernández Espartero (1793-1879). Ingresó en el Ejército 
durante la guerra de la Independencia y más tarde marchó a América, 
donde  destacó en su lucha contra los independentistas. Combatió contra 
los carlistas y  consiguió levantar el asedio de Bilbao tras la victoria del 
puente de Luchana (1836); en 1839 negoció con Rafael Maroto, jefe del 
ejército carlista, el Convenio de  Vergara. (García, Donézar, Valdeón, Del 
Val, Fernández, Gamazo, 2017,  p.159). 

 
 La semblanza del manual de SM, también marcada por su concisión, tampoco 

aborda los aspectos más contradictorios: 

Baldomero Espartero (1793-1879). Fue uno de los personajes más 
relevantes del siglo XIX. Combatió a los independentistas en América, a los 
carlistas en España y se convirtió en regente. Representante del 
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progresismo, en 1868 fue uno de los candidatos barajados para ocupar el 
trono español. (De la  Mata, Pereira, 2016, p. 134). 

 
 Por su parte, el retrato aportado por el texto de la editorial Santillana, aunque 

algo más extenso, sigue sin mencionar sus aristas más controvertidas:   

 
Hijo de un labrador, era el menor de nueve hermanos. Marchó a América 
en 1815 para luchar en la guerra de independencia de las colonias. 
Regresó a España en 1825 y en 1833 comenzó su fulgurante ascenso 
militar durante la guerra carlista. Firmó con Maroto el Convenio de 
Vergara. Fue luego regente (1841-1843), tras lo que tuvo que marchar al 
exilio en Londres, del que regresó en 1848 con todos los honores. En 1854 
volvió a la escena política como líder del partido progresista; tras el golpe 
de 1856 se retiró a Logroño. En 1868 se le ofreció la corona de España, 
pero la rehusó y allí permaneció hasta su muerte en 1879, en medio del 
reconocimiento general. (Fernández, González, León, Ramírez, 2015, p. 
140).   

 

 En suma, las rémoras de los relatos biográficos decimonónicos en los 

manuales actuales son evidentes, favorecidas a su vez por los contenidos y enfoques 

privilegiados en el currículo actual. La inclusión en los libros de texto de los perfiles 

menos épicos o heroicos del azote del carlismo desvelados por la historiografía 

contribuirían a deslavazar los relatos lineales y perfectos vinculados a las visiones 

idealizadas y nacionalistas y a mejorar el trabajo de las competencias de 

pensamiento histórico de los alumnos de Secundaria.   

  

A MODO DE CONCLUSIÓN: OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y DESPLIEGUE DE LAS 
COMPETENCIAS DE PENSAMIENTO HISTÓRICO ATRAVÉS DE LA FIGURA DE 
ESPARTERO 
 

Las distintas biografías que se anudan dentro de la biografía de Espartero se 

presentan como un terreno propicio para trabajar una enseñanza de la historia 

renovadora que ponga énfasis en el despliegue de las competencias de pensamiento 

histórico (Norton, Seixas, 2013; Domínguez, 2015; Gómez y Miralles, 2017): 

 

 Utilizar la literatura decimonónica sobre la figura de Espartero para 
trabajar con los alumnos la empatía histórica (particularmente con los 
Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós).  
 Explicitar las diferencias existentes entre la historia y la literatura, 
subrayando la necesidad de potenciar las habilidades y destrezas 
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narrativas de los alumnos a través de la lectura de novelas de contenido 
histórico. 
 Comprender los usos de la historia durante su configuración como 
disciplina académica en el siglo XIX al servicio de la creación de los mitos 
y héroes del nuevo Estado liberal burgués y el nacionalismo español.   
 Trabajar las diferentes interpretaciones de la historia a partir de las 
disímiles concepciones que las culturas políticas liberales realizaron de la 
figura del héroe de Luchana. 
 Escudriñar las causas del ascenso al poder de Espartero y sopesar las 
consecuencias de la influencia y la activa participación de los militares 
decimonónicos en la esfera política.  
 A partir de los avances que la historiografía ha ido desvelando sobre la 
figura de Espartero, mostrar con casos concretos a los alumnos la 
necesidad de no concebir la historia como un producto acabado o cerrado 
(por ejemplo a partir del intento de Espartero de eliminar de su hoja de 
servicios sus méritos menos “heroicos”). 
 Analizar el liderazgo de Espartero para explicar en las aulas de 
Secundaria el concepto de populismo y los escenarios y elementos que 
contribuyen a forjar el aura carismática durante los procesos de cambio 
social. 
 Rastrear en fuentes históricas estampas, litografías, grabados, coplas, 
proclamas, folletos, artículos y documentos oficiales relacionados con la 
dilatada carrera militar y política del Duque de la Victoria. Las enormes 
posibilidades que ofrecen bases de datos en línea como la Biblioteca 
Nacional, el Archivo Histórico Nacional o el Archivo del Congreso de los 
Diputados permiten acercar a los alumnos los rudimentos del trabajo de 
historiador. 
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(Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil) 

 

RESUMO 

 

Em 1964 o golpe de Estado depôs o presidente João Goulart e deu início a Ditadura 
Militar no Brasil. Durante 21 anos o país conviveu com retrocessos econômicos, 
sociais e culturais. A produção, publicação e circulação de livros e impressos foi 
reprimida e cerceada. No entanto, o governo ditatorial brasileiro também produziu 
materiais impressos, dentre eles, materiais didáticos de diferentes naturezas. Este 
capítulo apresenta resultados de pesquisa que tem como objetivo analisar a 
natureza e conteúdo dos manuais escolares de História publicados pela Fundação 
Nacional de Material Escolar – FENAME. Criada pela Lei nº 5.327, de 2 de outubro 
de 1967, a fundação tinha por objetivo produzir e distribuir material didático de 
forma a favorecer a melhoria de sua qualidade, preço e utilização. Dentre os títulos 
editados selecionamos para análise o Guia Metodológico para cadernos MEC (1971) 
e os Cadernos MEC - História Geral 1 (1971) e Cadernos MEC - História Geral 2 (1971). 
O problema foi compreender as concepções de aprendizagem histórica presentes 
nos manuais escolares analisados. Os objetivos foram: a) inventariar os materiais 
didáticos produzidos pela Fename; b) analisar a natureza e conteúdo dos manuais 
selecionados; c) analisar o conteúdo desses manuais escolares. O referencial teórico-
metodológico assumido para a análise dos manuais pode ser localizado em dois 
campos principais: a sociologia do conhecimento e a história dos livros e da leitura. 
Os resultados permitem identificar elementos das teorias pedagógicas do “aprender 
a aprender” e da pedagogia tecnicista sustentada no “saber fazer”.  
 
Palavras-chave: FENAME, materiais didáticos, aprendizagem histórica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em novembro de 2017 a jornalista Mariana Filgueiras publicou na Revista Piauí uma 

matéria intitulada A grande fogueira1. Nela a jornalista apresenta a descoberta de 

uma série de documentos pelo historiador Lucas Pedretti, que evidenciam a prática 

de queima de filmes, videoteipes, discos, livros e impressos em geral durante a 

Ditadura Militar no Brasil. Esses documentos, obtidos quase que de forma 

                                                           
1 Mariana Filgueiras (2017). A grande fogueira. Recuperado em 1 de dezembro, 2017, de: http://piaui.folha.uol.com.br/a-
grande-fogueira/ 

http://piaui.folha.uol.com.br/a-grande-fogueira/
http://piaui.folha.uol.com.br/a-grande-fogueira/
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involuntária durante pesquisa sobre a repressão a bailes de soul music no Rio de 

Janeiro dos anos 1970, permitem elucidar o raio de ação da repressão nos chamados 

“anos de chumbo”. 

 Em um desses documentos de 1977, a lista inclui clássicos do cinema; as 

chanchadas e filmes B nacionais; videoteipes de shows musicais; programas de 

conhecidos apresentadores brasileiros; exemplares de O Pasquim2 e discos de 

música árabe. Dentre os livros, destacam-se aqueles com títulos eróticos, mas 

também clássicos da literatura nacional e estrangeira. Todos os materiais eram 

incinerados em fornos de aeroportos e empresas privadas.  

 A descoberta desses documentos nos permite compreender uma face dos 

retrocessos culturais ocasionados pelos 21 anos de Ditadura Militar no Brasil. No 

entanto, o governo militar não somente censurou, apreendeu e incinerou livros e 

impressos em geral, ele também foi responsável pela produção, publicação e 

circulação de uma série de materiais, dentre eles, os materiais didáticos.  

 Criada pela Lei nº 5.327, de 2 de outubro de 1967, durante o governo do 

ditador Costa e Silva, a Fundação Nacional do Material Escolar – FENAME teve papel 

fundamental na produção, publicação e circulação de impressos didáticos. 

 Este trabalho se propõe a analisar o Guia Metodológico para cadernos MEC 

(1971) e os Cadernos MEC História Geral 1: Antiga e Medieval (1971) e Cadernos MEC 

História Geral 2: Moderna e Contemporânea, com a intenção de compreender as 

concepções de aprendizagem histórica presente nos manuais escolares da Fename. 

O trabalho se insere no conjunto de debates sobre a história das disciplinas 

escolares. André Chervel (1990, p. 180) observa que no século XX, o conceito de 

“disciplina” ganha um caráter de conjunto de “[...] métodos e as regras para abordar 

os diferentes domínios do pensamento”. Para entender as finalidades e objetivos das 

diferentes disciplinas, este autor observa que,  

[...] cada época produziu sobre sua escola, sobre suas redes educacionais, 
sobre os problemas pedagógicos, uma literatura frequentemente 
abundante: relatórios de inspeção, projetos de reforma, artigos ou 
manuais de didática, prefácios de manuais, polêmicas diversas, relatórios 
de presidentes de bancas, debates parlamentares, etc. É essa literatura 
que, ao menos tanto quanto os programas oficiais, esclarecia os mestres 
sobre sua função e que dá hoje a chave do problema (Chervel, 1990, p. 
191). 

 
                                                           
2 Semanário de oposição à Ditadura publicado entre 1969 e 1991 no Brasil.  
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 Dentre essa literatura abundante, destacamos os manuais escolares, que se 

submetidos a um estudo crítico, podem permitir compreender as formas de ensinar 

e aprender em diferentes contextos históricos.  

 Esses manuais compõe o que Cuesta Fernández (1997) denomina de “código 

disciplinar” entendido como,  

[…] una tradición social compuesta no sólo por ideas o principios 
(cientificas, pedagógicas, politicas etc...) sobre el valor de la matéria de 
enseñanza, sino también por un conjunto de prácticas profesionales que 
contribuyen a fijar la imagen social de la Historia como disciplina escolar 
(Fernández, 1997, p. 25). 

 
 O conjunto de ideias e princípios sobre as disciplinas escolares pode ser 

investigado por meio dos “textos visíveis”, documentos oficiais, manuais, livros, e o 

conjunto de práticas profissionais pelos “textos invisíveis”. No caso específico deste 

trabalho, interessam-nos os “textos visíveis” que permitem elucidar a constituição 

do código disciplinar da História no Brasil.  

 Partindo do pressuposto de Fernández (1997) de que esses manuais são 

“textos visíveis” que permitem acessar a história dessas disciplinas escolares, 

Schmidt (2012) propõe uma história do código disciplinar da História no Brasil 

organizada em quatro períodos:  

1) Construção do código disciplinar da história no Brasil (1838-1931);  
2) Consolidação do código disciplinar da história no Brasil (1931-1971);  
3) Crise do código disciplinar da história no Brasil (1971-1984);  
4) Reconstrução do código disciplinar da história no Brasil (1984-?).  

 

Localizamos temporalmente as fontes do trabalho no contexto de crise do código 

disciplinar da história no Brasil.  

 Neste período, um conjunto de decretos e leis promoveu a “deformação” 

(Silva, 1985) da disciplinar escolar de História. Dentre eles, destaca-se a Lei de 

Diretrizes e Bases 5.692 de 1971, que instituiu o núcleo comum de disciplinas 

escolares para o 1º e 2º graus. No mesmo ano, a resolução nº 8, de 1º de dezembro 

de 1971 anexa ao Parecer 853 determinou que o núcleo comum seria composto por:  

a) Comunicação e Expressão;  
b) Estudos Sociais;  
c) Ciências.  
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Os Estudos Sociais seriam compostos pela Geografia, História e Organização 

Política e Social Brasileira – OSPB. Assim, a História deixou de ser uma disciplina 

escolar autônoma.  

 De acordo com Fonseca (1993, p. 27), essa legislação promoveu “a 

descaracterização das Ciências Humanas como campo de saberes autônomos” 

transformando as disciplinas escolares uma miscelânea de saberes superficiais 

sobre a realidade social.  

 Também se propõe a contribuir para os debates acerca da história dos livros 

e das edições didáticas. Neste campo, Choppin (2002) afirma que por muito tempo 

essas edições didáticas foram negligenciadas pela pesquisa histórica. Apenas na 

década de 1960 os historiadores passaram a se dedicar a essas fontes. “Objeto 

complexo” composto de diferentes funções, esses manuais são, “um instrumento 

pedagógico, na medida em que propõe métodos e técnicas de aprendizagem, que as 

instruções oficiais ou os prefácios não poderiam fornecer senão os objetivos ou os 

princípios orientadores” (Choppin, 2002, p. 14).  

Destinadas para o uso escolar, essas obras assumem diferentes funções: 

 Referencial: também conhecida como curricular ou programática, nela 
o livro didático exerce o papel de tradutor dos programas; 
 Instrumental: nela o livro didático apresenta métodos de ensino através 
da proposição de exercícios ou atividades com o objetivo de facilitar a 
memorização dos conhecimentos; 
 Ideológica e cultural: função mais antiga com origem na constituição 
dos estados nacionais durante o século XIX, nela o livro é entendido como 
principal ferramenta de constituição da identidade nacional, assumindo 
um papel político; 
 Documental: o livro didático pode fornecer um conjunto de documentos 
textuais ou icônicos, que por meio da observação podem contribuir para 
desenvolver o pensamento críticos dos alunos (Choppin, 2004, p. 553). 

 

Dessa forma, os livros e manuais escolares assumem diferentes funções que 

devem ser investigadas empiricamente.  

O referencial teórico-metodológico assumido para a análise dos manuais 

escolares pode ser localizado em dois campos principais: a sociologia do 

conhecimento e a história dos livros e da leitura. 

Produzidos em suporte escrito, os manuais analisados ensejam um conjunto 

de práticas de leitura e escrita. No campo da sociologia do conhecimento, Pierre 

Bourdieu (1990) observa as relações entre auctor e lector, que vem se modificando 
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desde a Idade Média. No mundo contemporâneo essa relação configura o que ele 

chamou de “jogo de referências”, movimento de aproximação entre autor e leitor 

que permite identificar diferenças, reverências, distanciamentos e atenções.  

 No campo da história dos livros e da leitura, concordamos com Chartier 

(1992), quando afirma que, “ler é entendido como uma “apropriação” do texto, tanto 

por concretizar o potencial semântico do mesmo quanto por criar uma mediação 

para o conhecimento do eu através da compreensão do texto” (Chartier, 1992, p. 

215). Dessa forma, entende-se a relação entre autor e leitor enquanto “partilha 

cultural” constituída pela “apropriação” de um conjunto de ideias.  

Sem desprezar o caráter “rebelde” da leitura, entendemos que “o livro 

sempre visou instaurar uma ordem; fosse a ordem de sua decifração, a ordem no 

interior da qual ele deve ser compreendido ou, ainda, a ordem desejada pela 

autoridade que o encomendou ou permitiu a sua publicação” (Chartier, 1998, p. 8).  

Assim, entende-se que os livros impõe um sentido, que mesmo não sendo 

absoluto, é representativo das condições objetivas de sua produção e reprodução 

entendidas como a “materialidade do escrito”.  

Metodologicamente, o trabalho se inscreve na tradição da história dos livros 

entendida como a “história social e cultural da comunicação impressa” (Darnton, 

2010, p. 122). Sendo a sua função “entender como as ideias eram transmitidas por 

vias impressas e como o contato com a palavra impressa afetou o pensamento e o 

comportamento da humanidade” (Darnton, 2010, p. 122). 

Para isso, Darnton (2010) propõe o modelo de “circuito da comunicação” 

entendido como o ciclo de vida do livro que vai do autor ao editor, composto por 

diferentes fases e processos. Neste trabalho assumimos alguns elementos desse 

circuito com o intuito de compreender elementos da forma e conteúdo dos manuais 

escolares analisados.  

Partindo desse conjunto de trabalhos, o problema foi compreender as 

concepções de aprendizagem histórica presente nos materiais didáticos analisados. 

Os objetivos foram: a) inventariar os materiais didáticos produzidos pela FENAME; 

b) analisar a natureza e conteúdo dos manuais selecionados; c) analisar o conteúdo 

desses manuais escolares. 
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OS MANUAIS ESCOLARES DA FENAME  

 

De acordo com Bittencourt (2008, p. 23), “a origem do livro didático está vinculada 

ao poder instituído”. No Brasil, este vínculo pode ser localizado nos relatórios 

ministeriais durante o século XIX. No entanto, foi no decorrer do século XX que 

foram estabelecidas políticas públicas direcionadas aos livros didáticos.  

 A relação entre o Estado e a produção de livros didáticos se efetivou com a 

criação do Instituto Nacional do Livro - INL por meio do decreto 93 de 1937 e no ano 

seguinte da Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), que tinha entre outras 

tarefas a função de analisar, autorizar e estimular a produção de livros didáticos no 

país.  

Durante a década de 1960, o Brasil passou por um processo de ampliação do 

acesso ao ensino secundário. Neste contexto, houve o crescimento de cerca de 373 

mil matrículas no ensino médio público em 1959 para mais de 2 milhões em 1969 

(Romanelli, 2001, p. 178). 

 Em decorrência disso, Filgueiras (2013) observa o crescimento da 

preocupação do governo federal com a produção de materiais didáticos e assistência 

ao estudante carente. Em 1956, o Ministério da Educação criou por meio do Decreto 

n. 38.556 a Campanha Nacional de Material de Ensino (CNME). Responsável por 

produzir e distribuir material didático, essa campanha foi responsável pela 

publicação dos primeiros Cadernos MEC, em 1962.  

 Em 1964, com o golpe militar, o Brasil passou por uma reorganização e 

reorientação de diversas políticas públicas, dentre elas, as de produção e 

distribuição de materiais didáticos. Neste contexto, em 1966 foi criado o Conselho 

do Livro Técnico e Didático (COLTED), responsável pela gestão e aplicação de 

recursos na realização de programas e projetos de ampliação do livro escolar e 

técnico. No mesmo ano, o governo militar alterou a denominação para Comissão do 

Livro Técnico e do Livro Didático através do Decreto n. 59.355/66.  

 Quase um ano depois, a CNME foi transformada em Fundação Nacional do 

Material Escolar (FENAME) por meio da lei. n. 5.327. Com sede na cidade do Rio de 

Janeiro e jurisdição em todo o território nacional, a Fename tinha “por finalidade a 

produção e distribuição de material didático de modo a contribuir para a melhoria 

de sua qualidade, preço e utilização” (BRASIL, 1967). Além disso, o texto da lei é 
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taxativo ao afirmar que a Fundação não teria fins lucrativos, distribuindo o material 

produzido a preço de custo. 

 Sobre isso, Filgueiras (2015, p. 89) observa que “o alto preço dos livros 

didáticos era considerado um dos fatores que impulsionava a evasão escolar”. Dessa 

forma, a produção dos Cadernos MEC iniciada no período anterior a Ditadura Militar 

e deixada a cargo da Fename a partir de 1967, foi uma política pública 

intrinsecamente relacionada ao processo de expansão do ensino secundário no país, 

e a necessidade de amparo aos estudantes sem condições financeiras. Neste sentido, 

foi pensada a “contribuição patriótica” da Fename com o objetivo de “popularizar o 

ensino” (Filgueiras, 2011; 2013; 2015).  

 Inventariando os materiais didáticos produzidos pela Fename identificamos 

oito (8) obras:  

Tabela 1. Materiais didáticos publicados pela Fename 
 

TÍTULO AUTOR(A) (ES) ANO 
Atlas Histórico Escolar Fename 1968 
Atlas Histórico e Geográfico 
Brasileiro 

Fename 1967 

Cadernos MEC, História do Brasil 1 Elvira Roque Steffan 1967 
Cadernos MEC, História do Brasil 2 Manoel Mauricio de Albuquerque 1967 
Cadernos MEC, História do Brasil 3 Arthur Bernardes Weiss 1967 
Cadernos MEC, História da 
América 1 

Carlos Delgado de Carvalho & Anna 
Maria Delgado de Carvalho Riemer 

1971 

Guia metodológico para cadernos 
MEC 

Lydinéa Gasman & James Braga Vieira 
Fonseca 

1971 

Cadernos MEC, História Geral 1 Lydinéa Gasman & James Braga Vieira 
Fonseca 

1971 

Cadernos MEC, História Geral 2 Lydinéa Gasman & James Braga Vieira 
Fonseca 

1971 

Fonte: pesquisa do autor (2017) 

 

Os três manuais analisados: Guia metodológico para Cadernos MEC (1971), 

Cadernos MEC – História Geral 1 (1971) e Cadernos MEC – História Geral 2 são de 

autoria de Lydinéa Gasman, professora de Didática Geral e Especial de História da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de 

Didática do CEPE e professora do Colégio Pedro II; e James Braga Vieira da Fonseca, 

ex-professor adjunto de Didática Geral e Especial de Geografia e História da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-chefe do Serviço de Aperfeiçoamento e 

Difusão do Ensino Médio do Estado da Guanabara, Coordenador do Serviço de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Centro Educacional de Niterói.  
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 Os dois autores “participavam ativamente dos debates sobre o ensino 

secundário nos anos 1950 e 1960” (Filgueiras, 2013, p. 4), sendo colaboradores da 

revista Escola Secundária e autores de materiais didáticos da Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) (Rodrigues Junior, 

2017).  

 As três obras constituem um conjunto didático conforme explica Humberto 

Grande, Diretor Executivo da Fename, no prefácio ao Guia metodológico,  

Escreveram os Professores James Braga Vieira da Fonseca e Lydinéa 
Gasman o presente Guia Metodológico com o objetivo de permitir o 
melhor uso do Caderno MEC – História Geral 1 (Antiga e Medieval) e 
Caderno MEC – História Geral 2 (Moderna e Contemporânea) (Gasman & 
Fonseca, 1971a, p. 4).    

 

 Dessa forma, os próprios autores observam na apresentação que o Guia 

metodológico “[...] obedece a uma orientação geral da FENAME para o uso das obras 

escolares que edita” (Gasman & Fonseca, 1971a, p. 9).  

 Além do prefácio do Diretor Executivo e da apresentação dos autores, o Guia 

metodológico está estruturado em onze (11) capítulos. Impresso em formato 14 cm 

x 21, encadernado em brochura com capa em papel plástico envernizado e as folhas 

em papel comum pela Companhia Brasileira de Impressão e Propaganda, a obra 

trazia na sua contracapa o preço para todo o Brasil: Cr$2,00.  

 O Cadernos MEC - História Geral 1 apresenta estrutura semelhante com o 

prefácio do Diretor Executivo, Humberto Grande seguido pela apresentação dos 

autores. Essa obra está estruturada em introdução, treze (13) capítulos, síntese final 

e exercícios de globalização.  

 Impresso em formato 16 cm x 23 cm pela AGGS Indústrias Gráficas S.A, o 

caderno apresentava na sua contracapa o preço para todo o Brasil: Cr$3,00. 

Encadernado em brochura, a obra foi impressa em folhas em papel comum e trazia 

no verso da capa o espaço para o aluno indicar nome, colégio, série e turma.  

  Também com prefácio do Diretor Executivo, Humberto Grande seguido pela 

apresentação dos autores, o Cadernos MEC - História Geral 2 está estruturado em 

duas partes. A primeira composta pela introdução e oito (8) unidades, além dos 

exercícios de integração e exercícios e atividades complementares de recapitulação 

e globalização. A segunda por quinze (15) unidades. 
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 Igualmente impresso em formato 16 cm x 23 cm pela Companhia Brasileira 

de Impressão e Propaganda, o caderno apresentava na sua contracapa o mesmo 

preço para todo o Brasil: Cr$3,00. Encadernado em brochura, a obra foi impressa em 

folhas em papel comum e trazia no verso da capa o espaço para o aluno indicar 

nome, colégio, série e turma. 

 Em relação a estrutura dos materiais, observa-se que o Guia metodológico é 

especificamente destinado aos professores, enquanto os Cadernos MEC são dirigidos 

aos professores e alunos. Ainda, conforme Filgueiras (2013), que os cadernos 

apresentam uma mudança na estruturação. Se no primeiro volume, os autores 

seguem uma estrutura linear com títulos sucintos, no segundo os títulos são 

perguntas-problema. 

Em relação ao processo de produção, cabe ressaltar que a Companhia 

Brasileira de Impressão e Propaganda e a AGGS Indústrias Gráficas S.A eram gráficas 

privadas, que prestavam serviços para o governo militar. Em relação a AGGS, ela 

fazia parte do Grupo Gilberto Huber, conglomerado do setor gráfico e editorial. O 

grupo foi patrocinador do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), 

organização não-governamental, criada em 1961 para combater o governo Goulart 

e o “avanço do comunismo”. O jornalista Milton Coelho da Graça3 chegou a intitular 

Gilberto Huber como "líder aparente" do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD), criado em 1959 e vinculado a Agência Central de Informações 

(Central Intelligence Agency, CIA) norteamericana. O IBAD financiou mais de 300 

candidatos a deputados federais e estaduais nas eleições de 1962, o que era ilegal 

pela lei eleitoral em vigor, e acabou fechado em 1963, após uma CPI que confirmou 

as irregularidades (Schwarcz & Starling, 2015, p. 440).   

 Para além dos aspectos formais, a análise dos Cadernos MEC permite 

observar a sua natureza como manuais escolares complementares, que não tem a 

intenção de substituir o livro didático. Essa natureza pode ser evidenciada pela 

recorrência de indicações para consulta no livro didático e em outros materiais 

didáticos produzidos pela Fename, com destaque para o Atlas Histórico Escolar.  

 

 

                                                           
3 Essa informação foi obtida no texto Entrevistas pagas de autoria de Milton Coelho da Graça publicado na Edição nº 962 do 
Observatório de Imprensa recuperado em 10 de setembro de 2017 de: http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-
academico/comuniquese__31793/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Milton_Coelho_da_Gra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_A%C3%A7%C3%A3o_Democr%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_A%C3%A7%C3%A3o_Democr%C3%A1tica
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/comuniquese__31793/
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/comuniquese__31793/
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APRENDIZAGEM HISTÓRICA NOS MANUAIS ESCOLARES DA FENAME 

 

De acordo com Humberto Grande, no prefácio ao Cadernos MEC - História Geral 1, os 

materiais didáticos da Fename estavam fundamentados em “[...] concepções atuais 

e métodos pedagógicos modernos” (Gasman & Fonseca, 1971b, p. 3). Dessa forma, 

se anuncia a preocupação com os métodos pedagógicos que perpassa os manuais 

analisados. 

Logo no início do primeiro capítulo do Guia metodológico, os autores fazem 

uma citação a Piaget e introduzem a crítica as escolas que “ainda não colocaram o 

aluno no centro de seus interesses” (Gasman & Fonseca, 1971a, p.  14). Nessa 

direção, a “grande tarefa” da disciplina é “ensinar ao aluno como aprender”. Assim, 

é tarefa do professor fazer com que o aluno: “aprenda a aprender, aprenda a 

aprender História, desenvolva uma visão histórica da humanidade (onde o passado 

se liga ao presente e permite projetar-se para o futuro)” (Gasman & Fonseca, 1971a, 

p.  35). 

Sobre os objetivos da disciplina, os autores indicam que é necessário 

ultrapassar a mera apresentação dos objetivos nos planejamentos, 

“operacionalizando os objetivos, isto é, redigindo os objetivos em forma de 

operação, prevendo as operações que evidenciem que o aluno está sendo treinado 

para atingi-los e definindo o critério comportamental que evidencia que ele o 

atingiu” (Gasman & Fonseca, 1971a, p.  38). 

Em outros momentos do Guia metodológico, os autores voltam a indicar que 

“a escola deve cuidar mais do “como aprender” do que do “que aprender” (Gasman 

& Fonseca, 1971a, p.  54).  Assim, “dependendo do tipo de aluno e dos objetivos, o 

professor deverá consultar a didática a fim de adequar sua ação” (Gasman & 

Fonseca, 1971a, p.  80).  

O método é entendido pelos autores como o caminho para atingir os objetivos 

propostos, sendo que “a abordagem metodológica (tratando-se de ensino) deve ser 

guiada pelas teorias psicológicas de aprendizagem” (Gasman & Fonseca, 1971a, p. 

86). Especificamente sobre a aprendizagem, os autores indicam que “ninguém sabe 

o que seja aprendizagem. Ela é vista como um resultado” (Gasman & Fonseca, 1971a, 

p. 121).  
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Nessas passagens observamos a importância dada a Didática Geral e a 

Psicologia na compreensão das formas de ensinar e aprender História. Ainda da 

compreensão da aprendizagem como resultado.  

Na apresentação do Cadernos MEC - História Geral 1, Lydinea e Fonseca 

afirmam que “este Caderno não é um simples conjunto de exercícios para ajudar na 

fixação e verificação dos conhecimentos de História. Pretendemos com ele, auxiliá-

lo na aquisição de hábitos e técnicas de aprendizagem” (Gasman & Fonseca, 1971b: 

7). Na introdução sugerem que “[...] um curso de História não se destina à 

aprendizagem dos fatos históricos” (Gasman & Fonseca, 1971b: 11). Neste 

fragmento observamos a presença de dois elementos fundamentais nos manuais 

escolares da Fename: a defesa do aprender a aprender traduzido nos hábitos e 

técnicas de aprendizagem e a crítica a uma forma “tradicional” de aprendizagem 

relacionada aos fatos históricos.  

A aquisição dos hábitos e técnicas de aprendizagem é estimulada por um 

conjunto de fragmentos de textos historiográficos, filosóficos, teóricos e literários, 

seguidos de atividades de natureza ambígua. Atividades de “metodologias ativas”: 

trabalhos em grupo, produção de painéis, construção de diálogos, mesa-redonda, 

dramatizações, grupos de estudo, trabalho em equipes e jornal da escola; e 

“metodologias tradicionais”: linhas do tempo e esquemas.  

Na apresentação do Cadernos MEC – História Geral 2, Gasman e Fonseca 

(1971c) defendem que a orientação ao estudante deve ir diminuindo no decorrer do 

curso reforçando a ideia de que a disciplina de História deve ensinar o aluno a 

“aprender a aprender”. Nessa direção, os autores criticam a memorização dos 

conhecimentos “[...] asseguramos, por experiência, que mais vale trabalhar um curso 

de História do que a preocupação exclusiva de memorização, pois, ao final do 

trabalho, a cultura estará dominada e absorvida, não será um fardo pesado e 

enfadonho a ser carregado só até a próxima prova” (Gasman & Fonseca, 1971c, p. 

15).  

O caderno apresenta algumas características que percorrem todo o seu 

desenvolvimento. A solicitação para que os alunos pesquisem e busquem em 

materiais auxiliares como livros, livros didáticos e materiais produzidos pela 

própria Fename; e a inserção das metodologias ativas sugerindo que os alunos 

realizem entrevistas, produzam resumos com opinião, realizem aulas de campo, 
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elaborem jornais, atividades em grupo e debates, peças de teatro e dramatizações, 

produção de cartazes.  

 Outra características marcante é a presença das sínteses em uma folha 

separada, deverá ser anexada ao caderno ao final de cada unidade. Essas sínteses 

podem ser organizadas na forma de quadros sinóticos e sumários.  

 Paradoxalmente as metodologias ativas, o conhecimento é pensado de 

maneira comparativa e esquemática. Em diferentes momentos os autores sugerem 

a produção de esquemas comparativos na forma de quadros e textos. A linha do 

tempo também é utilizada no manual. 

 O Cadernos MEC – História Geral 2 apresenta uma quantidade menor de 

textos e maior de atividades direcionadas aos alunos, elemento que pode estar 

relacionado a intenção de desenvolver a capacidade de “aprender a aprender” por 

meio da pesquisa em outras fontes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sustentando a análise no referencial teórico-metodológico da sociologia do 

conhecimento e da história dos livros e da leitura entende-se que os manuais 

escolares produzidos pela Fename analisados no presente trabalho, permitem 

observar o movimento de tentativa de renovação metodológica do ensino de 

História vinculado as teorias do “aprender a aprender”, conforme já destacado por 

Filgueiras (2013).  

Esse movimento pode ser evidenciado pelo “jogo de referências” presente, 

principalmente no Guia metodológico, composto por citações diretas de Jean Piaget, 

Delgado de Carvalho, John Dewey, Jonathas Serrano e Roger Cousinet. Essas citações 

precedem os capítulos e não recebem nenhum comentário no corpo do texto, o que 

permite observar certa reverência e atenção as ideias desses autores (Bourdieu, 

1990). Desta forma, observa-se a “apropriação” (Chartier, 1992) do conjunto de 

ideias propostas por esses autores. 

De acordo com Newton Duarte (2010), as teorias do “aprender a aprender” 

tem sido hegemônicas no debate educacional, pelo menos nas duas últimas décadas. 

Dentre elas, destaca-se o construtivismo, que fundamentado na epistemologia 

genética de Piaget, nega o que se convencionou chamar “educação tradicional”. 



                    “O MANUAL ESCOLAR NO ENSINO DA HISTÓRIA: VISÕES HISTORIOGRÁFICAS E DIDÁTICAS”                           79 |  
 

Dessa forma, Piaget defende o “aprender a aprender” por meio dos métodos de 

trabalho em equipe, concepção que se aproxima do learning by doing de John Dewey, 

dois autores referenciados nos manuais analisados.     

Ainda sobre a concepção de aprendizagem, observa-se a presença dos 

pressupostos da pedagogia tecnicista, que começou a se articular na década de 1960, 

consolidando-se na década de 1970 (Saviani, 2013). Dentre os pressupostos, 

observamos o da teoria do capital humano, desenvolvido por Theodore Schultz, 

quando Gasman e Fonseca (1971a) afirmam que “a mentalidade empresarial está 

chegando à escola, agora no bom sentido. Compreende-se que não há êxito para um 

empresa que funcione desarticulada. Assim, a escola começa a viver a realidade da 

ação em equipe” (Gasman & Fonseca, 1971a, p. 16). Também da perspectiva 

behaviorista de Skinner, quando Gasman e Fonseca (1971a) defendem a 

necessidade de o aluno ser “treinado” para atingir os objetivos.  

Assim, “do ponto de vista pedagógico, conclui-se que, para a pedagogia 

tradicional a questão central é aprender, e para a pedagogia nova, aprender a 

aprender, para a pedagogia tecnicista o que importa é aprender a fazer” (Saviani, 

2013, p. 383). Deste modo, observamos que os manuais didáticos da Fename 

circulam entre a pedagogia nova e tecnicista, se apropriando de autores das duas 

correntes.   

As contribuições de Duarte (2010) e Saviani (2013) nos permitem 

compreender as “condições básicas da autoria” (Darnton, 2010, p. 139), que 

envolvem “condições sociais, econômicas, políticas e intelectuais da época” 

(Darnton, 2010, p. 136). Assim, o paradoxo aparente entre a pedagogia nova, 

vinculada a todo um debate intelectual acumulado desde as primeiras décadas do 

século XX, e a pedagogia tecnicista introduzida na década de 1970 e consolidada 

durante a Ditadura Militar nos permite entender a complexidade dos manuais 

escolares analisados.  

Dessa forma, entende-se que os manuais escolares produzidos e publicados 

pela Fename tinham como objetivo “instaurar uma ordem” (Chartier, 1998) 

pretendida pela Ditadura Militar de “modernização pedagógica” representada pelas 

teorias do “aprender a aprender” e da pedagogia tecnicista sustentada no “saber 

fazer”. Diante disso, considera-se que esses materiais contribuem para a 
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compreensão do paradoxo aparente presente no contexto de crise do código 

disciplinar da História no Brasil (Schmidt, 2012).  
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RESUMO 
 
Los libros de texto generalmente cumplen una función transmisora del saber y del 
sentido de la realidad hegemónica por parte de las autoridades o del poder. Una 
realidad hegemónica (historiográfica, sobre la construcción de la nación y sobre las 
actividades de aprendizaje) que generalmente no se cuestiona en sus páginas. En 
este capítulo se han recogido los resultados de varios trabajos realizados en los 
últimos años desde el grupo de investigación DICSO sobre el análisis historiográfico 
de los manuales escolares, la narrativa nacional y el europeísmo de los libros de 
texto, y las actividades de evaluación que debe hacer el alumnado. Con estos 
resultados el capítulo se ha centrado en la influencia que tiene la perspectiva 
historiográfica de estos manuales sobre el  enfoque didáctico que presentan en sus 
páginas. 
 

Palabras clave: Libros de texto; historiografía; narrativa nacional; pensamiento 
histórico. 
 

ABSTRACT 
 
Textbooks generally fulfill a transmitting function of knowledge and the sense of 
hegemonic reality on the part of authorities or power. A hegemonic reality 
(historiographic, on the construction of the nation and on learning activities) that is 
not generally questioned in its pages. In this chapter we have collected the results of 
several papers carried out in recent years by the DICSO research group on the 
historiographic analysis of school textbooks, the national narrative and the 
Europeanism, and the assessment activities that should be carried out by the 
student. With these results, the chapter has focused on the influence of the 
historiographic perspective of these textbooks on the didactic approach they 
present in their pages. 
 

Keywords: Textbooks; historiography; national narrative; historical thinking. 

                                                           
1 Este trabajo ha sido posible gracias al proyecto EDU2015-65621-C3-2-R “La evaluación de las competencias y el desarrollo 

de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El libro de texto es un producto cultural, académico, comercial e ideológico. Los 

libros de texto siempre han tenido como finalidad reunir el conjunto de verdades 

fundamentales que todo alumno debe conocer, saber y creer; conocimientos, 

saberes y creencias que se establecen como cerrados, inmutables, excluyentes y 

acabados (Viñao, 2003). Asimismo, Carbone (2003) considera que los libros 

escolares son obras culturales con identidad propia, que deben ser analizadas desde 

una visión multidisciplinar. 

Las propuestas del currículo español, de un carácter principalmente 

regresivo, tienen en los libros de texto una extensión de sus contenidos que les 

hacen llegar al aula, casi sin modificación. Una cuestión que debería tener un proceso 

de reflexión mayor que el que actualmente posee. En su ensayo titulado La historia 

o la lectura del tiempo, Chartier (2007) analiza los debates en torno a la historia 

como relato, como narrativa, desde la década de 1970. Este autor destaca trabajos 

como los de Certeau (1975), que pusieron el acento en la naturaleza discursiva de la 

historia, y cómo este debate sacudió los cimientos de la historia como disciplina. El 

libro de texto es probablemente la narrativa histórica más leída por el conjunto de 

la sociedad, y quizás el único relato sobre historia que utilicen a lo largo de su vida 

junto con otros medios informales de conocimiento (mass-media, museos, otros 

centros de interés histórico, etc.). Por ello tiene tanta importancia el análisis de ese 

relato, de esa narrativa, que ha creado tantas controversias por su uso (y abuso) en 

el ámbito educativo (Foster y Crawford, 2006). 

En España, a pesar de los continuos cambios legislativos en materia de 

educación en los últimos 25 años y las diferentes propuestas metodológicas en la 

enseñanza de la historia, el libro de texto sigue siendo el principal material didáctico 

utilizado por los docentes en esta materia educativa (Martínez, Valls y Pineda, 

2009). No en todos los países de nuestro entorno existe la misma concepción y uso 

del libro de texto. Mientras que en algunos países el manual suele utilizarse en el 

aula para cubrir gran parte de los contenidos de la asignatura, así como para 

preparar al estudiantes para el examen, en otros lugares es sólo un recurso más 

tanto para el profesorado como para el estudiante.  
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La realidad es que los libros de texto cumplen una función transmisora del 

saber y del sentido de la realidad hegemónica por parte de las autoridades o del 

poder que generalmente no se cuestiona en sus páginas (Gómez, Cózar y Miralles, 

2014). El libro de texto, como indica Foster (2011), es un poderoso artefacto cultural 

que contiene ideas y valores que los sectores influyentes de la sociedad esperan que 

los estudiantes aprendan y reproduzcan. En palabras de Apple (1993, cit. por Foster, 

2011), los libros de texto son concebidos y diseñados por personas reales con 

intereses reales. Tradicionalmente la enseñanza de la historia ha sido considerada 

como el vehículo a través del cual las naciones buscan difundir y reforzar las 

narrativas que definen los conceptos de nación y la identidad nacional (Foster, 

2011). Los libros de texto contienen muchos de los relatos que las naciones eligen 

para narrar la construcción de sus instituciones, su legitimación, sus relaciones con 

otras naciones, y la historia de su gente. Por tanto, es clave analizar la construcción 

de ese relato en la línea que proponía Chartier (2007), para comprender la 

intencionalidad que tienen las autoridades y otros agentes de influencia sobre la 

narrativa histórica que debe estar presente en el aula. En este capítulo se han 

recogido los resultados de varios trabajos realizados en los últimos años desde el 

grupo de investigación DICSO (Gómez y Chapman, 2017; Gómez y Miralles, 2016; 

Gómez y Molina, 2017; Gómez, Rodríguez y Miralles, 2015; Martínez-Hita y Gómez, 

2018). Hemos intentado conjugar estos resultados en torno a la influencia de las 

perspectivas historiográficas sobre el enfoque didáctico de estos manuales. 

 

LOS LIBROS DE TEXTO EN LA BIBLIOGRAFIA SOBRE EDUCACIÓN HISTÓRICA  

 

La preocupación por el papel de los libros de texto en la enseñanza de la historia y 

su vinculación a la construcción de identidades colectivas ha producido una gran 

bibliografía en el ámbito internacional. Una muestra es el número monográfico de la 

revista International Journal of Historical Learning. Teaching and Research en 2003, 

el libro coordinado por Foster y Crawford (2006), el monográfico sobre este tema 

en la revista Educational Inquiry en 2011 (vol. 2 n.º 1), o los monográficos 

coordinados en la revista Ensayos (2014) e Historia y Memoria de la Educación 

(2017). Artículos como los de Foster (2011) han hecho un interesante repaso de los 
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enfoques teóricos y empíricos sobre el análisis de libros de texto, y trabajos como 

los de Nicholls (2003) o Pingel (2010) han presentado los principales métodos 

utilizados en las investigaciones sobre manuales. Aunque sin duda si hay que citar 

un centro de trabajo de referencia sobre este tema, tenemos que nombrar al Georg 

Eckert Institute for International Textbook Research en Braunschweig (Alemania). 

Este centro es uno de los principales focos de investigación sobre libros de texto en 

el ámbito mundial con una gran cantidad de proyectos de investigación que abarcan 

un notable número de temas. El Instituto Georg Eckert lleva a cabo una investigación 

multidisciplinar sobre los libros de texto, principalmente para la enseñanza de la 

historia y los estudios sociales y culturales.  

El trabajo de Elmersjö (2014) ha puesto énfasis en uno de los proyectos 

internacionales que ha llevado a cabo el Instituto Georg Eckert en colaboración con 

las universidades suecas de Umeå y Karlstad (Gómez, Cózar y Miralles, 2014). En 

Europa, por tanto, el análisis de libros de texto es una línea de investigación 

fundamental para comprender las tensiones en la enseñanza de la historia, su 

problemática y relaciones con el poder, los currículos, la construcción de 

identidades y el contexto histórico, social y cultural. Trabajos como los de Baquès 

(2007), Cajani (2006), Estivalèzes (2011), Höpken (1996), Stöber (2013) y Zachos 

& Michailidou (2014) han profundizado sobre estas temáticas, donde priman el 

análisis de la construcción del concepto de Europa, la presencia de los grandes 

traumas sociales y políticos (Primera y Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el 

nazismo, etc.), la comparativa entre las diferentes formas de enfocar la nación, y los 

cambios en la enseñanza de la historia que se visualizan a través de los manuales.  

En España los trabajos sobre los libros de texto constituyen una línea de 

investigación muy fructífera en los últimos veinte años (Gómez, 2014; Gómez, Cózar 

y Miralles, 2014; Sáiz 2015; Valls 2001, 2007, 2008). El principal autor español sobre 

este tema, y que ha sido el pionero en abordar los manuales de una forma rigurosa 

y sistemática desde la didáctica de las ciencias sociales ha sido Rafael Valls. A partir 

de estos estudios de Valls se han ido desarrollando diversas temáticas en el análisis 

de los manuales y su relación con la enseñanza de la historia tanto en Primaria como 

en Secundaria. El análisis de los contenidos seleccionados por los manuales todavía 

tienen una gran presencia. Sin embargo las investigaciones se han ampliado hacia 
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otros ámbitos de trabajo como el tiempo histórico, el análisis de las actividades y su 

relación con las competencias.  

 

NARRATIVA NACIONAL Y EUROPEÍSMO EN LOS LIBROS DE TEXTOS 
ESPAÑOLES  
 

El análisis de carácter narrativo actualmente tiene mucho peso en las 

investigaciones sobre enseñanza de la historia, y en el que ha comenzado a adquirir 

importancia el concepto de “narrativas maestras”. Un concepto que hace referencia 

a las narrativas históricas que a lo largo de los años sufren cambios muy 

superficiales en su contenido histórico a pesar de las continuas revisiones del 

currículo (Alridge, 2006; Carretero y VanAlphen, 2014). En opinión de Topolsky 

(2004), estas narrativas históricas deben ser el principal foco de interés, ya que a 

través de su análisis se puede reflexionar sobre la historia como construcción.  

Para realizar este análisis de la narrativa predominante en los libros de texto 

se ha procedido a realizar dos tipos de estudio. Por un lado se han recogido los 

conceptos más frecuentes en las actividades de los libros de texto de 5.º y 6.º de 

Educación Primaria utilizados por seis colegios de la Región de Murcia en los cursos 

2010-2011 y 2011-2012 (Gómez, Rodríguez y Miralles, 2015). Las editoriales fueron 

Vicens Vives, Anaya y SM. Por otro lado se ha analizado la presencia de temas 

nacionales, europeos y extraeuropeos en las páginas de 18 libros de texto de los dos 

primeros cursos de Educación Secundaria de Inglaterra, Francia y España, las 

mismas editoriales que en el anterior estudio sobre las influencias historiográficas 

(Gómez y Chapman, 2017).  

Los resultados hallados sobre los conceptos más frecuentes en los manuales 

de 5.º y 6.º de Educación Primaria (tabla 1) muestran que el conocimiento histórico 

transmitido al alumnado de Educación Primaria sigue bajo el predominio de un 

relato unidimensional de corte político y tradicional, y básicamente españolista 

(Gómez, Rodríguez y Miralles, 2015). La narrativa histórica nacional que se 

transmite en Primaria, según los datos recogidos, se basa en cuatro pilares: el 

binomio Íberos/Romanos; la contraposición entre Al-Ándalus/Reinos cristianos; el 

descubrimiento y colonización de América; Guerra Civil/Franquismo. Unos pilares 
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que forman parte de la narrativa nacional (Álvarez Junco, 2013 y 2016; Gómez y 

Sáiz, 2017). Los conocimientos sobre la sociedad y la economía en el pasado ocupan 

un lugar secundario y anecdótico, como complemento del discurso político e 

institucional. Un ejemplo significativo es el periodo de la Edad Moderna, abordado 

principalmente desde una enfoque político y tradicional.  

 

Tabla 1. Conceptos y temas históricos analizados en los libros de texto de 5.º y 6.º de 
Educación Primaria (Gómez, Rodríguez y Miralles, 2015) 

 
CONCEPTO FRECUENCIA  

PREHISTORIA 

Neolítico 47 

Paleolítico 17 

Nómadas 7 

EDAD ANTIGUA 

Roma/romanización 94 

Íberos/celtas 58 

Fenicios/cartagineses 17 

EDAD MEDIA 

Al Ándalus 55 

Reinos cristianos 25 

Gótico 14 

EDAD MODERNA 

Descubrimiento de América 16 

Carlos I 15 

Felipe II 11 

EDAD CONTEMPORÁNEA 

Constitución 22 

Democracia/Transición 
democrática 

19 

Guerra civil 13 

 

En Educación Secundaria Obligatoria el discurso cambia moderadamente. 

Como ya indicó López Facal (2010) en su trabajo sobre análisis de libros de texto, se 

vislumbra un mayor europeísmo en los contenidos históricos, sin abandonar las 
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principales líneas de las narrativas maestras. A través del estudio comparativo de 

los temas nacionales y no nacionales en 18 libros de texto utilizados en los dos 

primeros cursos de Educación Secundaria en España, Francia e Inglaterra se puede 

comprobar ese mayor peso del europeísmo en los manuales españoles de Educación 

Secundaria con respecto a Primaria. Los contenidos y las representaciones sociales 

sobre temas nacionales y no nacionales son muy diferentes en los libros de texto 

ingleses con respecto a los españoles y franceses (gráfico 1). Cerca del 40-50% de 

los temas propuestos por los manuales de España y Francia provienen de temas 

europeos, incluso en ocasiones más que los propios temas nacionales.  

Los resultados obtenidos de los libros de texto ingleses son muy distintos. 

Europa apenas aparece en los manuales antes del siglo XVIII, salvo pinceladas 

esporádicas. Prácticamente todos los temas son británicos, e incluso se trabaja con 

más profundidad realidades alejadas como la China imperial, que contenidos de 

Francia, España o Italia, por poner un ejemplo. Mientras que en los libros españoles 

se habla de la Guerra de los Cien Años, o en Francia se trabajan algunos de los 

contenidos de la “Reconquista”, en los libros ingleses no aparecen temas de la Edad 

Media europeos que no estén directamente relacionados con su trayectoria 

institucional o política. Es curioso que en dos de los tres manuales analizados 

(Collins y Heinemann) no aparezca ni una sola mención a la colonización y conquista 

de América por parte de españoles y portugueses.  

 

Gráfico 1. Historia nacional/no nacional en los libros de texto de España, Francia e 
Inglaterra (Edad Media y Edad Moderna) (Gómez y Chapman, 2017) 
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Esta forma de mostrar los contenidos históricos no sólo es consecuencia del 

anglocentrismo del curriculo inglés. Los libros de texto ingleses además tienen una 

forma muy diferente de concebir el tiempo histórico. Los manuales franceses y 

españoles están muy influenciados por la corriente de Annales, y más concretamente 

por la propuesta de los tempos de la historia de Fernand Braudel en la segunda mitad 

del siglo XX Para abordar cualquier época histórica los libros de texto españoles y 

franceses en Educación Secundaria proponen una estructura común: política, 

población, sociedad, economía, cultura y arte. Estos contenidos suelen enmarcarse 

en unas líneas de larga duración (grandes épocas históricas –Edad Media, Edad 

Moderna…- y periodos artístico-culturales –Renacimiento, Barroco, etc.-); en unas 

coyunturas basadas en un “tiempo medio” (periodos de crecimiento y recesión); y 

en un “tiempo corto” basado en la trayectoria de las instituciones de poder 

(acontecimientos políticos, batallas, guerras, etc.).  

El hecho de utilizar estas tres dimensiones temporales obliga a buscar una 

entidad supranacional en la que enmarcar esos procesos de larga duración. Cuando 

los manuales españoles y franceses explican sus coyunturas políticas, económicas o 

culturales, lo hacen en el contexto de procesos de larga duración europeos. La 

preocupación de los libros de texto españoles y franceses está en conjugar ese triple 

marco temporal (larga, media y corta duración), de forma que la narrativa nacional 

quede enmarcada en unos fenómenos coherentes con la construcción europea. Sin 

embargo la finalidad de los manuales ingleses es responder interrogantes clave. 

Para ello no importa tanto seguir un guión temporal estructurado, sino responder a 

esas preguntas desde diferentes planos temporales (cronología, duración, 

cambio/continuidad, simultaneidad), y desarrollando en el alumnado conceptos de 

segundo orden y competencias históricas clave, basado principalmente en el trabajo 

con fuentes y evidencias y en la argumentación histórica.  

 

UNAS INFLUENCIAS HISTORIOGRÁFICAS DISPARES  

 

Para comprobar las influencias historiográficas de los libros de texto se ha realizado 

un análisis comparativo de 18 manuales utilizados en los dos primeros cursos de 

Educación Secundaria en España, Francia e Inglaterra. En cada país se ha analizado 
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seis libros, tres editoriales de frecuente uso en las aulas por cada uno de los cursos 

seleccionados. Las editoriales analizadas han sido Oxford, Anaya y Vicens Vives en 

España para 1.º y 2.º de la ESO; Belín, Bordas y Lelivrescolaire para 5.º y 4.º de 

Collège en Francia; y Collins, Heinemann y Hodder Education para 7.º y 8.º curso de 

Inglaterra (Gómez y Chapman, 2017). El análisis se ha realizado a través del número 

de páginas dedicadas a diferentes categorías: personajes históricos; historia política 

e institucional; cultural, religión y pensamiento; historia del arte; historia social y 

económica de tipo estructural; y vida cotidiana, género e historia desde abajo. 

Los resultados muestran cómo los libros de texto de España, Francia e 

Inglaterra presentan los contenidos de historia desde diferentes perspectivas 

historiográficas (gráficos 2). Los manuales españoles y franceses tienen un modelo 

más parecido, mientras que los libros de texto ingleses reflejan distintas influencias. 

La historia política e institucional tiene un peso similar en los manuales de los tres 

países, entre el 40-45% de las páginas. En España y Francia el resto se divide entre 

la historia cultural y del pensamiento (más presente en Francia), la historia del arte 

(más presente en España), la historia social y económica estructural (similar en 

ambos países) y la historia de la vida cotidiana (ligeramente superior en España). 

Los manuales ingleses tienen un modelo diferente. La historia de la vida cotidiana, 

el género, el conflicto, etc. ocupan tantas páginas como la historia institucional y 

política. El resto del manual (apenas un 15%) es historia cultural y del pensamiento.  

 

Gráfico 2. Temas históricos en los libros de texto de España, Francia e Inglaterra 
(Edad Media y Edad Moderna) (Gómez y Chapman, 2017) 
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En el caso de España los contenidos son presentados desde una combinación 

de positivismo clásico (modelo rankeano con una secuencia de datos y fechas desde 

una perspectiva cronológica) y una propuesta estructural que proviene en gran 

parte de la escuela historiográfica de Annales. El modelo rankeano es perceptible 

principalmente en dos rasgos. En primer lugar por la ordenación cronológica de los 

temas en un sentido bastante estricto. Por ejemplo, el manual de Vicens Vives de 2.º 

de la ESO para la Edad Moderna va avanzando desde el nacimiento del Estado 

Moderno, los descubrimientos geográficos, la monarquía autoritaria de los Reyes 

Católicos, el Imperio de los Austrias y el siglo del Barroco. No sólo en número de 

páginas (el porcentaje es similar en los tres países), sino en la forma de organizar 

los temas. Las coyunturas políticas (el califato, los reinos de taifas, los reinos 

cristianos, el Imperio de los Austrias, etc.) son el vehículo estructurante de la 

narrativa histórica transmitida en el libro de texto. A partir de esas coyunturas 

políticas el discurso va entrando en otros temas económicos, sociales, culturales y 

artísticos. 

Precisamente la herencia de Annales se percibe en esa parcelación que los 

manuales realizan entre historia política, historia social, historia económica, 

pensamiento, cultura y arte, en busca del ideal de historia total (Berr, 1953; Le Roy, 

1975). Siguiendo esta influencia, los manuales plantean la historia desde una 

perspectiva esencialmente estructuralista. Aunque existe una preeminencia de la 

historia política e institucional en las páginas de los libros de texto, desde 1990 se 

ha ido equilibrando su peso con respecto a otras temáticas sociales, económicas, 

culturales y artísticas (Miralles, 2005). Muchos de los temas se identifican 

directamente con los siglos que se van a desarrollar (La Europa del Renacimiento -

siglo XVI-, la Europa del Barroco -siglo XVII-…), e internamente estos temas se 

dividen en diferentes apartados que desarrollan las temáticas como la 

conceptualización del poder; la trayectoria de esas instituciones de poder (política 

interior, política exterior, principales batallas y guerras, así como personalidades 

políticas relevantes); la división estructural de la sociedad (en estamentos o clases, 

con una breve descripción de cada una); la explicación de crecimiento o recesión de 

la economía; rasgos culturales; y características artísticas. Los temas de vida 

cotidiana han comenzado a incorporarse en los manuales en los últimos años, 
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aunque con una gran carga estereotipada, y todavía desde una perspectiva 

estructuralista. 

La herencia de Annales es más visible en los libros de texto franceses y la 

influencia positivista es mucho más reducida. Esta visión más amplia y rica de la 

escuela historiográfica de Annales se aprecia en la incidencia sobre la vida cotidiana, 

la cultura y el pensamiento desde otra perspectiva más inductiva e interdisciplinar. 

Hay muchos ejemplos de esta cuestión. Así, el manual Lelivrescolaire de 4.º tiene un 

dossier dedicado al nacimiento y afirmación de la intimidad en el siglo XVIII, 

centrado en los cambios para la mujer en cuanto a la actividad íntima, los 

instrumentos utilizados en el aseo diario, la lectura, etc. La influencia de 

historiadores como Le Goff (2001) o Chartier (1993) en su obras de madurez es 

bastante evidente. En el tema sobre la Europa de las Luces los tres manuales 

analizados le dedican un número importante de páginas a personajes como Diderot, 

como Voltaire, a las ideas revolucionarias, el papel de la enciclopedia, la difusión y 

circulación de nuevas ideas en Europa, etc. El dossier dedicado en el manual 

Lelivrescolaire de 5.º a la cultura de las apariencias para analizar las imágenes del 

Barroco es otra buena muestra de esta propuesta historiográfica, donde la historia 

cultural se funde con las historia política, la historia social y la historia del arte. Así, 

otros temas como la transformación de la imagen del artista en el Renacimiento (De 

l´artisan à l´artiste exceptionnel (XVe-XVIe siècles), o el dossier dedicado a la 

temprana preocupación por el patrimonio en el siglo XIX inciden en esas temáticas 

culturales.  

Los contenidos históricos propuestos por los libros de texto ingleses tienen 

unas influencias historiográficas muy distintas. Para comenzar, no existen temas 

sobre historia del arte, mientras que estos temas ocupan un espacio muy amplio en 

los libros de texto españoles y franceses. Muy parecido es el caso de temas 

culturales. Mientras que en Francia y en España temas como el Humanismo, la 

Contrarreforma, la mentalidad barroca, la revolución científica, etc. tienen un peso 

importante, en Inglaterra apenas aparecen. Igualmente la historia social y 

económica de tipo estructural no tiene gran presencia en los manuales ingleses. Por 

el contrario, existe un gran número de páginas (cerca del 40-45% de todo el manual) 

dedicadas a la historia de la vida cotidiana, el género, las leyes de pobres, la 



95 | P á g i n a  

 

conflictividad, el vestido, la vivienda, etc. Unas influencias muy claras de la historia 

desde abajo, la microhistoria, y las nuevas corrientes historiográficas surgidas tras 

el postmodernismo (Burke, 2003). 

Hay muchos ejemplos de esta tendencia. Así, el manual de Collins para el 

primer curso del Key Stage 3 (year 7), a la hora de abordar el campesinado de la 

Edad Media lo hace a través de esta pregunta “¿Eran los campesinos medievales 

estúpidos?”. A través de esa pregunta analizan el punto de vista del campesinado 

medieval, sus habilidades y su trabajo. Como contrapunto, el siguiente dossier 

comienza con otra pregunta “¿Eran los habitantes de la ciudad más inteligentes que 

los campesinos”? Una clara manifestación de intenciones que permite abordar los 

procesos históricos desde la reflexión, y huyendo de los clichés y estereotipos. Hay 

una larga tradición de interés por la historia social que se remonta a la década de 

1940 en Inglaterra. A partir de 1970 hubo un gran desarrollo de investigaciones 

vinculadas a esta perspectiva historiográfica. En este desarrollo participaron 

algunos historiadores relacionados con la escuela marxista, pero también hubo 

historiadores que impulsaron esta historia social influidos por Max Weber, como 

Harold Perkin (1981, 2002), primer profesor universitario inglés de Historia Social. 

Los grandes debates en Inglaterra sobre la historia social y cultural ha puesto el 

acento en la gente corriente como motores de la historia. Y esto se ha reflejado de 

forma muy clara en los manuales. Lamentablemente los interesantes debates 

historiográficos en el ámbito hispano no han tenido su transposición al ámbito de 

los libros de texto. 

 

LAS ACTIVIDADES DE LOS MANUALES. UNOS RESULTADOS DESIGUALES  

 

Los resultados del análisis de las actividades de los libros españoles han sido 

recogidos en diferentes artículos en comparación con otras realidades europeas 

(Gómez y Miralles, 2016; Gómez y Molina, 2017; Martínez-Hita y Gómez, 2018). 

Centrándonos en los datos obtenidos en una comparativa de 4600 actividades de 18 

libros de texto de España e Inglaterra editados entre 2010-2015, la tipología de 

actividad más común en los manuales españoles es la pregunta corta, con casi el 50% 

de las actividades registradas (gráfico 3). Le sigue muy de lejos las preguntas sobre 
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figuras e imágenes (20%). El resto de categorías (pruebas objetivas, ensayos, 

comentarios de texto, actividades de creación, etc.) no llegan al 8% cada una. A pesar 

del desequilibrio en la tipología de preguntas, ha habido una ligera mejoría en los 

últimos años con respecto al estudio realizado con libros de texto entre 2008-2012 

(Gómez, 2014). En este estudio comprobamos cómo más del 60% de las actividades 

eran preguntas cortas de una baja exigencia cognitiva. Los manuales ingleses tienen 

un balance más equilibrado. Casi un 35% de las actividades son preguntas cortas, 

seguidas por los ensayos (30%), actividades sobre figuras e imágenes (22%), 

actividades de creación (12%) y comentarios de texto (10%). El resto se queda 

debajo de este porcentaje.  

Las preguntas cortas analizadas en los libros de texto españoles exigen en 

general un nivel cognitivo muy bajo, y se responden con un término, concepto, fecha 

o con escasas palabras. Ejemplos como “¿Qué eran las polis y cuáles eran sus 

características?”; “¿Cómo se inició la resistencia armada frente a los ejércitos 

islámicos?”,“¿A qué conflictos se enfrentó Felipe II en política interior?¿Y en política 

exterior?”, muestran este tipo de ejercicios, cuya solución está en el propio texto del 

libro, a escasos centímetros de la pregunta.  

 

Gráfico 3. Tipología de preguntas en los libros de texto de España e Inglaterra 

 

 

La presencia de actividades más complejas y creativas que orienten al 

alumnado a formar su propio pensamiento de los hechos sociales, con un 

aprendizaje significativo y construyendo su propio conocimiento son escasas. 
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Preguntas de creación como “Elige un asunto de la unidad que te haya interesado. 

Busca información sobre él y confecciona un póster explicativo. Después, exponlo en el 

aula” (Anaya, 2.º de la ESO), no sólo son marginales, sino que generalmente son las 

que menos se trabajan en clase (Sáiz, 2010). Además se puede comprobar en el 

enunciado la falta de concreción en varios de sus aspectos metodológicos. Como se 

ha indicado antes, el manual de Vicens Vives para 1.º de la ESO de 2015 sí incluye 

algunos casos de estudio y un taller de historia en el que se propone otro tipo de 

actividades. Por ejemplo una actividad de empatía en el Antiguo Egipto: Imagina que 

eres Merit y escribes una carta a tu hermano Habib […] en la carta debes explicarle 

cómo es el barrio en el que resides, qué actividades artesanales […]”.  

Son más abundantes este tipo de actividades en los manuales ingleses, donde 

se trabaja más profundamente en ensayos, comentarios de texto y preguntas de 

creación. Además las preguntas cortas tienen una orientación diferente: preguntas 

como “Could you have survived as a medieval peasant?” en el libro de Collins del 

primer curso del Key Stage 3 no pueden responderse con el texto proporcionado por 

el manual, sino que exigen del alumnado procesos de reflexión y perspectiva 

histórica. A menudo se le hace reflexionar al alumnado a través de preguntas que 

necesitan una respuesta más larga, como la siguiente actividad de Hodder Education 

para el primer curso del Key Stage 3: “Why would studying the Crusades be dangerous 

if you: a) Ignored all the Crusades in Europe against other kinds of Christians? b) 

Ignored the fact that Jerusalem was a holy city for Muslims and Jews as well as for 

Christians?”.  

Los ejercicios con figuras o imágenes, ligados en principio al conceptos de 

segundo orden de fuentes y pruebas históricas, no explotan en los manuales 

españoles su potencialidad didáctica. Actividades del libro de Anaya (2.º de la ESO) 

como “Observa el mapa: ¿Qué territorios europeos comprendía el Imperio de Carlos I? 

¿Y el de Felipe II? ¿Qué otros territorios formaban parte del Imperio de los Austrias?” 

no desarrollan operaciones cognitivas complejas, sino más bien la repetición acrítica 

de hechos, a menudo vinculados a la historia política, institucional y del arte. Es 

cierto que el número de preguntas sobre imágenes en los manuales ha aumentado 

significativamente en la última década, aunque principalmente lo que se pide es que 

se observe la figura o imagen y el alumnado resuma, sintetice, señale, identifique o 
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explique brevemente algún dato, concepto o hecho significativo. Eso sí, todo muy 

guiado y con una relación más estrecha con competencias transversales 

(principalmente la competencia lingüística) que con competencias de pensamiento 

histórico. 

En los libros de texto ingleses las actividades sobre fuentes textuales e 

iconográficas son muy abundantes. Pero la gran diferencia no está en la cantidad, 

sino en la forma de trabajarlas. Por ejemplo, tras varias imágenes sobre el 

esclavismo en la Edad Moderna y dos textos del siglo XVII y XVIII sobre esta cuestión, 

el libro de Heinemann para el segundo curso del Key Stage 3 hace la siguiente 

pregunta: “Read sources c and d. The Spainsh in Florida welcomed the slaves that 

scaped from British colonies. Why did they do this? What would a slave have to do to 

remain free in Florida?”. Como se aprecia en la pregunta no hay una guía exhaustiva 

para que el alumnado afronte las fuentes de información, sino que se le exige 

reflexionar sobre esas fuentes, utilizando su conocimiento del tema además de otras 

habilidades para poder responder a la actividad. Algo parecido ocurre en el libro de 

Hodder Education para el segundo curso del Key Stage 3, donde ofrece diferentes 

fuentes de información sobre el intento de invasión de la Armada Invencible 

(Spanish Armada), y pide al alumnado que elabore un informe detallado con causas 

y consecuencias de dicha batalla. Otro ejemplo significativo está en el libro de Collins 

para el primer curso del Key Stage 3: después de exponer tres fuentes de 

información contradictorias entre sí, se pregunta al alumnado si la vida de los 

campesinos medievales era dura.  

Si centramos el análisis en los conceptos de primer y segundo orden, los 

resultados confirman estas diferencias (gráfico 4). En los libros de texto de España 

hay una supremacía de los conceptos de primer orden (datos, hechos y conceptos), 

sobre todo el de tipo factual/conceptual. El 75% de las actividades exige el 

conocimiento de este tipo de concepto de primer orden. Los conceptos de 

pensamiento histórico tienen una presencia minoritaria, donde sólo destaca el de 

fuentes y evidencias (8% de las actividades), mientras que el resto apenas llegan al 

5%. En el caso inglés hay un mayor equilibrio. El 30% de las actividades exigen el 

conocimiento del concepto de fuentes/pruebas históricas, casi un 20% de las 

actividades están basadas en conocimientos de tipo factual/conceptual, mientras 
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que los conceptos de cambios/permanencias, causas/consecuencias y de 

perspectiva histórica tienen una presencia en torno al 15%. El concepto de 

relevancia histórica y de conciencia histórica o dimensión ética de la historia tienen 

una presencia menor. 

 

Gráfico 4. Conceptos de primer y segundo orden en las actividades de los libros de 
texto de España e Inglaterra 

 

Cuando se exige en los manuales españoles ese conocimiento conceptual o 

factual generalmente se hace con una exigencia cognitiva baja, a través de un “corta 

y pega” del propio texto del manual, como se comprueba en las siguientes 

actividades “¿Qué ruta siguió Colón en su primer viaje? ¿Cuál fue su punto de llegada? 

¿Qué islas del Caribe conoció? Es bastante interesante que apenas haya preguntas 

sobre habilidades cronológicas, el manejo de fechas, uso o creación de ejes 

cronológicos, la sucesión de hechos o la linealidad. La insistencia en ejercicios de 

respuesta corta, de hechos o conceptos concretos, no sólo va generando en el 

alumnado una concepción histórica acrítica, sino también en cierto sentido 

atemporal, como hemos podido comprobar en algunas investigaciones con el 

alumnado del Grado en Educación Primaria (Gómez y Sáiz, 2017) y con los exámenes 

de Educación Secundaria (Miralles y Gómez, 2016).  

Los datos extraídos de las 4600 preguntas de los manuales españoles e 

ingleses muestra que las actividades que exigen un conocimiento de conceptos de 
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segundo orden requieren en general unas habilidades cognitivas más complejas 

(Martínez-Hita y Gómez, 2018). Los ejercicios sobre causas y consecuencias tienen 

más profundidad en los libros de texto ingleses. El ejemplo anterior sobre la Armada 

Invencible nos muestra este tipo de actividades donde no sólo se pide al alumnado 

que enumere de forma acrítica una serie de causas establecidas por el manual. En 

este caso se pide al alumnado que haga una argumentación sólida basada en 

diferentes fuentes, y donde expliquen el proceso de forma compleja. En dicha 

actividad hay un fragmento que es muy significativo: “There is no right answer to a 

typical explanations question like this one – but some answers are better tan others! A 

good answer is a clear, strong argument, in which you weigh up the importance of 

different reasons”. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 

El modelo de educación histórica hegemónico en el currículo LOMCE y en la mayoría 

de libros de texto españoles utilizados en el aula reproducen una visión 

epistemológica de la historia de forma descriptiva, lineal y acrítica. Es un modelo de 

marcado carácter burgués, en el que se dan las claves para entender la génesis y 

desarrollo de la nación española en su contexto europeo. Un modelo donde la 

historia política e institucional tiene una hegemonía sólo contestada en Educación 

Secundaria por la historia el arte y de la cultura desde una perspectiva 

macroestructural (Renacimiento, Humanismo, Barroco…). Es indiscutible que el 

foco principal del currículo y los manuales recae en la nación como sujeto histórico: 

los orígenes clásicos de nuestra cultura en concordancia con el proyecto europeo 

(Grecia-Roma-Íberos); la aportación islámica (el periodo de Al-Ándalus visto desde 

un punto de vista de la España de las tres culturas, pero dejando claro que no son 

“nosotros); la justificación de la unidad de España en torno al proyecto común de 

“Reconquista” (los Reinos cristianos como el origen de la nación y su culmen con los 

Reyes Católicos y la conquista de Granada); nuestro “gran momento” internacional 

(conquista y colonización de los territorios americanos, el imperio de Carlos V y la 

monarquía hispánica de Felipe II); y la posterior confrontación interna entre la 

tradición (representada por la nobleza y la reproducción del Antiguo Régimen) y la 
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modernidad (representada por la burguesía, el capitalismo y el Régimen Liberal). 

Una confrontación que en el currículo y en los libros de texto hunde sus raíces en el 

siglo XVIII, y que se plantea con más profundidad a partir del siglo XIX. Es en este 

siglo donde aparece un tercer protagonista dentro de esta confrontación entre 

tradición y modernidad: el pueblo. Un pueblo que es representado en los libros de 

texto como un elemento de inestabilidad (el movimiento obrero, las huelgas, las 

luchas sindicales, y las repúblicas fallidas, expuestas en los manuales desde una 

perspectiva radical). La presencia de ese tercer protagonista desestabilizante –y en 

algunos momentos indómito- en la esfera pública traería consigo el estallido de la 

Guerra Civil; el periodo franquista; y una catarsis histórica: la Transición. En esa 

catarsis el “sentido común”, la burguesía, el capitalismo y el Régimen Liberal, ahora 

representado por una Monarquía Constitucional “moderna”, consiguen ponernos en 

Europa, en el crecimiento económico y en el “Estado del bienestar”. Como se puede 

apreciar, es un modelo que pone el foco de atención en la ciudad, en la burguesía, y 

en el triunfo del modelo político, económico y social liberal. Un modelo que pone la 

etiqueta de radicales a aquéllos que no comulgan con este sistema, y a los que se les 

representa como protagonistas en los conflictos sociales y en los desajustes 

históricos. Un modelo que, además, se olvida de otros protagonistas que están en la 

periferia de su explicación de los procesos históricos (el campesinado, el mundo 

rural, la mujer, etc.).  

Es cierto que en los últimos 25 años se ha hecho un esfuerzo (a pesar de las 

presiones conservadoras) para que la historia escolar se sacuda ese peso excesivo 

de la narrativa nacional. En primer lugar con la introducción de las competencias 

básicas en la LOE y las competencias clave en la LOMCE. Con la introducción de estas 

competencias se pretende que las habilidades cognitivas más complejas (la 

reflexión, la comprensión y la aplicación de los conocimientos a diferentes 

contextos) tengan más protagonismo en el aula. El problema es que al plantear estas 

competencias desde una perspectiva generalista (competencia lingüística; 

competencia matemática; competencias sociales y cívicas; competencia en aprender 

a aprender, etc.) se ha vaciado de contenido a algunas materias como la Historia. Las 

competencias de pensamiento histórico propuestas por la LOGSE (relacionadas con 

el uso de fuentes históricas, el planteamiento de causas y consecuencias, la 
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explicación de las transformaciones sociales, el desarrollo de habilidades de tipo 

cronológico…) han ido desapareciendo. Esto ha ido creando un modelo dual de 

conocimiento histórico: unos contenidos de tipo factual/conceptual (centrados en 

ese modelo de narrativa histórica nacional), que deben plantearse en el aula desde 

esa perspectiva competencial (comprensión, reflexión, síntesis, explicación…). 

Como consecuencia los manuales han mejorado en su apariencia: mayor 

complejidad y variedad en la tipología de actividades, la introducción de nuevas 

temáticas asociadas a aspectos de la sociedad y la vida cotidiana, y unas mejoras 

visuales del libro texto que puede apreciarse en las imágenes, con un diseño más 

atractivo y motivador. 

Sin embargo la comparación con otros modelos de educación histórica 

planteados en los libros de texto de Francia o Inglaterra nos muestran una 

deficiencia de base. A pesar de intentar introducir habilidades cognitivas más 

complejas a través de esas competencias transversales, éstas se materializan en 

actividades que reproducen ejercicios casi esquemáticos de comprensión, 

aplicación, identificación o síntesis. Pero nunca reflexionando o discutiendo los 

principales hitos de la construcción de la nación. La desaparición gradual de los 

conceptos metodológicos de la historia en el currículo es muy evidente. Esto se 

traduce en unos libros de texto con una gran escasez de actividades basadas en 

conceptos de segundo orden. Si, como dijo Lucien Febvre (1982), la historia es la 

ciencia de los hombres en el tiempo, la casi nula presencia de ejercicios que trabajen 

los cambios y permanencias y las diferentes categorías del tiempo histórico aleja 

este modelo de educación histórica de sus bases epistemológicas. Esto es, que el 

conocimiento histórico es producto de una construcción basada en una 

metodología: el oficio del historiador. Una metodología que se fundamenta en el 

análisis de fuentes y pruebas históricas, y en habilidades que permitan realizar una 

correcta argumentación. Pero además, en la necesidad de inculcar en el alumnado 

habilidades de reflexión, una visión crítica del mundo, y que le permita analizar los 

problemas del presente sin la miopía de la inmediatez. Sin embargo el modelo de 

educación histórica propuesto por el actual currículo (LOMCE) y por los libros de 

texto prefieren presentar un discurso de la construcción de la nación caduco, 

levemente edulcorado y maquillado. Un modelo androcéntrico en el que la imagen 
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del hombre sigue asociándose al liderazgo, y la mujer –salvo excepciones puntuales- 

se le representa encajonada en anticuados estereotipos de género. Un modelo, en 

definitiva, pobre desde la perspectiva cognitiva, competencial y gnoseológica. 
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BRASIL: SIMILITUDES E DIFERENÇAS  
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TRIBUTO 
 
Este é um artigo que será antes de mais um tributo ao investimento pessoal e 
científico de uma investigadora que nos deixou, mas partilhou a construção de um 
texto que visava ser um projeto de pós-doutoramento ligando Portugal e Brasil. 
Depois de vários trabalhos e apresentações em congressos, jornadas e seminários, a 
Isabel procurava agora enveredar por uma vertente mais comparativa, de carácter 
qualitativo, densificando a sua investigação e trazendo novos motivos de reflexão 
num arco espacial mais alargado. Construído com a humildade científica que o 
diálogo com a Isabel sempre tornava possível, este texto resulta de um processo 
estendido ao longo de seis meses e várias reuniões, com textos e comentários que 
permitiram chegar a este ponto que agora divulgamos. 

 

ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO  

 

Isabel Afonso foi professora do ensino secundário desde 1984/1985, ano em que 

terminou a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. A itinerância por várias regiões de Portugal Continental e Insular, que marcou 

os primeiros quatro anos da vida docente, ajudaram a projetar o futuro: a expansão 

dos horizontes do desenvolvimento profissional e a fuga ao ócio.  

Nos anos 1990, na Zona Metropolitana do Porto, algumas janelas de 

oportunidades abriram-se: convite para orientar estágio em Ensino de História em 

colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (um ano, 

excecionalmente, com a Universidade do Minho), e integrar os órgãos diretivos da 

Associação de Professores de História. Foi neste contexto que a Isabel Afonso afirma 

ter conhecido aqueles que se tornaram os seus mestres, que recebeu incentivos ao 

envolvimento cívico e ao prosseguimento de estudos pós-graduados.  

Chegado o momento de escolher o campo científico em que concentraria os 

seus esforços investigativos, não teve dúvidas de que seria a Educação Histórica, 

cruzando a formação inicial com a formação de professores, na perspetiva da sua 
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orientação e iniciação à profissão. As razões: ser professora do ensino secundário; 

tirar vantagens dos resultados sociais da investigação para um desempenho 

profissional mais informado e mais consistente; influenciar os decisores das 

políticas educativas e os seus implementadores na escala local e nacional.  

Na época, a Universidade do Minho - Instituto de Educação - enveredava por 

caminhos da investigação em Educação Histórica que eram significativos e, por 

conseguinte,a seduziram. Numa análise distanciada, reconhece que ganhou, entre 

outras competências, a de refletir sobre a História e o seu ensino com fundamentos 

epistemológicos, isto é, que não se restrinjam à transposição dos conhecimentos 

históricos nem a um tecnicismo didático.   

Foi nessa instituição que fez o Mestrado em Supervisão Pedagógica em 

Ensino da História com uma dissertação que comparava os currículos do ensino 

obrigatório em Portugal, Inglaterra e França, em vigor na época. 1 

Alguns anos depois, aí apresentou a tese de doutoramento sobre o papel do 

manual escolar de História no desenvolvimento de competências em alunos do 

ensino secundário.2  

O projeto de investigação, que agora ambicionava prosseguir, procurava 

rentabilizar os conhecimentos e as competências investigativas acumuladas no 

campo do currículo e dos manuais escolares, e pô-los ao serviço de um estudo 

comparativo com um Estado brasileiro. A experiência, ainda que breve, na 

elaboração de manuais escolares, também “afinaram” o seu olhar na análise desse 

recurso didático.  

 

A VERTIGEM DAS REVISÕES CURRICULARES EM PORTUGAL (2001-2017)  

 

No alvor do século XXI, o Ministério da Educação avançou com a reorganização 

curricular do ensino básico3. Esta organização assentava no conceito de gestão 

flexível do currículo, por ano e ciclo de escolaridade, dando autonomia às escolas na 

                                                           
1 Afonso, Isabel (2004). Os currículos de História no ensino obrigatório- Portugal, Inglaterra, França. Dissertação de Mestrado 
apresentada à Universidade do Minho, Braga, Portugal.  
2 Afonso, Isabel (2014). O papel do manual escolar de História no desenvolvimento de competências: um estudo com professores 
e alunos do ensino secundário. Tese de doutoramento apresentada à Universidade do Minho, Braga, Portugal. 
3 O ensino básico organiza-se em três ciclos e tinha, nesta data, a duração de nove anos de escolaridade.  
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distribuição dos tempos letivos semanais, atribuídos centralmente para cada uma 

das áreas disciplinares.  

Na sequência dessa reorganização curricular, foi publicado o Currículo 

Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais, em 2001. Este documento, 

para além de uma nova gestão dos conteúdos programáticos, propunha uma nova 

abordagem metodológica ainda que o Programa da disciplina, aprovado em 1991, 

se mantivesse em vigor. O conceito de competência, definido no documento como 

«saber em ação ou em uso», ganhou protagonismo em eventos científicos e no 

discurso dos professores. 

O Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais (CNEB), na 

disciplina de História definia três núcleos de competências consideradas 

estruturantes para a construção de uma visão global e organizada de uma sociedade 

plural e em permanente mudança ao longo do ensino básico (p. 87): 1-Tratamento 

de Informação/Utilização de Fontes; 2- Compreensão Histórica: temporalidade, 

espacialidade e contextualização; 3- Comunicação em História. O primeiro núcleo, 

relacionava-se com a utilização e seleção das fontes e a prática de investigação na 

disciplina de História. O segundo núcleo, articulava em si três dimensões: o 

desenvolvimento da noção de temporalidade; o desenvolvimento da noção de 

espacialidade; a compreensão da realidade passada nas suas diversas dimensões, 

nos seus processos de continuidade/mudança, as razões, intenções, motivações das 

ações dos agentes históricos e seus efeitos na sociedade. O terceiro núcleo referia-

se à produção de materiais e enunciados de diversos tipos, e utilização de diversas 

linguagens para a comunicação dos conhecimentos (CNEB,  pp.92-104). 

O Currículo Nacional foi revogado no decurso do ano letivo 2011/2012, e o 

documento com as Metas de Aprendizagem (2011), cuja intenção era a de 

operacionalizar e avaliar as competências evidenciadas pelos alunos, foi substituído 

pelas Metas Curriculares, com aplicação obrigatória nas escolas a partir do ano 

letivo 2015/2016. As Metas Curriculares de História do terceiro ciclo procuravam, 

a partir do Programa de História do ensino básico (1991) em vigor, definir 

conteúdos fundamentais, atualizados cientificamente, que devem ser ensinados aos 

alunos, constituindo-se um objeto primordial na estruturação do ensino da 

disciplina e um referente para os membros da comunidade educativa (p. 1).  



111 | P á g i n a  

 

No ensino secundário, a reestruturação dos cursos, de planos de estudos e a 

reformulação dos programas fez-se com o Decreto-Lei 74/2001. Na nova 

organização curricular, a disciplina de História surge no plano de estudos dos cursos 

científico – humanísticos de ciências sociais e humanas e de ciências 

socioeconómicas, com programas diferentes, adequados às reais necessidades dos 

alunos que frequentam um e outro curso. Há, porém, aspetos comuns nas linhas de 

articulação entre os programas (Programa de História A, 10.ºano, 11.º ano, 12.º ano, 

DES, 2002) e que é o da construção do conhecimento histórico e o das virtualidades 

formativas da disciplina (p. 4). O eixo organizador da seleção dos conteúdos 

encontra-se na conceção de História que os programas4 perfilham:  

Uma conceção de História abrangente das diversas manifestações da vida 
das sociedades humanas, sensível à interação entre o individual e o 
coletivo e à multiplicidade de fatores que, em diversos tempos e espaços, 
se tornaram condicionantes daquilo que hoje somos. (DES, p. 4). 

 

As opções tomadas têm expressão na eleição de finalidades e de objetivos que 

dimensionam a vertente formativa da disciplina e se operacionalizam num campo 

alargado de competências que devem ser evidenciadas pelos alunos no final do 

ensino secundário:  

 Pesquisar, de forma autónoma, mas planificada, em meios 
diversificados, informação relevante para assuntos em estudo, 
organizando-a segundo critérios de pertinência; 
 Analisar fontes de natureza diversa, distinguindo informação, implícita 
e explicita, assim como os respetivos limites para o conhecimento do 
passado; 
 Analisar textos historiográficos, identificando a opinião do autor e 
tomando-a como uma interpretação suscetível de revisão em função dos 
avanços historiográficos; 
 Situar cronológica e espacialmente acontecimentos e processos 
relevantes, relacionando-os com os contextos em que ocorreram; 
 Identificar a multiplicidade de fatores e a relevância da ação de 
indivíduos ou de grupos, relativamente a fenómenos históricos 
circunscritos no tempo e no espaço; 
 Situar e caracterizar aspetos relevantes da História europeia e mundial; 
 Relacionar a história de Portugal com a história europeia e mundial, 
distinguindo articulações dinâmicas e analogias/especificidades, quer de 
natureza temática quer de âmbito cronológico, regional ou local; 

                                                           
4 O programa da disciplina foi homologado em março de 2001 para o 10.º ano e em abril de 2002 para o 11.º ano e 12.º ano. 
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 Mobilizar conhecimentos de realidades históricas estudadas para 
fundamentar opiniões, relativas a problemas nacionais e do mundo 
contemporâneo, e para intervir de modo responsável no seu meio 
envolvente; 
 Elaborar e comunicar, com correção linguística e de forma criativa, 
sínteses de assuntos estudados: 
 Estabelecendo os seus traços definidores; 
 Distinguindo situações de rutura e continuidade; 
 Utilizando, de forma adequada, terminologia específica; 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, manifestando 
sentido crítico na seleção adequada de contributos; 
 Assumir responsabilidades em atividades individuais e de grupo; 
 Participar em dinâmicas de equipa, contribuindo para o 
estabelecimento de relações harmoniosas e profícuas; 
 Manifestar abertura à dimensão intercultural das sociedades 
contemporâneas; 
 Disponibilizar-se para ampliação e aprofundamento da sua formação. 
(DES,  pp. 7 –8). 

 
No que respeita à vertente pedagógica, afirma-se a opção construtivista pelo 

que se sugere o envolvimento dos alunos em experiências de aprendizagem 

significativas, assentes na análise de fontes. (DES, p. 5). 

Na disciplina de História A do ensino secundário não houve definição de Metas 

Curriculares, criando, assim, um clima de maior estabilidade nas metodologias de 

ensino e aprendizagem e na preparação para a avaliação externa dos alunos. 

A Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, alargou a escolaridade obrigatória de nove 

para 12 anos, ou seja, todas as crianças e jovens, com idades compreendidas entre 

os 6 e os 18 anos, estão em idade escolar (Lei 85-2009, art.º 2, ponto 1). Esta lei, no 

art.º 8, apresenta disposições transitórias para os anos iniciais da sua aplicação:  

1 - Os alunos atualmente abrangidos pela escolaridade obrigatória que se 
matriculem no ano lectivo de 2009-2010 em qualquer dos anos de 
escolaridade dos 1.o ou 2.o ciclos ou no 7.o ano de escolaridade estão 
sujeitos ao limite da escolaridade obrigatória previsto na presente lei.  
2 - Para os alunos que se matriculem no ano letivo de 2009-2010 no 8.º 
ano de escolaridade e seguintes o limite da escolaridade obrigatória 
continua a ser os 15 anos de idade [...].  

 

Em 2017, mais mudanças no currículo do ensino básico e do ensino 

secundário: Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória que lança o projeto 

Flexibilidade e Autonomia.  
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O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é um documento de 24 

páginas, organizado em seis pontos. A escolaridade obrigatória deve munir o aluno 

de um conjunto de competências transversais e transdisciplinares que 

interrelacionem conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. Pretende-se, assim, 

formar um cidadão:  

• Munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar 
criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular 
hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia a dia;  
• Livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que 
o rodeia;  
• Capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida 
transformação, que reconheça a importância e o desafio oferecidos 
conjuntamente pelas Artes, pelas Humanidades e pela Ciência e a 
Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental 
de Portugal e do mundo;  
• Capaz de pensar critica e autonomamente, criativo, com competência de 
trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação;  
• Apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo 
do seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social;  
• Que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade 
democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta;  
• Que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da 
cidadania plena, pela solidariedade para com os outros, pela diversidade 
cultural e pelo debate democrático;  
• Que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social. (p. 10) 
 

Na sequência deste documento, é publicado o Despacho n.º 5908/2017, de 5 

de julho, que lança o projeto Flexibilidade e Autonomia, conferindo às escolas a 

possibilidade de participar no desenvolvimento curricular, estabelecendo 

prioridades na apropriação contextualizada do currículo e assumindo a diversidade 

ao encontrar as opções que melhor se adequem aos desafios do seu projeto 

educativo (Despacho n.º 5908/2017, p. 13881). 

O projeto funcionará como experiência pedagógica no ano escolar de 

2017/2018, nos estabelecimentos de ensino públicos ou privados que manifestem 

interesse na sua implementação. Os destinatários são as turmas de anos iniciais de 

ciclo (1.º, 5.º, 7.º e 10 anos de escolaridade) e de 1.º ano de formação de cursos 

organizados em ciclos de formação (Despacho n.º 5908/2017, pontos 3 e 4, p. 

13881).  
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No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, as escolas podem gerir até 

25 % da carga horária semanal inscrita nas matrizes curriculares-base, por ano de 

escolaridade (art. 6.º, ponto 1).  São criadas duas novas disciplinas complementares 

ao currículo designadas Cidadania e Desenvolvimento (CD) e Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), que integram, em regra, as matrizes de todos os 

anos de escolaridade do ensino básico (art. 10.º ponto 1).  

O Secretário de Estado da Educação, esclareceu ao Jornal Público que as 

escolas que aderirem ao projeto têm autonomia para gerir o currículo: “Podem 

juntar os blocos de tempos para, por exemplo, dedicarem uma semana a atividades 

de ciências, não podendo, contudo, ultrapassar a carga horária anual estabelecida. 

Podem, ainda, suspender as aulas por períodos de tempo para se dedicarem em 

conjunto, e com base numa perspetiva transdisciplinar, ao estudo de um tema”. 

Quanto aos “novos métodos de ensino” (não explicitados no Despacho nº 

5908/2017), o Secretário de Estado justificou que não se pretende impor nada às 

escolas, nessa matéria. (Jornal Público on-line, de 6 de julho – consultado em 15 de 

agosto de 2017).  

Joaquim Azevedo, na sessão de lançamento do projeto flexibilidade e 

autonomia, no dia 2 de maio, em Coimbra, fez o diagnóstico das práticas letivas em 

Portugal e lançou um desafio aos professores e educadores:  

As alterações que hoje se anunciam são apenas uma ponta de um 
complexo iceberg que continua mergulhado na escuridão do mar, a saber, 
o modelo escolar dominante, esse que nos domina mesmo desde os pés à 
cabeça, enredando-nos com um nó perfeito, nem nós sabemos quão 
perfeito ele é e como tão perfeitamente nos enreda.  
Se queremos dar mais um passo na autonomia e na responsabilidade, 
temos de o ter presente desde já e tirar daí todas as consequências 
práticas. Se nos fortalecermos bem em redes de entreajuda, podemos estar 
a preparar um futuro melhor para a educação em Portugal, para os alunos 
e para os professores, de outro modo tudo se esvairá e mais uma 
oportunidade perderá o seu impacto. [...] (p. 3). (dge.mec.pt, - consultado 
em 15.08.2017).  

 
Durante o ano escolar de 2016/2017 foram, ainda, definidas as Aprendizagens 

Essenciais com o objetivo de tornar os programas das áreas 

disciplinares/disciplinas exequíveis. As Aprendizagens Essenciais foram 

construídas a partir dos documentos curriculares existentes que se mantêm em 
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vigor (Programa, Metas Curriculares e Documentos de Apoio, se existirem). Para 

cada ano e área disciplinar/disciplina, as Aprendizagens Essenciais listam os 

conhecimentos, as capacidades e atitudes a desenvolver por todos os alunos. São a 

base da planificação, realização e avaliação do ensino e aprendizagem, conducentes 

ao desenvolvimento de competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória.  

No ano escolar 2017/2018, apenas as escolas participantes no projeto de 

autonomia e flexibilidade curricular utilizam como referência estes documentos 

curriculares.  

Estarão os professores, os alunos, os pais e as direções das escolas preparados 

para tamanha “mudança”? Acreditamos que, sem a motivação destes agentes, a 

supervisão sistemática da tutela e uma avaliação rigorosa dos resultados, este 

projeto não ultrapassará o patamar de “experiência pedagógica”. A formação de 

professores teria sido fundamental numa fase anterior à implementação do projeto. 

 Os conceitos de gestão flexível, flexibilidade, e de trabalho de projeto estão 

plasmados nos documentos curriculares desde o início do século XXI e, pela minha 

experiência docente e investigativa, não vingaram. 

 

HISTÓRIA, EDUCAÇÃO HISTÓRICA E INTERCULTURALIDADE  

 

Nas últimas décadas, a área das ciências sociais e humanas tem perdido importância 

nos currículos escolares e na sociedade. Os tempos letivos semanais atribuídos às 

disciplinas é uma das evidências. O perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória, a avaliar pelo discurso, atribui igual importância a todas as 

áreas/disciplinas do currículo na formação dos alunos, que se deseja integral. 

Quais as potencialidades da História e do seu ensino para a formação de seres 

humanos capazes de pensarem criticamente o presente e perspetivarem 

expectativas de futuro, exercerem uma cidadadia plena no respeito pela diversidade 

cultural?  

A História, na perspetiva de Chapman (2011), é:  

More than a process we are living in and the stories that we tell about time 
history is a discipline and a form of knowledge. To count as historical 
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knowledge, the stories that we tell ourselves must hear some relationship 
to historical sources (the archives of the past) and to the factual claims that 
we create by interrogating archives. (Chapman, 2011, p. 97).  

 
A História fornece os instrumentos racionais para investigar a complexidade 

do real, da vida humana, interpretando os vestígios do passado de uma forma 

descentrada, o mais possível, do investigador, para produzir um conhecimento 

válido do passado, através de um processo inferêncial.  

A noção de fonte histórica/documento expandiu-se nos anos 70 do século XX 

com a geração de historiadores da escola dos Annales. Na perspetiva de Henri 

Marrou (1975), toda a fonte de informação de que o espírito do historiador sabe 

tirar qualquer coisa para o conhecimento do passado humano, encarado sob o 

ângulo da pergunta que lhe foi feita é documento (Collingwood, 2001, p. 69).  

A corrente pós-modernista, de que Foucault é representante, procurou 

descobrir a arqueologia do fazer História. Este autor, ao privilegiar o saber como 

arqueologia, propõe uma descentração do olhar do historiador para os alicerces 

imóveis e mudos, por vezes dissimulados pelos acontecimentos. Esta descentração 

do olhar obriga a uma nova conceção de documento: torna-se um produto de uma 

dada orientação da História e não uma “qualquer coisa” que nos foi deixada 

inocentemente pelo passado.  

Quais são os traços específicos da compreensão histórica? Segundo Marrou 

(1975, p. 75)  para que possamos conhecer uma parte do passado, não basta que 

tenham subsistido documentos significativos; é fundamental que o historiador seja 

capaz de os recuperar e, sobretudo de os compreender. O domínio de competências 

estritamente técnicas da investigação histórica é de inegável importância, contudo 

há outras competências – de caráter indireto – que influenciam a compreensão 

histórica: 

A cultura pessoal, a estrutura do espírito do historiador e as afinidades 
psicológicas que lhe permitirão imaginar, sentir, compreender os 
sentimentos, as ideias e o comportamento dos homens do passado. 
(Marrou, p. 91).  

 
A compreensão histórica pressupõe a existência de sistemas simbólicos ou de 

imagens mentais (empatia), que evocam objetos reais a que se aplicam.  
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Na escola anglo-saxónica, Collingwood (2001) afirma que a verdadeira 

natureza dos acontecimentos históricos particulares só se apreende penetrando no 

interior dos eventos e discernindo os pensamentos dos agentes históricos em 

questão. Importa sublinhar que no sentido collingwoodiano o evento tem duas 

faces: o exterior (o evento) e o interior (a ação). Na sua atividade, o historiador faz 

um percurso do exterior – o evento - para o interior – a ação -, e detém-se nesta, 

procurando descobrir os pensamentos que ela encerra. Na perspetiva de 

Collingwood, o historiador não se limita a representar o pensamento passado; 

representa-o no contexto do seu próprio conhecimento e assim, ao representá-lo, 

critica-o, faz sobre ele um juízo de valor. A crítica do pensamento cuja História ele 

revela não é menos importante do que revelar a sua própria História; é uma 

condição indispensável ao próprio conhecimento histórico. À luz desta conceção, os 

processos em História são processos de ações e não meros processos de 

acontecimentos. O conhecimento do passado é mediado, inferencial ou indireto, 

nunca empírico. Compreender é um processo de descoberta do pensamento dos 

agentes históricos, repensando-os e recriando o passado.  

A abordagem designada por pós-modernista tende a afirmar a impossibilidade 

de acesso ao conhecimento do mundo real (que é figurativo) sem a intermediação 

da linguagem através da qual a realidade se torna acessível a todos. Assume uma 

visão descentrada do mundo: o mundo é composto de diferenças e só pode ser 

compreendido a partir de diversas perspetivas e cada perspetiva deriva de um dado 

contexto cultural, de uma língua específica e só pode ser avaliada dentro do seu 

próprio enquadramento. A ideia de uma verdade geral é, portanto, negada.  

No campo da História têm surgido algumas reações à atitude de relativismo 

cético do conhecimento do mundo social, fundada numa abordagem objetivista-

realista. Esta envolve um realismo crítico, que defende a possibilidade de acesso ao 

conhecimento sem negar a produção social do conhecimento e um objetivismo 

crítico, que reconhece a existência de critérios específicos para a validação da 

interpretação e explicação históricas (McCullagh, 1984, cit. por Barca, 2000).  

A explicação histórica assume especial relevo na procura de inteligibilidade do 

passado pois o signo da História tornou-se menos o real do que o inteligível, ou seja, 

a compreensão já não brota apenas da análise do documento/testemunho ou do 
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encadeamento cronológico dos eventos. A inteligibilidade aparece contraposta à 

narração descritiva do acontecido. O como é apenas uma das premissas da 

compreensão procurada.  

A explicação é assim indissociável da compreensão: não se atinge a primeira 

sem ter apreendido o significado e a extensão do que se pretende elucidar; só 

poderemos compreender os acontecimentos se reencontrarmos um grande quadro 

da situação em estudo ou, mais precisamente, da especificidade, que se obtém pela 

análise detalhada e elaboração de hipóteses explicativas. Mas qual o significado que 

pode atribuir à explicação histórica?  

Neste campo encontramos várias correntes historiográficas: a positivista, a 

racionalista e a narrativista.  

A corrente positivista representada por Hempel (Gardiner, 1974) entre outros, 

defende um modelo único de explicação científica, cujo paradigma se funda nas 

ciências físicas e naturais. Para este autor, as ciências sociais e a história não podem 

reivindicar um caráter específico para a sua explicação; a dificuldade é estabelecer 

todas as condições iniciais de forma a garantir a validade das conclusões.  

A corrente racionalista, da qual se salienta Collingwood, apresenta a 

compreensão como objetivo do trabalho histórico, incluindo nela a explicação. A 

História preocupa-se com a reconstituição do pensamento dos agentes históricos, 

através do seu recriar e repensar na mente do historiador. A empatia e a imaginação 

adquirem um grande valor para atingir esses objetivos, ao executar o trabalho de 

construção histórica, ao tornar o pensamento expresso em ações o objeto da 

descoberta em história. De igual modo, o pensamento crítico é importante, uma vez 

que é através dele que os dados são explorados a partir das fontes.  

A corrente narrativista, perfilhada por Atkinson (1978), defende a existência 

de diversos tipos de explicação em História mas todos eles expressos de uma forma 

narrativa. A narrativa é considerada, por estes autores, um processo essencial de 

exposição dos resultados obtidos na investigação. A narrativa histórica evoluiu 

gradualmente da descrição, através de níveis de interpretação, até à explicação. A 

narrativa histórica distingue-se da literária porque aquela atinge a explicação 

histórica por meio da sua consistência cronológica, organização, coerência com a 

evidência, enfoque nas questões para as quais não tenham sido ainda encontradas 
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respostas, ou sobre novos problemas originados por novos interesses, perspetivas 

ou informações. Qualquer dos vários tipos de explicação (causal, genética, racional, 

por analogias ou simples truísmos) está presente na narrativa, facilitando a sua 

sequência. É este aparato de categorias, conceitos e perspetivas diversas que nos 

permite chegar a conclusões idênticas acerca de um mesmo problema. Assume-se 

claramente que a subjetividade fazendo parte integrante da explicação em ciências 

humanas e sociais, não dispensa, antes pelo contrário exige, um rigor metodológico 

que valide, fiabilize ou credibilize as conclusões sempre provisórias a que podemos 

chegar. 

A explicação em História é, portanto, um processo para atingir uma mais 

profunda compreensão dos motivos e razões que levaram alguém a agir, recorrendo 

à imaginação construtiva, através da interpretação e pelo exercício do pensamento 

crítico sobre os “testemunhos”, inferindo-se deles as verdadeiras e racionais 

intenções dos agentes. A limitação desta perspetiva, em especial na forma expressa 

por Collingwood consiste em considerar apenas o lado racional das ações humanas, 

aplicando-se somente a alguns setores da História, principalmente à política e 

diplomática, em que a ação dos agentes individuais é mais valorizada. 

Numa abordagem objetivista - realista assume-se que a explicação em 

História é sempre uma resposta provisória a uma questão histórica, mas tal não 

implica que as explicações não sejam discutidas e avaliadas. Em História, há critérios 

específicos para avaliar a consistência de uma explicação particular face a uma outra 

explicação concorrente, como sejam a adequação, o âmbito e o poder da explicação. 

O filósofo da História Jörn Rüsen (2001) parece enquadrar-se na corrente 

narrativista quando explicita: 

O facto de narrar é um modo de explicação que corresponde a um modo 
próprio de argumentação racional, e passou a ser visto como uma praxis 
cultural elementar e universal da constituição de sentido expressa pela 
linguagem (p 155). 

 

Para Rüsen (2012), são cinco os fatores que se constituem como referências 

da matriz da ciência histórica: orientação temporal; perspetivas de interpretação da 

experiência do passado; métodos de pesquisa; formas de apresentação; funções de 

orientação cultural mediante a experiência interpretada e representada na forma de 
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uma orientação temporal do agir humano, e na forma de conceção da identidade 

histórica. (p. 17). 

Estes cinco fatores funcionam em interdependência e constituem um sistema 

dinâmico; são, portanto, etapas de um processo da orientação do homem no tempo, 

mediante o pensamento histórico. Encontram-se representados na matriz da fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema da matriz 
disciplinar da ciencia histórica 

 (Rüsen, 2012, p. 35) 
 
 

A narrativa histórica surge como o processo mental, no qual uma situação do 

passado é compreendida de forma que essa experiência se ligue à interpretação do 

presente e às expectativas de futuro. A narrativa histórica dá ao tempo, que desafia 

e problematiza a vida prática, um sentido para orientá-la. As narrativas tornam 

compreensíveis as experiências da mudança temporal, na medida em que 

interpretam essas experiências com recurso ao tempo vivido e preservado na 

memória, concorrendo para que a vida humana concreta ganhe significância no 

tempo presente, efetivo.  

 

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E INTERCULTURALIDADE  

 

Nos finais do século XX e inícios do XXI, o conceito de educação histórica ganhou 

ainda mais visibilidade em Portugal e no Brasil. A tradução dos trabalhos de 

investigação de Peter Lee (2003), em Inglaterra, e das reflexões de Jorn Rusen, na 

Alemanha, representaram uma profunda mudança no ensino - aprendizagem da 
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História. Este movimento, que procurou envolver os docentes no terreno, foi 

liderado em Portugal por Isabel Barca5, e no Brasil por Maria Auxiliadora Schmidt. 

O pensamento histórico dos alunos foi objeto de vários estudos empíricos a partir 

de conceitos de primeira ordem (por ex. feudalismo, revolução industrial, 

imperialismo...) e de segunda ordem (por ex. empatia, evidência, mudança...). Os 

manuais escolares, como fonte para o ensino da História e da formação da 

consciência histórica dos jovens, têm sido também objeto de várias pesquisas no 

âmbito da educação histórica.  

No mundo atual, de intensas correntes migratórias, em que a violência 

terrorista invade o nosso quotidiano por meio dos mass media, a problemática da 

interculturalidade poderá ser considerada um dos temas mais importantes no 

campo da educação histórica (Schmidt, 2016, p.32). Os argumentos apresentados 

são irrefutáveis:  

A História deve ter como finalidade ensinar que todos fazemos parte do 
mundo, e que nossa dignidade e integridade são tecidas coletivamente, em 
espaços e tempos diversos, nas relações de solidariedade com outras 
pessoas do presente e do passado. Uma aprendizagem histórica que leve 
em consideração a categoria de interculturalidade abre possibilidades 
para a perspetiva da autorreconciliação e da reconciliação com o outro 
mundo, em sua diversidade, no presente e no passado. (Schmidt, pp. 20-
21).  

 
Ivo Matozzi (2016) elenca algumas pistas para melhorar o papel do ensino da 

História na educação intercultural:  

1. Despertar o interesse dos alunos para a curiosidade, a compreensão, a 
capacidade de questionar e de dar sentido às manifestações das diferentes 
culturas;  
2. Apresentar uma versão do mundo histórico e do mundo atual como 
cenários de processos de formação da infinita multiplicidade das culturas, 
e que possa ajudar na compreensão de processos de encontros e de 
intercâmbios e de processos de conflitos terríveis;  
3. Preparar a olhar dos alunos para multiplicidade das histórias que se 
entrelaçam na História da humanidade (p. 36). 
 

Bodo von Borries (2016) aproxima-se da perspetiva de Matozzi quanto à 

importância das dimensões interculturais no ensino da história. Sugere as seguintes 

                                                           
5 Em 2001, foi publicado, em Portugal, o Currículo Nacional – competências essenciais do ensino básico em cuja conceção, para 
a área da História, se envolveu Isabel Barca. 
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pistas de abordagem: fazer uma didática da História mais internacional e mais 

intercultural; organizar pesquisas comparativas e disseminar as “boas práticas dos 

professores” (p. 69). 

Seguindo o pensamento do mesmo autor, a aprendizagem intercultural da 

História é necessária para ajudar à “reconciliação”; as narrativas históricas não 

podem ser idênticas, mas têm de começar a refletir a mudança de “uma parcial 

compatibilidade” de versões (Borries, pp. 81- 82).  

Os investigadores em educação histórica podem desempenhar um papel 

importante na divulgação dos resultados das suas pesquisas e reflexões sobre a 

temática, tendo em vista incentivar os professores em um processo de ensino-

aprendizagem que alimente a visão e atitudes interculturais.  

 

REFLEXÕES SOBRE O MANUAL ESCOLAR  

 

Os manuais escolares em Portugal têm sido tema de múltiplos artigos de opinião e 

de debates televisivos, designadamente no início do ano letivo. Critica-se, 

habitualmente, o monopólio de três grupos editoriais, dos preços dos livros e da 

dificuldade em reaproveitar os manuais escolares.  

Alguns dos críticos do manual escolar como recurso pedagógico-didático 

predominante na escolarização argumentam que o seu uso é um obstáculo à 

inovação. Estará ligado a uma metodologia conservadora e transmite 

conhecimentos empobrecidos (J. Magalhães, 2011).  

Ainda que envolto em controvérsias, o manual em Portugal tem-se mantido 

dominante na escolarização e tem sido capaz de integrar paradigmas de ensino-

aprendizagem construtivistas e produzir materiais digitais complementares, 

abrindo-se ao hipertexto (J. Magalhães, 2011). 

A assunção da importância do manual escolar no sistema de ensino português 

parece ser confirmada nos documentos que o ministério da educação vem 

produzindo no sentido de regulamentar a sua elaboração e posterior avaliação e 

certificação.  
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A Lei 47/2006, artigo 3.º, alínea a), define o manual escolar como:  

Recurso didático- pedagógico relevante, ainda que não exclusivo, do 
processo de ensino-aprendizagem, concebido por ano ou ciclo. De apoio 
ao trabalho autónomo do aluno que visa contribuir para o 
desenvolvimento das competências e das aprendizagens definidas no 
currículo nacional para o ensino básico e secundário, apresentando 
informação correspondente aos conteúdos nucleares dos programas em 
vigor, bem como propostas de atividades didáticas e de avaliação das 
aprendizagens, podendo incluir orientações de trabalho para o professor.  

 
O manual escolar é, explicitamente, considerado como um recurso didático-

pedagógico, concebido por ano ou ciclo; é um recurso entre outros, solicitando o 

aluno e o professor a pesquisar em outras fontes de informação e à diversidade de 

recursos disponíveis.  Releva-se o trabalho autónomo do aluno, o que deverá 

corresponder a propostas de atividades que proporcionem, mais do que a aplicação, 

a construção dos conhecimentos pelo aluno e a avaliação de competências definidas 

nos documentos curriculares. O manual, segundo esta definição, pode conter 

orientações de trabalho para o professor. Parece, pois, apresentar-se como um guião 

de trabalho para alunos e professores, um referencial para o processo de ensino-

aprendizagem não inviabilizando a utilização de outros recursos didático-

pedagógicos.  

A acreditação, avaliação e adoção de manuais escolares também tem sido 

regulamentada6. A regulamentação da adoção de manuais escolares define os 

seguintes critérios de avaliação a seguir pelos professores dos agrupamentos de 

escolas e/ou escolas não agrupadas: organização e método; adequação da 

informação; comunicação; características materiais; adequação ao 

programa/orientações curriculares; qualidade científica e adequação ao nível etário 

dos alunos.  

A certificação e acreditação dos manuais escolares é prévia à sua adoção e é 

feita por entidades exteriores ao ministério da educação (instituições do ensino 

superior público ou com reconhecimento público, suas unidades orgânicas e 

departamentos que assegurem a formação inicial ou contínua de docentes; 

associações profissionais de professores). No ensino secundário, a aplicação do 

                                                           
6 Decreto-Lei 47/2006; Decreto-Lei n.º 261/2007; Portaria n.º 1628/2007, de 28 de dezembro; Despacho n.º 29 846/2007, 
de 27 de dezembro; Despacho n.º 22 025/2009, de 21 de dezembro e Despacho n.º 152455731, 59-A/2010, sobretudo. 
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regime de avaliação e certificação dos manuais escolares foi feita a partir de 2013, 

coincidindo com a adoção de manuais escolares no início daquele nível de ensino 

(10.º ano).  

 

ESTUDOS SOBRE MANUAIS ESCOLARES DE HISTÓRIA  

 

Vários estudos têm sido publicados em Portugal tal como em outros países da 

Europa e da América com o objetivo de analisar a ideologia subjacente aos discursos 

dos manuais de História.  

Em Portugal, estas preocupações têm estado presentes em vários estudos 

como os de Torgal (1989) e Amado Mendes (1999).  

Provavelmente, o ensino da História consta dos currículos escolares de todos 

os países do mundo, mas é certamente realizado de forma mais ou menos autónoma 

enquanto disciplina, além de que aquilo que é, como é e para que é ensinada, varia 

de país para país. Nos manuais escolares, materializam-se, naturalmente, visões 

particulares do passado nacional de cada país. A discussão destes aspetos ganha 

maior relevância quando se trata de acontecimentos comuns a vários países. Por 

exemplo, como se conta a história da Segunda Guerra Mundial nos manuais de 

diferentes países? Será que é avaliado o contributo de vários países envolvidos no 

combate ao fascismo? Ingleses e americanos reconhecem o contributo da União 

Soviética neste episódio? 

Estas foram algumas das questões a que os investigadores ingleses Foster e 

Nicholls (2004) procuraram responder a partir da narrativa de manuais de história 

do ensino secundário norte -americanos e ingleses, de países Aliados, da Suécia (país 

neutro) e do Japão (um país do Eixo). Os dados deste estudo mostraram que o 

tratamento de episódios da Segunda Guerra Mundial nos diferentes manuais 

escolares era influenciado por questões culturais, históricas e geopolíticas. 

Num estudo subsequente, Foster e Nicholls (2005) procuraram responder a 

algumas questões suscitadas pelo estudo anterior, nomeadamente em relação à 

existência de diferentes visões do papel da URSS na Segunda Guerra Mundial dada 

pelos manuais analisados. Neste segundo estudo, os investigadores analisaram três 
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manuais ingleses e três americanos destinados a alunos de nível secundário e 

superior. 

Tal como a visão da disciplina de História e o trabalho que se exigia aos alunos 

era diferente, o material de suporte que os manuais apresentavam também era 

variável de país para país. Os manuais norte -americanos apresentavam fontes 

escassas limitando-se, por regra, ao texto de autor e ao elenco de um conjunto de 

factos organizados cronologicamente. Os manuais ingleses recorriam a um conjunto 

variado de fontes, algumas delas com perspetivas diferentes, incluindo atividades 

que incentivavam os estudantes a refletir, debater e pesquisar informação adicional 

sobre as temáticas.  

A discussão relativa a visões particulares do passado nacional veiculadas nos 

manuais escolares (repositórios dos programas oficiais) sobre temáticas comuns a 

vários países, orientou também a investigação de Maia (2010), em Portugal. A 

investigadora analisou o conteúdo dos manuais escolares de 17 países da Europa do 

Norte, Europa Ocidental e Europa de Leste, no período de 1980 – 2000 e as 

orientações curriculares de cada país considerado, bem como a transposição dessas 

orientações para o conteúdo dos respetivos manuais sobre a temática. Neste estudo, 

identificou diferenças no compromisso dos autores dos manuais com as orientações 

programáticas que estes países desenvolveram nas décadas em estudo.  

Em Espanha, Valls (2012) investigou o peso relativo que as temáticas 

relacionadas com os países ibero-americanos, inscritas nos planos de estudo, têm 

nos manuais escolares em vigor no ensino secundário (ESO). Tendo em mente, as 

adaptações regionais que os programas oficiais podem sofrer, Valls circunscreveu a 

sua análise aos manuais escolares do ESO adotados na região de Valência, num total 

de 19 manuais de seis editoras diferentes. Apresentam-se alguns das conclusões do 

investigador:  

1. Os conteúdos programáticos que tratam as relações dos atuais países 
ibero - americanos com a Espanha apresentam uma narrativa isenta e livre 
de estereótipos de qualquer tipo que pudessem melindrar os leitores de 
alguma das nacionalidades implicadas. A visão predominante baseia-se 
nas ideias de tolerância, compreensão e concórdia. O processo 
independentista é apresentado como um processo de emancipação, fruto 
de um longo processo durante o qual a Hispano-América foi tomando 
consciência da sua própria identidade, da especificidade da sua cultura e 
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da necessidade de se gerir os seus próprios recursos (Valls, 2012, p. 139). 
Em termos gerais, o autor conclui que a interpretação histórica oferecida 
está suficientemente equilibrada e ponderada, pois dá espaço às distintas 
vozes e interesses presentes no processo colonizador e independentista, 
pelo menos no que concerne aos independentistas crioulos e aos 
peninsulares. Esse equilíbrio é menos palpável no que respeita às “vozes” 
populares ou subalternas dos indígenas mestiços, negros e das mulheres;  
2. A apresentação global, na sua ampla dimensão ibero-americana, do 
processo pós- independentista e dos tempos recentes. Esta apresentação 
permite, segundo o autor, uma visão menos parcelar do processo e ter 
mais presente o desenvolvimento histórico de Portugal e do Brasil que, 
ainda assim, não está suficientemente destacado nos manuais espanhóis.  
3. A fragmentação excessiva adotada pelos manuais na abordagem de 
processos históricos acarreta grandes problemas para a compreensão 
mais profunda dos temas por parte dos alunos.  
4. O estabelecimento de relações entre o passado e o presente está 
bastante ausente nos manuais apesar da convicção tanto dos didatas da 
história como dos professores da disciplina de que esta disciplina tem, 
como uma das suas ferramentas fundamentais, a de possibilitar o 
entendimento do passado e a compreensão mais racional e profunda do 
presente.  
5. O tratamento didático das imagens conheceu melhorias significativas 
por comparação com as edições anteriores. Valls (2012) adverte para a 
necessidade de abordar as imagens como documentos históricos 
acompanhadas pelo respetivo questionamento, que é a forma mais 
adequada para conseguir que os alunos as observem de forma analítica 
como o têm demonstrado diversos estudos. 

  
Vários investigadores têm usado o manual escolar de diversas disciplinas 

enquanto base para analisar a adequação das tarefas de aprendizagem. No caso da 

História, perfila-se atualmente a emergência da preocupação de indagar sobre a 

relação entre o manual escolar e a formação da consciência histórica, 

nomeadamente exercícios em torno de ideias de segunda ordem tais como 

significância e evidência, partindo de pressupostos construtivistas.  

Nos EUA, Beck e McKeown (1994), da Universidade de Pittsburgh, procuraram 

compreender que conhecimentos constroem os alunos a partir dos textos propostos 

nos manuais escolares e de que forma é que as características textuais interferem 

na compreensão da mensagem patente nos mesmos. Para tal, realizaram um estudo 

longitudinal ao longo de três anos, com alunos do 5º ano de escolaridade. Numa 

primeira fase da pesquisa, analisaram alguns dos manuais mais utilizados e, em 

seguida, desenvolveram três estudos empíricos para analisar dois dos principais 
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problemas dos manuais nos EUA, ou seja, o pressuposto teórico dos autores de 

manuais da existência de uma variedade de conhecimentos prévios por parte dos 

alunos e a apresentação de textos cujo conteúdo não é coerente. Os resultados 

demonstraram que a maior parte dos conhecimentos dos alunos acerca do período 

da revolução americana eram vagos e imprecisos. 

Na sequência da aplicação do estudo, as autoras investigaram o impacto dos 

conhecimentos prévios e da coerência dos textos na compreensão dos mesmos. No 

primeiro estudo, apresentaram quatro excertos de textos dos manuais sobre os 

acontecimentos que levaram à revolução a um grupo de alunos do 5º ano e, no 

segundo estudo, versões adaptadas dos mesmos textos. Os resultados 

demonstraram que o texto adaptado permitiu uma melhor compreensão do assunto 

e que um dos problemas que os alunos enfrentaram foi compreender os agentes 

envolvidos – quem fazia o quê e a quem.  

Segundo as investigadoras, os estudos realizados sugeriram que os alunos 

iniciaram a sua aprendizagem da História americana com escasso conhecimento 

prévio, a informação que possuíam era incompleta e por vezes confusa. Isto foi 

evidente no início do oitavo ano, pois os alunos revelaram que não tinham retido o 

que lhes tinha sido ensinado. Concluíram, ainda, que a apresentação dos conteúdos 

históricos nos textos dos manuais não estava orientada para desenvolver de forma 

coerente uma sequência temporal dos acontecimentos e que os maiores obstáculos 

à compreensão, por parte dos alunos, eram os pressupostos irrealistas sobre o que 

eles já sabiam em relação ao assunto. 

As autoras atribuíram responsabilidades do deficite na aprendizagem aos 

manuais escolares, pois não ofereciam matéria-prima suficiente para ajudar os 

professores a decidir o que é essencial para gerar compreensão histórica.  

No Brasil, Medeiros tem refletido sobre a relação entre o manual escolar e a 

formação da consciência histórica. 

 O investigador invoca a definição de manual de História ideal, proposto por 

Rüsen, ou seja, aquele que é capaz de produzir um fluxo passado – presente - futuro.  

Na sua investigação para a tese de doutoramento, Medeiros (2005) procurou 

respostas para algumas constatações de estudos anteriores por ele realizados, 

focalizando-se na relação entre o material didático e a produção da consciência 
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histórica dos alunos. A análise das respostas aos questionários de centenas de 

alunos levou o investigador à constatação de quão a abordagem metodológica aos 

materiais didáticos, apresentados nos manuais escolares, influenciam a formação da 

consciência histórica. 

Quanto ao uso e a utilidade do manual escolar para a formação da consciência 

histórica dos alunos, constatou que a maioria dos alunos participantes afirmava não 

ler o manual escolar, nem dentro nem fora da sala de aula, e que os jovens não 

demonstram agrado pela apresentação dos conteúdos no manual escolar para 

“imaginarem” o passado - é um passado sem alma (Medeiros, 2005, pp. 196-197).  

Em Portugal, as fontes disponíveis no manual têm constituído também 

material histórico para pesquisas em cognição histórica. 

Barca (2000) procurou perceber como é que os jovens portugueses vêm 

(2001) o encontro de portugueses e “brasileiros” em 1500. Com esse objetivo 

confrontou uma turma de alunos portugueses a frequentar o 11.º ano com 

mensagens contendo diferentes perspetivas: uma perspetiva apresentada pelo 

manual adotado na escola que frequentavam e uma outra sugerida por um manual 

brasileiro. Esta tarefa pretendia provocar a reflexão dos jovens sobre a temática, 

reforçar ou confrontar as suas ideias, estabelecer critérios de validação das fontes 

de informação apresentadas e tomar posição sobre uma das versões. Todos os 

jovens participantes estabeleceram a distinção entre as duas fontes. A perceção de 

omissões e de discordâncias entre as fontes foram notadas em diferentes níveis, o 

que vem corroborar o princípio de que o indivíduo interpreta de acordo com as suas 

vivências pessoais e valores. Quanto à avaliação das fontes em termos de equilíbrio 

e perspetiva, as respostas oscilaram entre três níveis conceptuais de ideias:  

 Uma atitude indiscriminada, não levando em conta as contradições no 
tratamento de alguns aspetos históricos; 
 Uma tomada de posição etnocentrada, valorizando sobretudo a 
agregação da informação; 
 Uma tomada de posição descentrada, integrando novas perspetivas (p. 
243). 

 
Um grande número destes alunos, mediante o confronto de perspetivas 

diferentes sobre o mesmo acontecimento, conseguiu ultrapassar uma imagem 

etnocentrada do Outro, apresentando visões equilibradas.  
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Afonso (2014) investigou o papel do manual escolar de História no 

desenvolvimento de competências históricas nos alunos do ensino secundário, do 

ponto de vista dos seus utilizadores. Apresentam-se algumas das conclusões desse 

estudo com base nas “vozes” de alunos e de professores. 

O manual escolar de História A afigura-se um instrumento didático pedagógico 

privilegiado por alunos e professores, dentro e fora da sala de aula, apesar de não 

ser um recurso exclusivo. Para os professores, o manual escolar é, sobretudo, um 

referencial para planear e gerir a aula (selecionando fontes e atividades mais 

adequadas aos conteúdos programáticos). Para os alunos, o manual escolar é um 

recurso complementar à explicação do professor e um instrumento de consolidação 

das aprendizagens, em sala de aula. Fora da sala de aula, é um recurso didático para 

estudar e preparar a avaliação, fazendo resumos e resolvendo questões. Em relação 

ao uso que os professores fazem do manual escolar, em sala de aula, emerge um 

perfil de uso flexível, em função dos documentos e do texto de autor que o manual 

adotado disponibiliza para os conteúdos programáticos a lecionar e das 

competências diagnosticadas nos alunos. A maior parte dos professores da amostra 

diz atribuir muita importância às fontes e às páginas de abertura de unidade e de 

tema (temporalidade, espacialidade e contextualização) e pouca importância à 

narrativa dos autores do manual, revelando intenções de seguir um modelo próximo 

do paradigma construtivista. 

A quase totalidade dos alunos entrevistados diz atribuir maior importância ao 

texto explicativo do que à interpretação de fontes, para a aprendizagem em História. 

Contudo, nas reflexões que vão produzindo ao longo da entrevista, alguns alunos 

denotaram uma postura mais autónoma e uma preocupação com a análise das 

fontes, problematizando até, a pertinência de algumas questões e de fontes mais 

complexas e desafiantes.  

Emergiu um perfil de professor informado sobre os núcleos essenciais das 

competências históricas a desenvolver nos alunos do ensino secundário, 

destacando-se a quase unanimidade dada à interpretação de fontes diversas como 

eixo fundamental na metodologia de ensino-aprendizagem da História. A 

contextualização histórica, a espacialidade/ temporalidade e a relação passado/ 

presente são outras das competências históricas referidas por todos os professores.  
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No caso dos alunos, a alusão à relação passado/presente como uma estratégia 

mental inevitável na compreensão do passado é também frequente a propósito do 

tópico da “A educação ateniense para o exercício público do poder” .   

Quando questionados sobre a tipologia de fonte que mais lhe agradava, a 

maioria dos alunos referiu-se a fontes primárias ou secundárias com linguagem 

icónica. Todavia, no tópico da educação ateniense, os alunos mostraram grande 

adesão às fontes escritas e a conjuntos documentais de fontes diversas para a 

compreensão dos conteúdos programáticos. Moreira (2004) tinha constatado que 

os alunos do seu estudo revelaram mais facilidade em raciocinar com base em fontes 

escritas do que iconográficas o que leva a ter que refletir tanto na formação dos 

docentes como na elaboração dos manuais tendo em consideração estas 

características.  

Os comentários ao manual escolar bem como as sugestões aos seus autores, 

poderá prefigurar um modelo que os professores e os alunos têm destes recursos 

educativos. As sugestões de alguns professores para as componentes do manual 

escolar, prefiguram uma estrutura que se aproxima, em traços daquela que Rüsen 

(2012) propõe. 

 No caso da apreciação dos professores, em teoria, seria um manual com uma 

estruturação clara, uma linguagem clara e adequada a um perfil de aluno “médio”, 

pertinência das atividades propostas para desenvolver uma orientação temporal 

que se traduza na interiorização de relações entre o passado, o presente e 

perspetivação de futuro, a apresentação de fontes diversificadas e respetivo 

questionamento, designadamente para trabalhar a multiperspetividade em 

História, bem como propostas de atividades de pesquisa com recurso às TIC e de 

articulação curricular.  

 O modelo de manual escolar prefigurado através dos comentários dos alunos 

coincide apenas em alguns aspetos com o dos professores: uma estrutura 

organizativa inteligível para o aluno, clareza da linguagem, a adequação das fontes 

e do respetivo questionamento (nem muito fácil, nem muito difícil), diversificação 

de fontes, um maior número de mapas e barras cronológicas do que é habitual nos 

manuais e a introdução de um glossário e sínteses no final de cada tópico e/ou 

unidade didática e tema.  
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 Não basta, contudo, em relação às propostas de interpretação de fontes, 

elencar um conjunto de intenções, epistemologicamente adequadas,  mas será 

necessário propor aos alunos tarefas em sala de aula (propostas nos manuais ou 

criadas pelos professores) que, sendo mentalmente desafiantes, respeitem as 

diferentes “inteligências”, e esquemas mentais, seja individualmente seja em grupos 

de diversas configurações. 

No estudo de caso que desenvolvemos, por exemplo, no uso das fontes pelos 

alunos na tarefa escrita, que incidiu nas propostas de atividades do manual adotado 

para o tópico da educação ateniense, identificaram-se vários níveis conceptuais na 

interpretação de uma só fonte, interpretação de várias fontes e síntese inferencial. 

Os resultados são concordantes com os do estudo de Ashby (2003) relativos à 

tendência que os alunos têm de tratar as fontes históricas como informação e como 

testemunhas do passado, conduzindo-os a conclusões inválidas. Revelam, também, 

um cenário longe do desejável, face às expectativas de perfil de aluno competente 

historicamente, inferido a partir das linhas orientadoras do Programa da disciplina 

e da matriz do exame nacional de História A do ensino secundário.  

A comparação de manuais escolares portugueses e brasileiros, usando as 

mesmas categorias de análise dará maior espessura histórica à investigação, e uma 

visão mais diversificada do manual escolar: na estrutura, na narrativa, nos 

paradigmas de ensino-aprendizagem entre outros.  

 

UM PROJETO QUE FICOU SUSPENSO 

 

Era com base nestes pressupostos que vinham sendo trabalhados que a Isabel 

pretendia avançar para o seu pós doutoramento. O caminho que estava a ser 

delineado passava por um conjunto de pressupostos metodológicos com a 

problemática do estudo e algumas questões de investigação. Aqui já tinham sido 

sistematizadas algumas ideias de autores de referência, por exemplo Tuckmann. 

Para Tuckmann (2012) existem cinco regras básicas para a escolha da 

problemática de investigação:  

 Praticabilidade – avaliar se o tema escolhido está dentro dos limites e 
constrangimentos temporais a que o investigador está sujeito, o acesso à 
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amostra necessária e requerida; a praticabilidade da metodologia exigida 
para responder ao problema.  
 Amplitude crítica – avaliar se o tema escolhido é suficientemente vasto 
para dar origem a uma investigação; 
 Interesse – refletir se o tema escolhido entusiasma e/ou está 
relacionado com a carreira da investigadora, com as suas leituras, com o 
seu contexto cultural; refletir sobre o interesse que o tema possa despertar 
em outras pessoas. 
 Valor teórico – averiguar se existem lacunas na área de investigação 
que possam ser colmatadas pela presente investigação;  
 Valor prático – perspetivar o impacto da investigação na melhoria das 
práticas educativas ou nos diversos agentes envolvidos na política 
educativa (pp. 111-114).   

 

 Ainda segundo o mesmo autor (2012), a escolha de um problema depende, em 

termos gerais, do seu caráter prático e gratificante. A praticabilidade de 

determinado estudo foi já acima explicitada; o caráter gratificante, em primeiro 

lugar deve contar com a informação obtida a partir da revisão de literatura e, em 

segundo lugar, com a experiência do investigador. 

O objetivo será fazer um estudo que permita encontrar as respostas para questões 

importantes, tanto do ponto de vista teórico como prático.  

 Um problema de investigação deve constituir uma questão (implícita ou 

explícita) formulada claramente e sem ambiguidade sobre a relação entre duas ou 

mais variáveis; deve representar uma questão testável empiricamente (pela recolha 

de dados). O investigador constrói categorias para delimitar a amplitude do 

problema a considerar. 

  A problemática que iria orientar o percurso de investigação tinha como 

objetivo central - Comparar os manuais escolares de História do ensino secundário 

em Portugal e no Brasil. As questões de investigação procuravam focalizar a 

problemática a ser estudada e identificar as hipóteses investigativas ao longo do 

processo. As questões formuladas são as seguintes:  

 

1. Quais os conteúdos selecionados no Programa/orientações 
curriculares da disciplina de História, no ensino secundário (entendendo-
se aqui os jovens nas mesmas faixas etárias), em Portugal e no Brasil? 
2. Como são transpostas as orientações curriculares para os manuais 
escolares do ensino secundário, em Portugal e no Brasil?  
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3. Que visão do papel da História na formação de um cidadão do século 
XXI se infere dos Programas/orientações curriculares e dos manuais do 
ensino secundário, em Portugal e no Brasil?  
4. De que forma estão aí plasmadas as novas investigações de Educação 
Histórica e as novas orientações mundiais sobre a função educativa e 
social da disciplina de História A? 

 

Este estudo inseria-se num modelo de investigação de natureza qualitativa e 

descritiva, de análise documental em educação. 

A análise documental, usada por todas as ciências sociais, e em especial pela 

História, por investigar factos sociais sem recurso à observação directa de sujeitos é 

tradicionalmente dividida em dois grupos tendo em consideração as técnicas 

utilizadas: as clássicas que permitem uma análise qualitativa em profundidade 

(intensiva), e técnicas modernas, de base quantitativa, cobrindo um vasto campo de 

estudo (extensivas). As análises de tipo clássico, por vezes criticadas pela sua 

subjectividade, podem, sempre, ser complementadas por técnicas de tipo 

quantitativo: a semântica quantitativa (estuda o vocabulário dos textos por 

processos estatísticos, com o objectivo de analisar os estilos, detectar lacunas) e a 

análise de conteúdo que procura agrupar significações e não vocábulos e é aplicável 

a todos os materiais significantes, a todas as «comunicações» (Pinto e Madureira, 

1990, p. 96).  

Até aos anos 50 do século XX, entendia-se que a principal característica da 

análise de conteúdo era o rigor associado à quantificação. A partir daí, e na sequência 

de aceso debate em torno dos procedimentos quantitativos e procedimentos 

qualitativos, que se reflectiram no aperfeiçoamento e alargamento da concepção da 

técnica de análise de conteúdo, compreendeu-se que a sua principal característica é 

a inferência fundada na presença de um índice (tema, palavra, personagem, etc), 

independentemente de as modalidades de inferência se basearem ou não em 

indicadores quantitativos (Bardin, 1977, p.22 ).  

O ponto de partida passava necessariamente  pelos Programas/ Orientações 

curriculares e manuais de História no ensino secundário, em vigor em Portugal e no 

Brasil na atualidade: 
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 em Portugal, os Programa/orientações curriculares da disciplina de 
História - 10.º, 11.º e 12.º anos; os manuais escolares de História mais 
adotados no 10.º, 11.º e 12.º ano; legislação sobre manuais e currículo; 
 no Brasil, os Programa/orientações curriculares da disciplina de 
História nos anos equivalentes ao ensino secundário; os manuais 
escolares de História mais adotados nos anos equivalentes ao ensino 
secundário; legislação sobre manuais e currículo. 
 

A seleção de manuais seria acordada posteriormente tendo em conta que 

estava pensada em co-orientação da Marlene Cainelli da Universidade Estadual de 

Londrina. 
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MANUAIS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA E O CONCEITO DE ESCRAVIDÃO: 
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RESUMO 

Apresentamos nesse Capítulo parte dos resultados da pesquisa desenvolvida no 
Estágio Pós-Doutoral no Instituto de Educação da Universidade do Minho 
(Braga/Portugal), através do Departamento de Estudos Integrados de Literacia, 
Didática e Supervisão na especialidade em Educação em História e Ciências Sociais. 
O citado estágio de pós-doutoramento foi realizado entre os meses de setembro de 
2016 e agosto de 2017, sob a supervisão das Professoras Doutora: Maria Isabel 
Gomes Barca de Oliveira e Maria Glória Parra Santos Solé. Nessa reflexão analisamos 
a partir de um estudo comparativo como o conceito de escravidão é apresentado nos 
manuais didáticos de história do Brasil e Portugal, sendo que para o Brasil foram 
apreciados os manuais referentes ao 7° Ano do Ensino Fundamental II referentes ao 
Plano Nacional do Livro Didático (PNLD/2017) e Portugal os manuais concernentes 
ao 8° Ano do 3° Ciclo adotados em uma escola pública localizada em Braga, Portugal. 
Os referenciais teóricos para análise dos manuais didáticos ancoraram-se nos 
estudo sobretudo de Alain Choppin (2004), Jörn Rüsen (2010) e Circe Bittencourt 
(2011) e a pesquisa como um todo embasa-se nos postulados da Educação Histórica, 
principalmente nos estudos de Isabel Barca (2000) e Peter Lee (2003). Para 
subsidiar as discussões acerca da questão do conceito de escravidão levando em 
consideração a trajetória historiográfica que permeia o tema privilegiamos a obra 
de Gilberto Freyre (1933) e de Robert W. Slenes (2011). 

Palavras-chave: Manuais Didáticos; Escravidão; Brasil; Portugal. 

 

OS MANUAIS DIDÁTICOS ENQUANTO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO: FONTE E 
OBJETO DE ESTUDO  
 

As investigações concernentes ao campo de pesquisa dos Manuais Didáticos em 

especial o de História vem alçando espaço e tornando-se objeto de investigação em 

distintos lugares e instituições. Embora o campo de investigação relativo aos 

Manuais Didáticos não seja recente, há apenas algumas décadas os estudos dessa 

área vem se destacando e se consolidando no campo da educação e da historiografia, 
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abarcando pesquisadores de diversos países; cito França, Portugal, Espanha, 

Alemanha, Japão, Brasil e México como alguns exemplos.  

Alain Choppin, nome expoente no que tange as pesquisas sobre manuais 

didáticos, analisou o contexto em que pesquisadores passaram a manifestar maior 

interesse pelas questões relacionadas ao livro e a edição escolar; para Choppin a 

década de 1970 seria o marco para tais investigações, sendo que de lá para cá a área 

tem ampliado seja o número de pesquisadores, seja seus objetos, que pode ser 

justificado por uma confluência de fatores, a saber: 

[...] o crescente interesse manifestado pelos que se interessam pela 
história ou por historiadores profissionais em relação as questões da 
educação, área cuja demanda social se torna cada vez maior; o interesse 
de inúmeras populações em criar ou recuperar uma identidade cultural, 
devido a acontecimentos recentes como a descolonização, o 
desmantelamento do bloco comunista ou, ainda, ao recrudescimento de 
aspirações regionalistas e ao desenvolvimento de reivindicações 
provenientes de grupos minoritários; [...] o considerável progresso nas 
técnicas de armazenamento, tratamento e difusão de informações, 
técnicas que se mostram as únicas capazes de trazer soluções adequadas 
à gestão e valorização de um volume de documentos tão considerável 
quanto o das produções escolares; a constituição de equipes e centros de 
pesquisa e redes científicas internacionais que se dedicam às questões 
específicas do livro e das edições didáticas; as incertezas em relação ao 
futuro do livro impresso e, particularmente, em relação ao papel que os 
livros didáticos desempenharão diante as novas tecnologias educativas. 
(Choppin, 2004, p. 552) 

 

Levando em consideração esses aspectos no que tange a motivação por essa 

área de pesquisa, Jörn Rüsen destacou que:  

Também os historiadores estão interessados nos livros didáticos. Eles têm 
vários motivos. Antigamente, o livro didático de história era um dos canais 
mais importantes para levar resultados da investigação histórica até a 
cultura histórica de sua sociedade. Os profissionais devem sempre tomar 
cuidado, prestar atenção e insistir em que na medida do possível, o estado 
de investigação de sua matéria chegue sem grande demora aos livros 
didáticos. Outro motivo de seu interesse reside em seu modo de entender 
o alcance prático do saber produzido pela sua investigação. (Schmidt, 
Barca & Martins, 2010, p.110)  
 

Rüsen sobre as motivações refletiu ainda que: “Finalmente, como 

contemporâneos interessados na política e, frequentemente, como pessoas 

comprometidas com ela, interessam-se pelo livro didático porque estão sempre 
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envolvidas nele, também, mensagens políticas, pois o ensino de história é uma das 

instâncias mais importantes para a formação política”. (Schmidt, Barca & Martins, 

2010, p.110)  

Para Solé (2017) os manuais escolares podem ser mediadores entre os 

programas, o curriculum, as escolas historiográficas, as políticas educativas, os 

sistemas normativos e perspectivas pedagógicas, reflectem por isso representações 

sociais e políticas. Os manuais escolares para além de fonte historiográfica escolar, 

que permite analisar o aspeto ideológico dos conteúdos, em termos didáticos podem 

desempenhar também um papel na renovação das práticas dos professores e nas 

ideias construídas pelos alunos (Solé, 2014).   

Somado ao fato do crescente interesse por este objeto investigativo alia-se 

problemas de ordem por exemplo metodológica, tendo em vista que o manual 

didático é em si um objeto da cultura escolar complexo. Se no início das pesquisas 

com manuais priorizava-se o aspecto ideológico dos conteúdos, hoje outros 

elementos, preocupações e indagações se constituíram e fazem parte da 

investigação. 

A materialidade; o caráter pedagógico; as relações entre estado, autores e 

editores; o fato de ser depositário de conteúdos e suporte básico de propostas 

curriculares; seus usos por alunos e professores, bem como os aspectos 

mercadológicos são exemplos de abordagens que passaram a se configurar em 

objetos de investigação do pesquisador que se dedica à área de Educação Histórica. 

Em relação às diferentes abordagens sobre o manual didático consultar o trabalho 

de Schmidt publicado no ano de 2011 e no qual elencou como fonte para sua reflexão 

os manuais de didática da história destinados à formação de professores. 

Nesse sentido, é importante destacar também alguns apontamentos 

relacionados às funções do Livro Didático de História em Portugal, como por 

exemplo: 

O manual escolar como auxiliar no desenvolvimento do currículo, 
influencia quer professores quer alunos quanto a ideologias, conceções, 
valores, teorias e mensagens por ele transmitidas, incluindo as 
competências a desenvolver pelos alunos.  
Do ponto de vista do aluno, os manuais escolares fornecem elementos de 
leitura e descodificação do real, esclarecem objetivos de aprendizagem e 
transmitem valores, configurando significativamente as práticas 
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pedagógicas. Serve de suporte material ao qual recorrem para consultar 
determinados conteúdos sendo, por vezes, o instrumento que permite o 
primeiro contacto com o livro. A par do professor, o manual escolar 
constitui-se como um pilar fundamental no processo de escolarização e 
socialização do indivíduo, de acordo com determinados padrões sociais e 
culturais.  
É transmissor de valores afetivos, estéticos, sociais, intelectuais e 
espirituais. Por isso, o “livro” escolar poderá ser incentivador do 
desenvolvimento ou do desinteresse do jovem pela atividade escolar. 
(Afonso & Barca, 2013, p. 94) 

 

Vale destacar que na pesquisa desenvolvida por Afonso com escolas, alunos 

e professores portugueses, a investigadora concluiu que os alunos utilizam os 

Manuais Didáticos em sala de aula quando lhes é solicitado pelos professores, seja 

para a leitura de determinado conteúdo, para analisar as fontes e os textos 

narrativos do autor, seja para a realização das atividades requisitadas; já o uso do 

Manual Didático fora de sala de aula é efetivado quando faz-se necessário estudar e 

rever os conteúdos para as atividades avaliativas (testes e trabalhos, por exemplo), 

resolver exercícios e para a realização do Trabalho para Casa (TPC); nesse aspecto 

de acordo com Afonso: 

Para os alunos, o manual escolar é um recurso complementar à explicação 
do professor e um instrumento de consolidação das aprendizagens, em 
sala de aula. Fora da sala de aula, é um recurso didático para estudar e 
preparar a avaliação, fazendo resumos e resolvendo questões. Para 
professores e alunos, o caderno de atividades (quando existe) revela-se 
um recurso educativo pouco útil para o ensino-aprendizagem, dentro e 
fora da sala de aula. (Afonso, 2013, p. 233) 

 

Afonso trabalhou ainda com os alunos temáticas envoltas a sociedade 

ateniense a partir de materiais contidos no manual didático de história e, após 

análise das respostas averiguou que os alunos apresentam diferentes níveis 

conceituais acerca da temática proposta; o estudo revelou também um conjunto de 

competências diferenciadas apresentadas pelo manual didático e o caderno de 

atividades. (Afonso, 2013) 

Em relação ao uso de fontes pelos alunos Afonso pontuou que: 

[…] os resultados são concordantes com as do estudo extensivo de von 
Borries (2000) e de Ashby (2008) relativos à tendência que os alunos têm 
de tratar as fontes históricas como informação e como testemunhos do 
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passado, conduzindo-os a conclusões historicamente pouco elaboradas. 
Revelam, por isso, um cenário ainda longe do desejável, face às 
expectativas de perfil de aluno competente historicamente, inferido a 
partir das linhas orientadoras do programa da disciplina e da matriz do 
exame nacional de História A do ensino secundário. (Afonso, 2013, p. 238) 

 

Tendo em vista as questões acima afirmamos que o Manual Didático tem 

incorporado o status tanto de fonte como de objeto para a análise investigativa e, na 

presente reflexão, foi levado em consideração as orientações metodológicas para 

análise dos manuais didáticos explicitados, sobretudo alguns referenciais de 

Choppin, Bittencourt, Schmidt e Rüsen e, especificamente em relação a este último 

autor, as colocações que esquadrinhou no texto intitulado O livro didático ideal 

(2010). Ressaltamos que tais orientações levam em consideração, como apontado, a 

complexidade do manual didático e as abordagens que vão além da análise do viés 

dos conteúdos. 

 

O SISTEMA DE PRODUÇÃO, ESCOLHA, DIFUSÃO E DESCARTE DO MANUAL 
DIDÁTICO NO BRASIL E EM PORTUGAL  
 

No Brasil foi instituído na década de 1990 o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 

que avalia o conjunto de Livros submetidos ao processo de seleção estabelecido pelo 

Ministério da Educação (MEC), com fins a distribuição às Escolas Públicas do Brasil, 

a partir de critérios estabelecidos por especialistas de cada área/campo do saber, 

publicados em Edital e, voltados as Editoras interessadas (Squinelo, 2015, p. 1125). 

De uma forma geral e sistematizada as informações constantes sobre o PNLD 

esclarecem que: 

 É um sistema público de avaliação cujos critérios são publicizados e de 
conhecimento da sociedade brasileira.  
 Após a inscrição das Editoras e de suas Coleções Didáticas é feita uma 
triagem pelo Instituto de Pesquisa Tecnológico (IPT): “são verificadas 
condições básicas de qualidade como resistência, observância de critérios 
mínimos quanto a papel, impressão etc. São também verificados os 
documentos apresentados pela Editora, o que envolve a legalidade de uma 
produção sujeita a Direitos autorais e que, para ser comprada pelo Governo, 
tem que estar dentro de normas regulamentares”. 
 Em seguida ocorre a inscrição de Universidades Públicas e a posterior 
seleção; em 2017 a Universidade selecionada foi a Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). 
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 Após a avaliação das Coleções estas são classificadas em Aprovadas e 
Reprovadas. 
 Ocorrendo em seguida a preparação, validação e publicização do Guia do 
PNLD. 
 O estado é responsável pela compra, distribuição e descarte do Livro 
Didático. (BRASIL. GUIA de Livros Didáticos: PNLD 2017. História: ensino 
fundamental, 2016) 

 

Quanto aos Critérios a serem observados o Guia atenta para o/a:  

 Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino 
fundamental; 
 Observância de princípios éticos necessários à construção da cidadania e 
ao convívio social republicano. 
 Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida 
pela coleção, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada 
e aos objetivos visados. 
 Correção e atualização de conceitos, de informações e de procedimentos. 
 Observância das características e das finalidades específicas do Manual do 
Professor e adequação da coleção à linha pedagógica nele apresentada. 
 Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 
didático-pedagógicos da coleção. ((BRASIL. GUIA de Livros Didáticos: PNLD 
2017. História: ensino fundamental, 2016) 
 

A escolha do Manual Didático no Brasil ocorre geralmente no último 

trimestre do ano (por exemplo o último ano foi 2016), as editoras enviam para as 

escolas das distintas regiões do país as Coleções das diferenciadas áreas para serem 

analisadas pelos/as professores/as. Em reuniões pedagógicas e de área o/a 

professor/a após avaliar as Coleções recomendadas pelo Guia escolhe a Coleção a 

ser trabalhada nos próximos anos letivos. A escolha é comunicada as Secretarias 

Municipais de Educação que por sua vez enviam para as Secretarias Estaduais de 

Educação e segue até o MEC. O estado brasileiro compra e distribui para o país. Vale 

ressaltar que existe é claro as “estratégias de sedução” por parte das Editoras em 

relação aos professores, aos coordenadores, aos supervisores e aos diretores para 

influenciar na escolha e adoção do Livro Didático, assim como cabe pontuar que por 

questões as mais diversas a Coleção Didática escolhida nem sempre é “O Livro 

Didático Ideal” e, sim, aquele que o/a professor/a está mais habituado a trabalhar. 

No Brasil para o triênio 2017/2018/2019 foram aprovadas e recomendadas 

14 (quatorze) Coleções Didáticas no que se refere ao Ensino Fundamental II e 
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registramos que o Livro Didático é gratuito e todo/a aluno/a cursante da Educação 

Básica de ensino tem direito de recebê-lo. É dever do estado assegurar tal direito. 

Ao aluno cabe a manutenção e conservação do Livro Didático, pois o mesmo é 

reutilizável ao final do ano letivo abrangendo o triênio vigente. 

Vale destacar que nas Coleções Didáticas brasileiras de história 

contemporânea é possível averiguar a proposição de uma narrativa que contempla 

uma concepção de História Integrada, na medida em que alterna conteúdos 

referentes à História Europeia, a História da América e à História do Brasil, assim 

como uma organização didática estruturada da seguinte maneira: 1°) o texto 

principal que, via de regra, apresenta o fundo branco e a escrita em cor preta; esse 

escopo é o que é trabalhado pelo/a professor/a; 2°) o(s) box(es) que traz 

informações complementares e diferenciadas relacionadas a temática que está 

sendo abordada; 3°) as imagens aqui compreendidas em seus diferenciados 

suportes (fotografias, charges, mapas, pinturas etc); e, por fim, 4°) a proposição dos 

exercícios. No caso do livro elaborado para o Professor acompanha-o o Manual do 

Professor. (Squinelo, 2015, p. 1128) 

Em Portugal não existe um Plano Nacional do Livro Didático como no Brasil 

e, sim, foram estabelecidas as Metas Curriculares para as áreas do saber; no caso 

para a área de História as Metas procuram: “a partir do Programa de História para o 

3.º Ciclo do Ensino Básico (1991) em vigor, definir conteúdos fundamentais, 

atualizados cientificamente, que devem ser ensinados aos alunos, constituindo-se 

um objeto primordial na estruturação do ensino da disciplina e um referente para 

os membros da comunidade educativa”. (PORTUGAL. METAS Curriculares de 

História, 2013/2014, p. 1) 

E apresentam cinco princípios orientadores: 

(1) Estão definidas por ano de escolaridade, contendo cada ano quatro 
domínios de referência, correspondentes aos temas definidos pelo Programa; 
(2) Dada a complexidade e extensão dos domínios, em cada um deles foram 
definidos subdomínios que visam tornar mais visíveis os conteúdos 
considerados essenciais; 
(3) Em cada subdomínio, são indicados os objetivos gerais a concretizar. 
Esses objectivos são especificados através de verbos que remetem para 
desempenhos concretos – no caso da disciplina de História implicam na 
maior parte das vezes operações relacionadas com a aquisição de informação 
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(conhecer) e com a integração e elaboração dessa informação 
(compreender); 
(4) A definição destes objectivos obedeceu a uma estrutura de organização 
dos saberes em cinco áreas fundamentais, que se repetirão, quando se 
justifique, em cada subdomínio: (a) Aspectos políticos; (b) Aspectos 
económicos e sociais; (c) Aspectos culturais, artísticos; (d) O processo 
histórico português; (e) Ligações com o presente ou reflexões em torno de 
uma problemática específica relacionada com a formação para a cidadania; 
(5) Em cada subdomínio foram definidos descritores de desempenho dos 
alunos que permitam avaliar a consecução dos objetivos. Esses descritores 
foram redigidos de forma rigorosa, utilizando o vocabulário conceptual do 
saber histórico. (PORTUGAL. METAS Curriculares de História, 2013/2014, p. 
1) 

 

Em 2018 foram estabelecidas as Aprendizagens Essenciais, aplicadas em 

todas as escolas no ano letivo de 2018-19, assim como  o projeto de autonomia e 

flexibilidade curricular (PAFC). As Aprendizagens Essenciais (AE) são documentos 

de orientação curricular base na planificação, realização e avaliação do ensino e da 

aprendizagem, conducentes ao desenvolvimento das competências inscritas no 

Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PA). Estas definem as 

aprendizagens essenciais para cada tema do programa, ao longo do 3º ciclo, mas 

também indicam  um conjunto de competências específicas da disciplina de História 

e transversais a vários temas e anos de escolaridade, que os alunos devem 

desenvolver. Assim, este documento normativo preconiza, no que se relaciona com 

a disciplina de História no 3.º ciclo: 

Pretende-se que o aluno adquira uma consciência histórica que lhe 
permita assumir uma posição crítica e participativa na sociedade, 
reconhecendo a utilidade da História para compreender de forma 
integrada o mundo em que vive e para a construção da sua identidade 
individual e coletiva. A História, através da análise fundamentada e crítica 
de exemplos do passado, é uma disciplina fundamental para promover a 
cultura de autonomia e responsabilidade, referida no documento Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. (APRENDIZAGENS 
ESSENCIAS, DGE-ME, 2018). 

 

 No que tange as Editoras e ao mercado editorial pertinente ao Manual 

Didático em Portugal existe concorrência e o livre mercado, sendo que a Porto 

Editora é uma das que dominam essa fatia da indústria editorial. O Estado 

Português, através do Ministério de Educação, adoptou a partir de 2018 a 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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distribuição gratuita dos manuais escolares até ao 6.º ano para alunos do ensino 

público, alargando a oferta em relação ao ano anterior, que ia apenas até ao 4.º ano. 

Desde 2016, há um progressivo alargamento da oferta gratuita dos manuais 

escolares em Portugal pelo Estado, embora algumas autarquias já o vinham fazendo 

para o 1.º Ciclo há alguns anos. Os alunos carentes são beneficiados pela ação social 

escolar, podendo ser contemplados com valores escalonados ou mesmo com o 

montante pertinente aos manuais. Em Portugal as questões referentes ao emprego 

do livro reutilizável encontram-se em andamento e dividem opiniões: especialistas 

da área defendem a reutilização, enquanto as editoras fazem um enorme lobby 

contra a normatização desta proposta. Em relação aos mecanismos de avaliação e 

certificação dos manuais escolares Afonso apontou que:  

Para assegurar a qualidade científica e pedagógica dos manuais escolares, 
o mesmo Decreto-Lei [Decreto-Lei n.° 369/90] prevê a existência de um 
sistema de apreciação e controlo dos manuais que passa pela criação de 
comissões de especialistas nas várias disciplinas a quem compete a 
apreciação da sua qualidade. Segundo o artigo 9°, estas comissões devem 
dar parecer sobre os manuais em que tenham sido detetados erros ou 
omissões de reconhecida gravidade e, nesses casos, comunicar aos autores 
e editores o seu parecer e exigir a respetiva retificação ou suspender a sua 
distribuição e venda. Tais medidas de regulamentação dos manuais 
escolares não foram, contudo, aplicadas. (Afonso, 2013, p. 26) 

 
Ainda sobre a questão da certificação em Portugal, Afonso destacou que: 
 

A preocupação em certificar entidades avaliadoras dos manuais escolares, 
exteriores ao Ministério da Educação, é confirmada pela publicação do 
Despacho n.° 29 864/2007, de 27 de dezembro. Podem candidatar-se à 
acreditação os seguintes organismos: instituições do ensino superior 
público, ou com reconhecimento público, suas unidades orgânicas e 
departamentos que assegurem a formação inicial ou contínua de docentes; 
associações profissionais de professores; sociedades ou associações 
científicas e associações ou consórcios constituídos para o efeito. (Afonso, 
2013, p. 34) 

 
Vale destacar que nas Coleções Didáticas portuguesas de história 

contemporânea é possível averiguar, em oposição ao Brasil, que a organização 

didática apresenta um maior número de fontes (aqui compreendidas em seus 

diferenciados suportes: fotografias, charges, mapas, pinturas, quadros, esquemas 

etc) em relação ao texto principal; sendo que é partir da problematização das fontes 
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e das questões propostas através dessas é que se busca dialogar com o texto 

principal; parte dos exercícios também buscar interagir com o texto principal e não 

estão arrolados ao final do texto e/ou capítulo; as Coleções Didáticas apresentam 

ficha de estudo e caderno de atividades e disponibilizam suporte de material digital 

para o aluno e para apoio do professor.  

 

O CONCEITO DE ESCRAVIDÃO: HISTOGRAFIA E MANUAIS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA  
 

“Desde logo salientamos a doçura nas relações de senhores com escravos 

domésticos, talvez maior no Brasil do que em qualquer outra parte da América”. Tal 

afirmação foi escrita pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre e está presente 

na obra Casa Grande e Senzala, publicada em 1933, e reflete significativa parcela de 

um pensamento historiográfico brasileiro que avaliou as relações escravocratas 

instituídas no Brasil de forma mais amena, consensual e fluída, quando comparada 

a outros países escravocratas. Disso tem derivado um dos maiores celeumas 

historiográficos concernente à caracterização do sistema escravista vivenciado em 

terras tupininquins: para alguns, como Freyre (1933), Oliveira Viana (1956), Nina 

Rodrigues (1982), tal sistema é adjetivado como brando, harmonioso e benevolente, 

para outros, a exemplo de Gorender (1978) e Slenes (1999), como cruel e violento. 

Tal dicotomia marcou e ainda marca intensos debates acerca do tema e, como 

afirmado no item anterior, a produção didática está permeada por tais 

interpretações, o que podemos averiguar no caso brasileiro desde os manuais 

didáticos de história elaborados por escritores como Rocha Pombo (1917) até as 

produções atuais já balizadas pelas normatizações do PNLD. 

 Ao avaliar a obra de Gilberto Freyre, Suely Robles de Queiróz observa um 

autor: 

 

Preocupado, como os de sua geração, com a questão da raça e atento a 
intensa miscigenação ocorrida no país, Freyre buscou explicar-lhes o 
significado concebendo uma sociedade do tipo paternalista, onde as 
relações de caráter pessoal assumiam vital importância. A família 
patriarcal foi a base do sistema: resultante da transplantação e adaptação 
da família portuguesa ao ambiente colonial brasileiro, constituía uma 
vasta e hierárquica rede de parentesco, uma “ordem privada” 
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impermeável a formas públicas de organização e controle. (Queiróz, 1998, 
p. 104) 

 

 E, ainda: 

Em defesa de suas idéias, não hesitaria o autor de Casa grande e senzala 
em idealizar as práticas escravistas e mesmo exagerar-lhes os resultados, 
ao dizer que o cativo talvez tenha sido “o elemento melhor nutrido de 
nossa sociedade patriarcal”; que os castigos a ele infligidos tinham por 
finalidade educar e disciplinar, que as “numerosas” alforrias, em conjunto, 
teriam constituído “antecipações nada insignificantes ao Treze de Maio”. 
(Queiróz, 1998, p. 104) 
 

 Tais argumentos acabaram por difundir a ideia de brandura na escravidão, 

assim como escamoteou o processo de resistência negra ao modelo escravista no 

qual estavam inseridos os cativos. Para Freyre “O indígena na América, [era] 

caracteristicamente introvertido, e, portanto, de difícil adaptação. O negro, o tipo do 

extrovertido. O tipo do homem fácil, plástico, adaptável” (Freyre, 1980, p. 311). 

 De acordo com Sueli Queiróz, no Brasil as ideias de Freyre não sofreram 

contestação imediata, o que ocorreria no transcurso do século XX. A partir de 

meados do século passado, vários foram os estudos que passaram a refletir 

distintamente sobre o escravismo nestas plagas, incluindo novas temáticas, como a 

formação da família escrava, o que se apresenta em obras como as de Florestan 

Fernandes, Emília Viotti, Jacob Gorender, Kátia Mattoso, Ronaldo Vainfas, Sidney 

Chalhoub, Ciro Flamarion Cardoso e Robert Slenes, considerando as especificidades 

nas abordagens que cada um dos pesquisadores adotou na análise do tema. Entre as 

diferenças podemos citar a problematização da constituição da família escrava 

(casamentos, filhos, convivência, longevidade, organização, privacidade, senzalas, 

entre outros), as formas de resistência, o enfrentamento e confrontamento no 

universo de senhores de engenho (casa grande) e senzala. 

 Tal dinâmica historiográfica não passou à margem das movimentações 

sociais e vice-versa.  A partir dos anos 1980, no Brasil, ocorreu uma intensa 

organização do Movimento Negro que reivindica políticas públicas afirmativas e 

equitativas, como a lei de cotas raciais, o fim da discriminação racial, o status de 

sujeito e protagonista histórico, ruptura com a desigualdade salarial baseada na 

etnia e gênero do/da trabalhador/a etc. Fruto, entre outros, dessa luta foi a 
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assinatura pelo ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva da Lei 10.639/2003 que 

alterou a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e estabeleceu as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”: 

Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 
§ 1o 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 social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia 
Nacional da Consciência Negra’." (BRASIL. LEI n° 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003. Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

 

A assinatura também pelo ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva da Lei 

11.645/2008 alterou a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela 

Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”: 

Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. 
1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 
indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio 
na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas 
áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras.” (BRASIL. LEI n° 11.645, de 10 de março de 2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n° 
10.639, de 9 de janeiro de 2003) 

 
A inserção e obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena no Brasil trouxe como uma das consequências a mudança das políticas 

editorias no que tange aos conteúdos a serem abordados nos manuais didáticos1. 

Tanto os editais como as normas complementares, editoras, autores de manuais 

didáticos etc, tiveram que se adaptar e atender as novas demandas estipuladas pelo 

Governo Federal. Depreende-se de tais acontecimentos que o movimento dialético 

ocorrido entre os movimentos sociais e a academia e distintos governos acabou por 

ocasionar importantes políticas públicas, ao menos no que concerne à educação 

básica nacional. Restam outras tantas demandas aos movimentos sociais 

contemporâneos.  

 

MANUAIS DIDÁTICOS – AMOSTRA SELECINADA 

 

Para esta reflexão foram selecionadas quatro Manuais Didáticos de História, sendo 

dois em uso em Portugal e dois em uso no Brasil (Quadros 1 e 2). No Brasil os 

conteúdos referentes à escravidão, colonização e tráfico de escravos está presente 

no Manual Didático do 7° ano da Educação Básica - Ensino Fundamental II2 e em 

Portugal no Manual do 8° ano do 3° Ciclo da Educação Básica3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cabe registrar que no Brasil a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no Brasil 
estabelecida pela Lei 11.645/2008 gerou também uma série de pesquisas, projetos, ações e publicações sobre o tema da 
escravidão com diferenciadas abordagens, temas e metodologias, configurando-se em Dossiês Temáticos, um deles lançado 
recentemente pela Revista Territórios e Fronteiras da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e intitulado 
Escravidão Moderna que se encontra disponibilizado no endereço: 
http://ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n02/issue/view/22/showToc. 
2 No Brasil o sistema da Educação Básica está estruturado da seguinte forma: Ensino Fundamental I e II - Anos Iniciais (1° ao 
5° anos); Anos Finais (6° ao 9° anos); e, Ensino Médio que corresponde ao 1°, 2° e 3° anos. 
3 Em Portugal a Educação Básica estrutura-se em Ciclos, sendo o 1° Ciclo composto do 1° ao 4° anos, o 2° Ciclo do 5°e 6° anos 
e, por fim, o 3° Ciclo que vai do 7° ao 9° anos, e o Ensino Secundário relativo ao 10°, 11° e 12° anos. 
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Quadro 1. Manuais Didáticos de História e Geografia de Portugal selecionados para 
amostra e análise referentes ao 8° Ano (3° Ciclo), Ensino Básico de Portugal. 

 

 

Quadro 2. Manuais Didáticos de História selecionados para amostra e análise 
referentes ao 7° Ano (Ensino fundamental II), Ensino Básico do Brasil 
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Como podemos observar os conteúdos sobre o conceito escravidão nos manuais 

escolares do 8° ano de Portugal estão presentes no Tema/Eixo E e inseridos nos 

acontecimentos que marcaram a história europeia, sobretudo a portuguesa, entre 

os séculos XV e XVIII: desde os fatores que levaram e justificaram o expansionismo 

português até a formação do imenso império além mar. Nesse ínterim são 

abordados os problemas enfrentados por Portugal no contexto da expansão 

marítima, bem como as motivações e condições que o país reunia para viabilizar o 

projeto nacional além mar. Afora esses conteúdos aborda-se ainda a efetivação e 

desenvolvimento das navegações marítimas com a consequente conquista da África, 

do arquipélago da Madeira e do Açores, o Oriente e o Brasil. Tais assuntos no manual 

escolar Viva a história (Quadro 1) é contemplado entre as folhas 10 e 33, totalizando 

23 páginas. Já no manual Rumos da história (Quadro 1) os conteúdos estão situados 

entre as laudas 14 e 33 somando portanto 19 páginas; vale registrar que 

especificamente sobre o conceito escravidão os conteúdos são diminutos, esparsos 

e diluídos entre as páginas citadas. 

No que tange aos manuais didáticos brasileiros os conteúdos constam no do 

7° ano do Ensino Fundamental II e abarcam reflexões acerca da mão de obra 

africana, da longa travessia entre África e Brasil, das circunstâncias precárias nos 

navios e nos mercados de escravos, o tráfico de escravo, as condições de trabalho 

nos engenhos de açúcar e as diferentes formas de resistência empreendida pelo 

cativo. Na coleção didática Vontade de saber (Quadro 2) o assunto é abordado no 

capítulo 11 intitulado A colonização da América Portuguesa e entre as páginas 240 – 

246 e 250 e 251 são analisados notadamente os conteúdos relacionados a 

escravidão, totalizando 8 páginas dedicadas especialmente ao tema. Vale registrar 

que na mesma coleção o Capítulo 6 denominado Reinos e impérios africanos dedica-

se ao estudo dos inúmeros e diversos reinos que existiam na África à época da 

colonização, assim como a análise de sua distinta cultura e costumes. A abordagem 

desse tema – reinos africanos – vai ao encontro do atendimento da legislação 

nacional sobre tal questão pontuada anteriormente. 

Já a Coleção Didática Projeto Teláris apresenta o conteúdo no Capítulo 9 

cognominado Africanos na colônia portuguesa (Quadro 2) e das quatro coleções que 

compõe esta amostragem é a que mais dedica-se a exposição e análise desta 
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temática; os conteúdos constam entre as laudas 180 e 198 somando 18 páginas, 

sendo que uma parte significativa contempla as questões pertinentes a resistência 

escrava a lógica escravocrata. 

Não pretendemos com essa amostragem oferecer uma amostra quantitativa 

e exaustiva sobre a temática e sim levantar alguns pontos e questões que nos 

permitam problematizar e pensar sobre o tema proposto, apresentando uma análise 

qualitativa sobre o mesmo. 

 

ANÁLISE, SISTEMATIZAÇÃO E CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Após análise das narrativas didáticas dos Manuais escolares selecionados tanto de 

Brasil como de Portugal podemos aferir algumas considerações. No caso de Portugal 

averiguamos uma ausência do tema nos livros didáticos, seja do ponto de vista 

quantitativo ou de apresentação e abordagem o tema é meramente tangenciado, não 

recebendo a devida atenção dos autores que em seus escritos apregoam a ideia do 

negro africano apenas como mercadoria relacionada ao tráfico de escravos.4 Nesses 

manuais as narrativas sobre o negro o expõe como mercadoria-escravo (um bem 

passível de troca), assim como constam em dois momentos: no processo 

expansionista e, após quando da implementação do engenho açucareiro na colônia 

(Brasil), desaparecendo da análise dos conteúdos seguintes; portanto o negro e as 

questões que o cercam estão circunstanciadas no período do expansionismo 

marítimo e da empreitada colonial, como se não estivesse presente na sociedade 

portuguesa contemporânea. 

No caso do Manual Rumos da história o mesmo não aborda o tráfico 

triangular, condições do tráfico e de trabalho, tampouco a questão da luta e 

resistência negra nas colônias.5 Sobre a pseudo necessidade de evangelização dos 

                                                           
4 A ausência da temática escravidão nos manuais didáticos também foi constatada na pesquisa desenvolvida pela portuguesa 
Marta Araújo, investigadora principal do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra que identificou e 
apontou uma série de críticas em sua pesquisa, para Araújo: "persiste até hoje a visão romântica de que cumprimos uma 
missão civilizatória, ou seja, de que fomos bons colonizadores, mais benevolentes do que outros povos europeus" e, também:  
"A escravatura não ocupa mais de duas ou três páginas nesses livros, sendo tratada de forma vaga e superficial. Também 
propagam ideias tortuosas. Por exemplo, quando falam sobre as consequências da escravatura, o único país a ganhar maior 
destaque é o Brasil e mesmo assim para falar sobre a miscigenação". In: Barrucho, L. Ensino de história em Portugal perpetua 
o mito do “bom colonizador” e banaliza escravidão, diz pesquisadora. Jornal BBC Brasil, 31 de julho de 2017 (Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40735234, acessado em 11 de janeiro de 2018) 
5 As questões relacionadas a inexistência dos conteúdos que abordam as formas de resistência do cativo à escravidão também 
foram apontadas por Araújo e de acordo com a pesquisadora as formas de resistência, lutas e a formação de quilombos, por 
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povos africanos o Documento 3 infere: “[…] Chegaram milhares de colonos e muitos 

missiona rios, o que levou a  fundaça o de povoaço es e cole gios, a  divulgaça o da fe  

crista  e ao desenvolvimento da economia, com destaque para o açu car” (Barreira & 

Moreira, 2003, p. 24). Em relaça o ao trabalho forçado a que os africanos estiveram 

submetidos o Documento 3 sobre o engenho de açu car atesta que: “as boas 

condiço es do clima e o trabalho forçado dos escravos africanos […]” (Barreira & 

Moreira, 2003, p. 25) (grifo nosso), assim como o Documento 8 demonstra que os 

negros africanos ale m do trabalho no engenho colonial tambe m trabalharam na 

exploraça o das minas: “Para explorar as jazidas de ouro e prata, os colonizadores 

espanho is obrigaram os amerí ndios a trabalhos forçados e recorreram a escravos 

vindos de A frica” (Barreira & Moreira, 2003, p. 27). 

No Documento 5 intitulado A Europa explora o mundo apresenta um esquema 

exemplificando as relaço es comerciais entre Europa, A sia, A frica e Ame rica e destaca 

que a Europa dirige o tra fico de escravos. (Barreira & Moreira, 2003, p. 29). Situado 

a  pa gina 3 temos o item Aprenda a… Ler um mapa no qual visualiza-se toda a 

extensa o do Impe rio Portugue s no se culo XVI, bem como as relaço es que se 

estabeleceram entre Portugal e as regio es afetadas pelo processo de expansa o 

marí tima; o mapa demonstra como a A frica ‘forneceu’ os escravos aos europeus e a  

Ame rica. (Barreira & Moreira, 2003, p. 31) 

No Manual Dida tico Viva a história! o processo de evangelizaça o ocorrido na 

A frica foi ilustrado com a figura de uma criança negra usando um cruxifico e com a 

legenda “A) Menino africano com sí mbolos crista os na actualidade” (Maia &  

                                                           
exemplo, são conteúdos que não aparecem nos manuais didáticos portugueses e a pesquisadora relatou uma experiência que 
vivenciou e a surpreendeu; em uma das atividades de sua pesquisa constatou que: “[…] os alunos ficaram surpresos ao saber 
de revoltas das próprias populações escravizadas. E também sobre o verdadeiro significado dos quilombos ─ destino dos 
escravos que fugiam, normalmente locais escondidos e fortificados no meio das matas”; alertou ainda que: "Em outros países, 
há uma abertura muito maior para discutir como essas populações lutavam contra a opressão. Mas, no caso português, os 
alunos nem sequer poderiam imaginar que eles se libertavam sozinhos e continuavam a acreditar que todos eram vítimas 
passivas da situação. É uma ideia muito resignada". In: Barrucho, L. Ensino de história em Portugal perpetua o mito do “bom 
colonizador” e banaliza escravidão, diz pesquisadora. Jornal BBC Brasil, 31 de julho de 2017 (Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-40735234, acessado em 11 de janeiro de 2018). Situação análoga foi 
vivenciada por uma das autoras que escreveram este Capítulo – Ana Paula Squinelo - que em uma palestra proferida no I 
Simpósio O manual escolar no Ensino de História: visões historiográficas e didáticas, ocorrido no mês de março de 2017 na 
Universidade do Minho em Braga/Portugal ao realizar a sua fala intitulada Manuais Didáticos de história e o conceito de 
escravidão: um estudo comparativo entre Brasil e Portugal (7° ano/BR e 8° ano/PT) pode averiguar o desconhecimento e ao 
mesmo tempo estranhamento por parte dos alunos que compunham a assistência no evento em relação as abordagens 
apresentadas concernentes as formas de resistência do escravo ao mundo senhorial, entre elas: fugas, abortos, sabotagem do 
equipamento de trabalho, diminuição do ritmo de trabalho e formação dos quilombos; este último configurou-se como um 
vocábulo desconhecido para a maioria dos presentes. 
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Branda o, [s./d.], p. 21), sem oferecer nem uma problematizaça o ou informaço es que 

possibilite ao aluno realizar uma mediaça o e interpretaça o dessas informaço es, 

tampouco compreender a complexa teia de matrizes religiosas e religiosidades que 

compo e o caleidosco pio africano. 

 No que se relaciona aos Manuais escolares brasileiros os mesmos embora 

também abordem a questão da escravidão no contexto da colonização, abrangem o 

tema levando em consideração os aspectos da resistência negra ao mundo 

escravocrata, assim como os manuais dos anos seguintes 8° e 9° anos dialogam com 

questões contemporâneas da história brasileira privilegiando o negro como agente 

e protagonista dessa sociedade. 

 É importante ressaltar que acreditamos que a incorporação de tais questões 

deve-se a legislação específica aqui já citada, as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, 

portanto são avanços que devem ser pontuados como, por exemplo, a abordagem da 

África pré colonial, seus reinos e as distintas culturas e costumes (Coleção  Vontade 

de Saber), assim como analisar o protagonismo negro sob o ponto de vista da 

resistência cativa à escravidão e ao processo produtivo e exploratório dos engenhos 

(abortos, diminuição do ritmo de trabalho, fugas, quebra dos instrumentos de 

trabalho, formação dos quilombos) (Coleção  Vontade de Saber & Projeto Teláris). O 

reconhecimento de Zumbi como líder e herói negro seguida da institucionalização 

do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, a data de 20 de novembro em oposição ao 

13 de maio da Princesa Isabel (Projeto Teláris), contribui para que os/as alunos/as 

se reconheçam na história como sujeitos e não como objeto pacífico coisificado 

diante do processo que vivenciou. 

 Vale ressaltar que nas narrativas dos manuais didáticos portugueses a 

relação e contato com a África e a Ásia são apresentadas de forma assimétrica: o 

Oriente e sua população, por exemplo, são definidos com adjetivos como evoluídos, 

avançados e civilizados. Seus hábitos alimentares e culturais cativaram, 

surpreenderam e conquistaram os portugueses. Já a África e os africanos foram 

adjetivados pelos portugueses como atrasados, bárbaros e incivilizados. Seus 

costumes alimentares e culturais chocaram e assustaram os lusitanos, o que 

justificou por exemplo toda a campanha de evangelização empreendida em 

territórios africanos. No processo de alargamento do mundo e de trocas culturais a 
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Ásia foi uma referência para os avanços tecnológicos, enquanto a África 

desempenhou o papel de fornecedora de ouro, marfim, especiarias e escravos. O fato 

do continente africano ter sido visto pelos europeus como atrasado, bárbaro e 

incivilizado justificou o tráfico de escravos e a colonização desumana, violenta, 

desigual e brutal empreendida por países europeus como Portugal, Espanha, 

Holanda, Inglaterra, Itália, França, Alemanha e Bélgica até parte significativa do 

século XX. 

 Para concluir salientamos que as narrativas dos Manuais Didáticos 

portugueses aproximam-se das explicações tidas como clássicas na historiografia 

pertinente ao tema, sobretudo a que enxerga o cativo como uma “coisa”, um “não 

sujeito”, vítima do processo senhorial e sistema escravocrata para o qual não 

ofereceu nenhuma resistência. Ao contrário os Manuais Didáticos brasileiros 

analisados apresentam maior afinidade com enfoques historiográficos mais 

recentes: 

[…] configurados sobretudo a partir da década de 1980, concentraram 
seus esforços na percepção dos cativos enquanto sujeitos das 
transformações históricas ao longo dos períodos de escravidão. Autores 
como Robert Slenes, João José Reis, Flávio dos Santos Gomes, Sidney 
Chalhoub, Sílvia Hunold Lara e Leila Mezan Algranti, são nomes que se 
destacam nestes novos enfoques adotados. Contrapondo-se às teses 
clássicas, que ressaltam a anomia das populações escravas, esses 
pesquisadores enfatizam a relevância dos escravos como agentes 
históricos manifestados no plano da resistência social e da cultura. 
Chamam a atenção para reelaboração por parte dos cativos dos 
significados culturais e políticos a respeito das visões da liberdade e da 
conjuntura política em que estavam inseridos e a conseguinte percepção 
por parte deles mesmos quanto às mudanças sociais que ocorriam à sua 
volta. (Proença, 2007, p. 04) 

 
Destaca-se ainda de acordo com Proença que: 

Um dos objetivos desse enfoque é revisitar valores, sociabilidades e 
mediações culturais tecidas nos processos de cativeiro, visando perscrutar 
as experiências escravas. Estudos ligados à demografia histórica 
constataram, por exemplo, que o matrimônio e a família eram instituições 
presentes entre os cativos, como parte da herança cultural dos negros que 
foi transplantada para o contexto do cativeiro. A existência de famílias 
escravas foi, assim, comprovada, por estes trabalhos, em proporções 
consideráveis em diversas regiões do território brasileiro. 
Destaca-se, também, que o escravo não se humanizava apenas quando se 
revoltava, fugia e se refugiava nos quilombos. Ou seja, os quilombos não 
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são vistos como formas exclusivas e generalizantes de resistência e 
rebeldia. Além do que, o aquilombamento, segundo esse pressuposto, não 
era um processo que se dava quase fora da sociedade escravista, como 
espaço único para que os negros pudessem se tornar sujeitos de sua 
própria história. Desenvolvem-se, pois, espaços de transformações 
históricas no regime escravista por meio das relações estabelecidas entre 
os habitantes dos quilombos e as comunidades de senzalas. Como 
quilombolas assenzalados, os negros tornam-se agentes sociais dos 
variados mundos da escravidão, agenciando suas experiências, dotando-
as de sentidos próprios. (Proença, 2007, p. 04-5) 

 
 Embora os Manuais Didáticos brasileiros venham alçando mudanças mesmo 

que de forma lenta é inegável que tem incorporado a histórica luta de resistência do 

povo negro. Como ressaltado anteriormente acreditamos que tais avanços decorrem 

de um movimento dialético ocorrido entre os movimentos sociais, a academia e as 

distintas políticas públicas governamentais. Sem dúvida restam ainda esta e tantas 

outras demandas aos movimentos sociais contemporâneos, tendo em vista que 

entre outras questões refere-se ao fato bem observado e cantado por Elza Soares: A 

carne mais barata do mercado é a carne negra! 
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RESUMO 
 
O presente texto apresenta resultados parciais do projeto intitulado “Educação 
Histórica e a História dos conflitos: análise e produção de materiais didáticos” que está 
inserido no conjunto de ações do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica – 
LAPEDUH/UFPR. Esse projeto entende o ensino e aprendizagem da História como 
processo de formação para a cidadania, assumindo o pressuposto da 
democratização do acesso aos debates historiográficos constitutivos da história dos 
conflitos da história do Brasil. As reflexões que fundamentaram o projeto têm como 
referência a articulação entre o conhecimento histórico e educação para a cidadania, 
bem como as contribuições sobre a Burdening History do historiador alemão Bodo 
Von Borries (2016) e da pesquisadora brasileira Maria Auxiliadora Schmidt (2017). 
O recorte proposto pelo projeto diz respeito a identificaça o de temas sobre conflitos 
histo ricos em manuais dida ticos de Histo ria do primeiro segmento do ensino 
fundamental. A metodologia que norteou os encaminhamentos das análises admitiu 
o processo de identificação do tema sobre “conflitos históricos ou temas 
controversos” presentes em manuais didáticos. Numa análise preliminar, os 
resultados indicaram a canonização de determinadas imagens e narrativas sobre 
temas controversos, apontando para a necessidade de ampliação das reflexões em 
torno da temática “história dos conflitos” no primeiro segmento do ensino 
fundamental.  

Palavras-chave: Educação Histórica; História difícil; Manuais didáticos.  

 

A EDUCAÇÃO HISTÓRICA E A HISTÓRA DIFÍCIL: ALGUNS APONTAMENTOS  

 

As discussões envolvendo o ensino e a aprendizagem em História vem apontando 

significativas reflexões sobre a forma pela qual os alunos registram ou expressam o 

que sabem, ou como aprendem História. Nessa direção, o espaço escolar - 

especificamente a sala de aula - constitui-se em um ambiente de discussão sobre o 

ensinar e aprender História. Trata-se um universo desafiador, considerando todos 

os aspectos que perpassam a escola - aspectos estes amplamente conhecidos pelos 

professores; e também desafiador por conter inúmeras possibilidades de reflexão 



165 | P á g i n a  

 

sobre as relações entre o ensinar e o aprender. Além disso, deste espaço também 

emergem as indagações que povoam os pensamentos, sonhos, e objetivos dos 

professores que, por certo, não abandonam a ideia de que “o aluno precisa aprender 

História”; e assim, organizam e reorganizam as suas aulas sempre na intenção de 

que o aluno possa, de alguma forma, aprender História. É um movimento sem trégua, 

pois compreende: os conteúdos; o livro didático; o planejamento; a avaliação e a 

organização das aulas. Em meio a todo este movimento, o ensinar História é 

constantemente indagado: como os alunos aprendem? Como registram seu 

conhecimento sobre a História? 

Diante disso, o diálogo envolvendo o ensinar e aprender História encontra 

nas discussões e pesquisas da área da Educação Histórica um campo de reflexão que 

leva em conta a necessidade de conhecer e analisar as ideias históricas dos alunos e 

professores e, portanto, nos princípios, fontes, tipologias e estratégias de ensino e 

aprendizagem que tenham como referência a História.  

Trata-se de uma linha de investigação que centra seu foco na necessidade 

de conhecer e analisar as relações de alunos e professores com o conhecimento 

histórico. Os   diálogos sobre a aprendizagem histórica, na perspectiva da Educação 

Histórica, estão ancorados na teoria e entendimento do desenvolvimento da 

consciência histórica do   filósofo da História Jörn Rüsen (2010). 

A pesquisadora portuguesa Isabel Barca corrobora tais discussões quando 

afirma que é necessário que “os alunos experimentem procedimentos 

metodológicos que permitam seleccionar e interpretar fontes, tirar conclusões e 

avaliá-las por comparação” (Barca, 2005, p. 15-16). Esses procedimentos 

consideram, entre outros aspectos, o conhecimento histórico que leva em conta: 

saber “ler” fontes históricas diversas; saber confrontar as fontes nas suas 

mensagens, nas suas intenções, na sua validade; saber levantar novas questões, 

novas hipóteses a investigar – algo que constitui a essência da progressão do 

conhecimento (Barca, 2005). 

Em estudos dedicados ao ensino de História na educação infantil e anos 

iniciais, a pesquisadora Hilary Cooper (2006) destaca que ensinar sobre o passado 

“significa encontrar o passado a partir de fontes, os traços do passado que 

permanecem, sejam escritos, visuais ou orais” (p. 175). Nesta direção, o trabalho 
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com as fontes históricas nas aulas de história é um aspecto fundamental da 

metodologia do ensino de história. No entanto, a presença e o uso das fontes 

demandam uma relação gradativa do aluno com as diferentes fontes históricas.   

Fontes foram criadas com propósitos diferentes e, portanto, possuem 
diferentes níveis de validade; frequentemente são incompletas. Por isso, 
os historiadores fazem inferências sobre as fontes, no sentido de saber 
como foram feitas, usadas e o que podem ter significado para as pessoas 
que as produziram e as utilizaram (Cooper, 2006, p. 175). 

 
A presença e uso de fontes pode, inicialmente, contribuir para que as 

crianças desenvolvam a capacidade de selecionar, ler e interpretar fontes escritas. 

Assim, gradativamente podem ser inseridos os diversos tipos de fontes escritas, 

como exemplo, a carta, um poema, uma lei. 

A partir desses elementos é possível adentrar a um aspecto que marca a 

metodologia do ensino de História que é a relação presente/passado. Schmidt em 

seu texto “O significado do passado na aprendizagem e na formação da consciência 

histórica de jovens alunos” (2011), aponta que: 

Tomar o passado como ponto de partida de aprendizagem histórica 
pressupõe uma ida ao passado por meio dos vestígios que dele 
encontramos no presente, pois esses vestígios fornecem a ponte para 
adentrarmos ao passado nele mesmo. [...]. Nessa perspectiva ir ao passado 
pode ser considerado uma atividade de construção de pontes, a partir de 
fragmentos do passado que existem em um determinado presente e que 
tenha continuidade com partes do passado que sejam objetos de interesse, 
mas estariam desconectados do presente (Schmidt, 2011, pp. 83-84). 

 

Em concordância com o pesquisador Peter Lee, Schmidt orienta alguns 

critérios para o estudo do passado: 

 Pensar historicamente pressupõe produzir bons argumentos sobre as 
questões e pressuposições relacionadas ao passado, apelando à validade 
da história e à plausibilidade de suas afirmações; 
 Pensar historicamente significa aceitarmos que sejamos obrigados a 

contar histórias diferentes daquelas que preferimos contar; 
 Pensar historicamente significa compreender a importância de se 

respeitar o passado e tratar as pessoas do passado como elas gostariam de 
ser tratadas e não saqueando o passado para servir a determinados 
interesses do presente (Lee apud Schmidt, 2009, p.14). 

 

O campo de investigação da Educação Histórica compreende a necessidade 

de conhecer e analisar as ideias históricas dos alunos e professores. Portanto, os 
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princípios, as fontes, as tipologias e as estratégias de ensino e aprendizagem tomam 

como ciência de referência a História.  

A escola é o lócus onde as reflexões sobre a prática pedagógica podem 

certamente encontrar espaço e alcançar dimensões significativas, especificamente 

quanto ao professor de História, pois ele: 

É o responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a diversidade 
dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar 
problemas e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros 
problemas, procurando transformar, em cada aula de História, temas em 
problemáticas (Schmidt, 1997, p. 57). 

 

Assim, crer na possibilidade de construção ou reconstrução do 

conhecimento no âmbito da Didática da História é crer na possibilidade de que 

ensinar História não é reproduzir informações. Ou seja, não se trata de somente 

refletir sobre um determinado resultado, mas principalmente no “como”; isto é, na 

construção do conhecimento histórico escolar. Considerando tais reflexões é que o 

debate envolvendo a “história difícil” vem abrindo espaço no sentido de pensar a 

aprendizagem histórica considerando temáticas ou conteúdos que, por vezes, 

podem ser considerados traumáticos ou controversos.  

O recorte proposto no projeto anunciado anteriormente diz respeito a 

identificaça o e ana lise de temas sobre conflitos histo ricos que sa o trabalhados nas 

coleço es de manuais dida ticos de Histo ria no primeiro segmento do ensino 

fundamental. Nesta fase, as aço es foram dedicadas a identificar se os manuais 

voltados aos anos iniciais abordam alguma tema tica identificada como “histo ria 

difí cil”. 

Para ana lise dos manuais, tomou-se como refere ncia teo rica a perspectiva 

da “burdening  history” de Bodo von Borries (2016), como tambe m as reflexo es 

sistematizadas por Maria Auxiliadora Schmidt por meio dos artigos “Aprendizagem 

da ‘burdening history’: desafios da Educaça o Histo rica” (2015) e “A Educaça o 

Histo rica e o ensino da histo ria difí cil” (2017). 

A ‘ideia de história difícil’ preocupa-se com as narrativas histo ricas que 

incorporam dolorosos, trauma ticos e/ou violentos eventos nas narrativas regionais, 

nacionais e globais do passado.  
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Considerando as pesquisas de Bodo von Borries, esclarece Schmidt: 

O historiador alemão Bodo von Borries, em trabalho publicado em 2011 – 
“Coping with burdening history” – sugere algumas definições iniciais a 
respeito do que ele chamou de “burdening history”, ou uma história tensa, 
pesada. Para ele, a aprendizagem deste tipo de conhecimento histórico 
tem que levar em consideração alguns pressupostos fundamentais. Um 
deles diz respeito às condições necessárias para uma aprendizagem 
efetiva da história, tais como o fato de que os novos insights precisam ser 
relacionados com os velhos, precisam conectar, positivamente, emoções e 
serem relevantes para a vida. (Schmidt, 2015, p. 15) 

 

Segundo Bodo von Borries, lidar com as histo rias difí ceis “e  um pouco 

complicado, demorado e um fardo mental. A soluça o produtiva inclui a admissa o dos 

crimes cometidos; o manejo e refletir – e evitar – a tentaça o de negar ou esquecer; a 

rejeiça o de qualquer culpa pessoal” (2016, p. 35). 

Pesquisas acerca do ensino e aprendizagem de histo rias difí ceis podem 

ajudar a entendimentos histo ricos contempora neos mais alargados e aprofundados 

das crianças e jovens estudantes. Em entrevista (2015), a historiadora Lilia M. 

Schwarcz e a antropóloga Heloisa M. Starling1 citaram momentos tensos e de 

vergonha na história do Brasil: 1. Genocídio das populações indígenas; 2. O sistema 

escravocrata; 3. A Guerra do Paraguai; 4. Canudos; 5. Política do Governo Vargas; 6. 

Centros clandestinos de violação dos direitos humanos; 7. Massacre do Carandiru. A 

escolha dos temas foi realizada a partir de critérios das autoras. 

Destaca Schmidt: 

Torna-se importante lembrar os avanços obtidos após a proposição da Lei 
10.639/03, que introduziu a obrigatoriedade do ensino das culturas 
indígenas, afro-brasileira, bem como a introdução da História da África 
nos currículos e manuais didáticos. Após uma década da referida lei, ainda 
são necessárias investigações cujos resultados possam contribuir para os 
debates sobre como os professores lidam com o ensino desses aspectos, 
dessa “história difícil” do Brasil, ecoam as questões que envolvem a sua 
aprendizagem por parte dos alunos. (2017, pp. 21-22) 
 

Vale ressaltar que, dentro da ideia de “Burdening History’, [...] o próprio 

conceito apresenta-se multifacetado, ora sendo tratado com nuances de uma 

história traumática, ora referindo-se a episódios históricos considerados 

                                                           
1 Ambas são autoras do livro: Brasil, uma biografia (2015). 
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controversos e/ou conflituosos. Este é um campo em aberto no que se refere à 

especificidade da história brasileira” (Schmidt, 2017, p. 25). 

Levando em conta as discussões e leituras realizadas, é possível considerar 

que a ideia de história difícil é um espaço em aberto para pesquisas e investigações. 

 

OS MANUAIS VOLTADOS AOS ANOS INICIAIS E A “HISTÓRIA DIFÍCIL” 

 

Entre as ações propostas pelo projeto “Educação Histórica e a História dos conflitos: 

análise e produção de materiais didáticos” está a intenção de identificar os temas 

sobre conflitos presentes em manuais didáticos do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental.  Nesta fase do projeto - onde foram analisados nove manuais do 

primeiro segmento do ensino fundamental - não se teve como intenção classificar os 

manuais, mas identificar a abordagem dos temas “difíceis”. Como registrado, para a 

identificação dos conteúdos foram utilizadas as indicações da antropóloga Lilian 

Schwarcz e da historiadora Heloisa Starling (2015). Na sequência, são apresentados 

alguns resultados da análise dos manuais sobre os temas encontrados. 

 

GENOCÍDIO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS (TEMÁTICA INDÍGENA)  

 

Este tema é bastante recorrente nos manuais analisados. Há um destaque para 

imagens canônicas, como também para algumas que tentam relativizar a história ou 

presença dos indígenas na História do Brasil. Destacamos um fragmento: 

Desde a chegada dos europeus ao Brasil, os povos indígenas vêm lutando 
contra a injustiça e o desrespeito por sua cultura. Eles tiveram que lutar 
por suas terras que foram invadidas pelos portugueses e, também por sua 
liberdade, quando foram escravizados. Hoje, os direitos dos povos 
indígenas são reconhecidos e estão registrados na Constituição Federal. 
Apesar disso, muitas pessoas insistem em não respeitar os direitos desses 
povos2. 

 
 

                                                           
2 Manual: A escola é nossa/. 4° ano. Autoras: Rosemeire Alves e Maria Eugênia Bellusci. 4 ed.. Editora Scipione, 2016. 
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Também é possível destacar algumas abordagens como: “Mitos indígenas, 

Um canto Guarani, Desenhos de crianças indígenas, O Kuarup, A catequização dos 

povos indígenas, A Festa do Círio de Nazaré, em Belém (PA)”.3 

Entre as imagens que são apresentadas nos livros, estão as imagens da 

presença dos jesuítas, como mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Litografia. Imagem de 1746. 
Ilustração de um livro publicado em 1746 

sobre a vida do padre Antônio Vieira. 
 

O SISTEMA ESCRAVOCATA 

 

Os manuais analisados, em sua maioria, retratam que um escravo é propriedade do 

seu senhor, não possui vontade própria, e que seu trabalho ocorre de maneira 

forçada. Não tinha direito nem ao próprio nome. Não podia legalmente possuir bens, 

e ao escravo estavam reservados os castigos mais duros e as torturas. Também 

abordam a escravidão dos africanos e de seus descendentes no Brasil, apontando 

que ela durou cerca de 350 anos, e que neste período os escravos foram a principal 

mão de obra na realização dos mais diversos trabalhos: nas plantações de cana e nos 

engenhos; nas minas de ouro e de diamantes; nos cafezais e também nas vilas e 

cidades. A seguir, apresenta-se uma das imagens recorrentes nos manuais (Figura 

2). 

 

                                                           
3 Manual: Manacá 3º. ano. Autora: Conceição Oliveira. Editora Positivo, 2014. 
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Figura 2. Navio negreiro Rugendas (1830) 

CANUDOS 

No livro “A Escola é nossa” (5º ano),4 é retratada a Guerra de Canudos a partir dos 

seguintes fragmentos: 

Canudos era o nome de um povoado que foi formado em 1893 por 
sertanejos pobres, seguidores de um líder religioso chamado Antônio 
Conselheiro. Nesse povoado, os sertanejos podiam construir sua moradia, 
cultivar lavouras e criar rebanhos. O resultado do trabalho era repartido 
entre as famílias, de acordo com as suas necessidades. O povoado de 
Canudos tornou-se conhecido em toda a região, e começou a atrair um 
grande número de pessoas. Muitos empregados de fazendeiros, 
insatisfeitos com a pobreza em que viviam, abandonavam tudo e se 
mudavam para Canudos (pp. 118-119) 

 

Após o texto, é apresentada uma imagem tirada em 1897, que retrata alguns 

sobreviventes de Canudos (Figura 3). 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  
Pintura retratando a 

comunidade de Canudos 
antes da guerra 

                                                           
4 Manual: A escola é nossa - 5° ano. Autoras: Rosemeire Alves e Maria Eugênia Bellusci. Editora Scipione, 2014 
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POLÍTICA DO GOVERNO VARGAS 

 A tema tica do governo Vargas, por vezes, foi abordada em manuais de 5º. ano, 

apontando, entre outros aspectos, a forma como Getu lio Vargas utilizou os meios de 

comunicaça o para fazer propaganda de seu governo, como nas Figuras 4 e 5 

Figura 4. Propaganda do Estado Novo (Brasil),  
mostrando Getúlio Vargas ao lado de crianças 

Figura 5. Família brasileira escutando um discurso de Getulio Vargas,  
no programa Hora do Brasil, em 1942.5

 

CENTROS CLANDESTINOS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS  

Relacionado a este tema, foi possível identificar em manuais (especialmente do 5º 

ano) a abordagem sobre a ditadura no Brasil (ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Soldados a ocupar as 

ruas de Porto Alegre durante o 

golpe de 1964 

 

                                                           
5 As duas imagens estão no manual: “A escola é nossa” 5º. ano. Autoras: Rosemeire Alves e Maria Eugênia Bellusci. 4 ed. São 
Paulo: Scipione, 2014. p. 135 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta primeira etapa de análise, entendemos os manuais como parte da cultura 

escolar, pois segundo Schmidt: 

O fato de proporem métodos e atividades de ensino da disciplina de 
História indica a necessidade de explicar o que se entende pelo conjunto 
de conhecimentos veiculados por estes manuais ou o tipo de saberes 
constitutivos destas publicações. (Schmidt, 2006, p. 712). 

 
Assim como Schmidt (2006), acredita-se que os manuais se constituem como 

marcos definidores em relação ao período em que são produzidos e, por certo, 

tornam-se indicativos da forma pela qual o ensino de História foi entendido. 

Em relação aos “temas difíceis”, dos temas indicados como as “sete maiores 

vergonhas do Brasil” por Lilian Schwarcz e Heloisa Starling (2015), foram 

encontrados ate  o momento: genocí dio das populaço es indí genas; o sistema 

escravocrata; Canudos; centros clandestinos de violaça o dos direitos humanos 

(Ditadura Militar), polí tica do Governo Vargas. Cabe destacar que as reflexo es e 

ana lises deste artigo sa o proviso rias, considerando que as discusso es que 

consideram a ‘histo ria difí cil’ e o dia logo com o ensino de Histo ria carecem de 

aprofundamento. 

Considerando os temas identificados em manuais didáticos voltados aos 

anos iniciais, é possível considerar que a presença das temáticas por si só não 

garante a discussão que os considera como ‘tema difícil’; também os resultados 

indicam a canonização de determinadas imagens, narrativas especialmente em 

torno do genocídio das populações indígenas o e sistema escravocrata.   

Numa análise preliminar, os resultados indicaram a canonização de 

determinadas imagens e narrativas de temas controversos, apontando para a 

necessidade de ampliação das reflexões em torno da temática ‘história dos conflitos’ 

no primeiro segmento do ensino fundamental.  
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RESUMO 

 

As pesquisas referentes à análise histórica sobre as histórias em quadrinhos 
presentes nos manuais didáticos de história, que seguem os critérios da pesquisa 
qualitativa articulada com a perspectiva da Educação Histórica, buscam entender as 
ideias históricas dos estudantes a partir da epistemologia da história. Neste trabalho 
proponho uma investigação sobre um livro didático de história organizado estética 
e didáticamente como uma história em quadrinhos, que é muito utilizado no Brasil, 
nas escolas públicas, durante as décadas de 1970 e 1980. Tendo como preocupação 
entender os processos históricos ligados à relação entre a interculturalidade e a 
consciência histórica, investigo como os conflitos entre os europeus e os indígenas 
são narrados no capítulo Conquista e colonização da América no livro didático 
organizado como história em quadrinhos História Geral: história para a escola 
moderna (1971), pelo hstoriador brasileiro Julierme de Abreu e Castro, e desenhado 
prlo quadrinista argentino Rodolfo Zalla. Isto, seguindo uma hipótese inicial de que 
esta história em quadrinhos pode ser apresentada sob duas formas distintas e talvez 
contraditórias: (1) como ilustração para determinado conteúdo - essa forma 
ilustrativa  da imagem no uso das histórias em quadrinhos no livro didático de 
história pode ou não se relacionar com algum elemento registrado no texto que 
aborda o conteúdo sobre os conflitos entre os europeus e os indígenas na América; 
(2) Como documentos ou fontes históricas que problematizam estes conteúdos 
sobre os conflitos culturais - seguirei como referência o texto Livro didático ideal 
(Rüsen, 2010). Contudo, mesmo que os livros didáticos de história organizados 
como histórias em quadrinhos se apresentem sem uma análise aprofundada de sua 
natureza estética, não quer dizer que os jovens que os lêem não desenvolvam uma 
aprendizagem histórica elaborada.  
 

Palavras-chave: Educação Histórica; Livro Didático de História; História em 
quadrinhos; Interculturalidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse artigo é investigar como a cultura histórica ibero-americana está 

presente num livro didático1 de história que foi organizado na forma de uma história 

em quadrinhos. Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Os jovens e as ideias 

de verdade histórica e intersubjetividade na relação com as narrativas históricas 

visuais2.  

Essa investigação se insere no conjunto de pesquisas relativas à linha de 

investigação ligada à cognição histórica situada na epistemologia da História 

(Schmidt, 2009), que tem como princípios e finalidades a própria ciência da História 

e servem de embasamento à área de pesquisa da Educação Histórica, um campo de 

investigação que estuda as ideias históricas dos sujeitos em contextos de 

escolarização, de tal forma que é estruturada por pesquisas empíricas que dialogam 

com a teoria da consciência histórica (Rüsen, 2001, 2012). 

Discutirei como a verdade histórica e a intersubjetividade estão relacionadas 

com a forma como os jovens adquirem conhecimento por esses conceitos a partir  

da investigação sobre a análise histórica dos quadrinhos presentes no capítulo 

denominado “Conquista e colonização da América”, do livro didático organizado 

como história em quadrinhos “História Geral: história para a escola moderna”, 

escrito pelo historiador brasileiro Julierme de Abreu e Castro e desenhado pelo 

quadrinista argentino Rodolfo Zalla (Castro & Zalla, 1971). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Utilizarei “livro didático” e “manual didático” como conceitos sinônimos nesse capítulo com o objetivo de diminuir as 
repetições. Estou ciente que muitos investigadores entendem esses conceitos de forma diferenciada, mas aqui os compreendo 
como livros que fazem uso estratégias didáticas usados nas aulas de história por professores e alunos, que não são 
paradidáticos nem manuais voltados somente aos professores. 
2 É produzido a partir do grupo de professores historiadores ligado ao Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica 
(LAPEDUH/UFPR) e ao Grupo Pesquisador Educação Histórica: Consciência histórica e narrativas visuais 
(GPEDUH/UFMT/CNPq). 
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AS HISTÓRIAS EM QUADRADINHOS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 
COMO ARTEFACTOS DA CULTURA HISTÓRICA DOS JOVENS 3 
 

As histórias em quadrinhos presentes nos livros didáticos são narrativas históricas 

visuais que permitem a investigação de como os jovens percebem, interpretam, se 

orientam e se motivam historicamente no fluxo temporal entre o passado, o 

presente e as expectativas de futuro. Ao instigar a compreensão histórica dos 

estudantes, essas narrativas possibilitam que os jovens construam historicamente 

os seus posicionamentos políticos, estéticos, cognitivos e éticos perante os desafios 

que enfrentam em sua práxis vital (Rüsen, 2007). 

Dentre as categorias históricas que essa área de investigação pesquisa estão 

a verdade histórica e intersubjetividade enquanto ideias que estruturam uma 

função didática da Historia a partir da narrativa, tendo como fundamento principal 

a própria epistemologia da História. As narrativas históricas visuais podem fornecer 

sólidos elementos sobre como se constitui a memória histórica que estrutura a 

cultura histórica de uma comunidade e qual é o papel da intersubjetividade neste 

processo. 

Reconhecendo essa relação entre a verdade histórica e a intersubjetividade, 

é preciso entender como os jovens estudantes tomam o conhecimento histórico para 

si e como esses sujeitos internalizam esses conceitos constituidores da consciência 

histórica. Assim, o objeto de investigação, bem com o recorte teórico-metodológico 

da presente proposta de trabalho está circunscrito e dimensionado pela área de 

investigação que vem preocupando-se sistematicamente com a constituição de uma 

Didática da História e sua articulação com as pesquisas que dialogam com a teoria 

da consciência histórica no campo de pesquisa da Educação Histórica. 

Tendo isso como princípio, neste trabalho proponho uma investigação sobre 

a compreenção histórica num capítulo de livro didático de história organizado 

estética e didaticamente como uma história em quadrinhos, que foi muito utilizado 

no Brasil, nas escolas públicas, durante as décadas de 1970 e 1980.  

                                                           
3 A reprodução de imagens e/ou de partes de manuais escolares brasileiros e de livros são autorizadas de acordo com a Lei nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998, indicado no "Capítulo IV - Das Limitações aos Direitos Autorais - Art. 46. Não constitui 
ofensa aos direitos autorais - III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens 
de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 
autor e a origem da obra." 
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Partindo da teoria da consciência histórica, podemos afirmar que as histórias 

em quadrinhos mobilizam dois tipos de ideias históricas nos jovens estudantes: os 

nomes próprios e as imagens semióforas. Os nomes próprios são conceitos 

substantivos que dizem respeito aos sujeitos e situações históricas que estão 

voltados para a estruturação de ideias históricas e que fornecem um fio narrativo 

para a construção de interpretações históricas (Rüsen, 2007a; Sobanski, Chaves, 

Bertolini & Fronza, 2010). Já como portadoras de sentido ou semióforas, as imagens 

fascinam a consciência histórica. Elas têm uma função importante na produção de 

interpretações históricas da experiência do tempo e um papel relevante na 

construção de modelos interpretativos: podem ser princípios que intercomunicam 

significados e geram sentido na interpretação temporal. As imagens e símbolos e os 

nomes próprios interferem na atividade rememorativa da consciência histórica, mas 

não são histórias. Contudo, geram as mesmas.  

A função narrativa das imagens e dos nomes próprios se objetiva quanto se 

tornam marcos para a formação de uma interpretação histórica. Com isso, as 

imagens ocupam o lugar de uma história. Em outras palavras, são uma abreviação 

narrativa que fornece sentidos e significados para algum tipo de narração histórica 

ou elementos para a construção de uma história a partir de evidências (Rüsen, 

1994). A evidência é uma relação plausível entre uma interpretação histórica e as 

fontes. As fontes históricas são validadas em relação àquela interpretação histórica. 

É a evidência que fornece a plausibilidade e a instância de veto desta validade 

construindo, assim, uma compreensão intersubjetiva entre os sujeitos que narram. 

 

O ESTUDO 

 

Neste trabalho proponho uma investigação sobre um livro didático de história na 

organização estética e didática, como quadrinhos, que foi amplamente utilizado no 

Brasil nas escolas públicas durante as décadas de 1970 e 1980. 
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Pesquiso como os conflitos entre 

europeus e indígenas são narrados no capítulo 

“Conquista e colonização da América” no livro 

didático de história já referido (Figura 1). 

 

 

 

 

 
Figura 1: Capa com o título História Geral: 

História para a escola moderna.  
(Castro & Zalla, 1971). 

 

Trabalho com duas hipóteses de investigação em relação a esse artefato da 

cultura história:  

 As histórias em quadrinhos podem ser entendidas como ilustração para 

determinado conteúdo histórico. Este aspecto ilustrativo da imagem no uso 

dos quadrinhos no livro de história pode ou não relacionar algum elemento 

registrado no texto que aborda o conteúdo sobre os conflitos entre 

europeus e índios na América.  

 As histórias em quadrinhos podem ser compreendidas como documentos 

históricos ou fontes históricas que problematizam esses conteúdos 

históricos sobre conflitos culturais. Neste caso, as narrativas históricas 

gráficas presentes no livro didático de história são instrumentos para a 

reconfiguração do conhecimento histórico por estudantes da escola quando 

estudam os conflitos entre indígenas e europeus durante o período da 

conquista da América (1492 a 1550). Na investigação histórica, os 

documentos devem ser entendidos como vestígios ou fontes históricas onde 

é possível inferir o passado. É possível que relações de interculturalidade e 

desenvolvimento da consciência histórica dos estudantes sejam 

mobilizadas por meio das evidências fornecidas por este artefato da cultura 

histórica (Rüsen, 2014). 
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Para enfrentar essas hipóteses farei uso da tipologia construída por Jörn 

Rüsen (2011) no texto Livro didático ideal, que busca fornecer referências para 

saber se um manual didático possibilita ou não a geração de sentido de orientação 

temporal nos sujeitos em contexto de escolarização, tais como os professores e os 

estudantes. Essa tipologia é fundamentada no que esse historiador considera três 

objetivos da aprendizagem histórica.  

O primeiro objetivo diz respeito ao desenvolvimento da operação mental 

perceptiva ou embasada na experiência histórica que “consiste em saber perceber o 

passado como tal” (Rüsen, 2010, p. 114), ou seja, buscando compreender a distância 

e a diferença do presente a partir dos vestígios, das ruínas e da tradição. O segundo 

objetivo se refere à operação mental interpretativa que consiste em saber 

interpretar o que temos percebido como passado articulado ao significado e ao 

sentido históricos, construindo, com isso, quadros históricos de interpretação. O 

terceiro vincula-se à operação mental da orientação histórica que consiste em 

admitir e integrar a narrativa histórica como geração de sentido de orientação 

temporal da práxis social por meio das experiências do passado. 

Existem também alguns critérios práticos fundamentais que deveriam estar 

presentes nos livros didáticos e é por meio deles que começo a análise do capítulo 

“Conquista e colonização da América” no livro didático de história referido. 

 

A UTILIDADE DO MANUAL DIDÁTICO DE HISTÓRIA PARA O ENSINO PRÁTICO 

 

Para verificarmos a utilidade prática de um bom livro didático Jörn Rüsen (2010, p. 

115) sugere quatro características baseadas na didática geral: formato claro e 

estruturado; estrutura didática clara; relação produtiva com o aluno; e relação com 

a prática da aula.  

Quanto à clareza do formato do manual didático de Julierme de Castro e 

Rodolfo Zalla (1971) verifiquei que os materiais são bem distribuídos e estruturados 

ao longo do livro, com títulos e indicações bem demarcados, principalmente em 

relação ao índice ou sumário. O manual didático apresenta glossários em alguns 

capítulos denominados Referências ou Biografias, os quais geralmente descrevem 

algumas situações do passado ou sujeitos relevantes no período abordado.  
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No capítulo referente à conquista e colonização da América, o glossário 

aparece acompanhado de um mapa sobre os 

Principais grupos indígenas americanos e 

descreve os astecas, maias e incas (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa denominado “Principais grupos 
indígenas americanos” 

com ‘glossário’.  
(Castro & Zalla, 1971, P. 244). 

 

 

Por algum motivo, a seção com a denominação Referências não aparece nessa 

página.  A obra, contudo, em nenhum momento e em nenhum capítulo apresenta 

uma bibliografia de referência que cite livros que possibilitem ao estudante ampliar 

o conhecimento histórico sobre o tema abordado. Em muitos capítulos, ao final 

comumente são apresentadas cronologias sobre o tema histórico estudado. No 

entanto, no capítulo em investigação não consta nenhum cronologia. 

 No que se refere à estrutura didática do manual escolar investigado, é 

possível inferir que os estudantes podem ser capazes de reconhecer as intenções 

didáticas do material e perceber facilmente o plano de estruturação pedagógica que 

o sustenta: o trabalho escolar com o estudo dirigido. Assim está estruturada a 

composição dos capítulos do manual didático: 

I – O fato histórico – fartamente ilustrado. 
II – Sugestões para estudo dirigido. 
III – Texto complementar, compreendendo:  
 Análise do fato histórico. 
 Referências. 
 Biografias. 
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 Documentação. 
IV – Testes de revisão. (Castro & Zalla, 1971, p. 9). 

 

 Como já apontado, referências e biografias são equivalentes aos glossários e 

não existem referências bibliográficas.  

A relação produtiva com o estudante é um critério didático que o manual 

didático conquista por meio da forma da linguagem enquanto histórias em 

quadrinhos. Em que pese os autores do manual escolar assumam que a função das 

histórias em quadrinhos é ilustrativa do conteúdo histórico, os mesmos também 

defendem que é motivacional pois é “um excelente material de motivação” devido à 

qualidade das imagens produzidas por Rodolfo Zalla e pelo cartógrafo Mario Pinto 

(Castro & Zalla, 1971, p. 9). A imagem em quadrinhos em investigações já realizadas 

(Fronza, 2007; 2012) de fato possibilitam as condições de aprendizagem histórica 

dos estudantes e se aproximam dos potenciais de encantamento e de compreensão 

histórica nesses sujeitos, isso porque, “o espanto e a diferença do passado podem 

ser apresentados de uma maneira que se acredita ser interessante e curiosa” (Rüsen, 

2010, p. 117). No caso desse manual escolar, isso ocorre independente dele não 

seguir uma regra de ouro defendida por Rüsen: comunicar-se com o estudante se 

dirigindo explicitamente a ele, inclusive de forma individual. Em nenhum momento, 

no capítulo em análise existe essa comunicação direta entre o autor e o estudante. 

 Quanto à relação prática com a aula de história, o manual didático realiza 

somente uma exposição didática do conteúdo histórico, pouco ajudando no 

desenvolvimento das capacidades de argumentar, criticar e julgar (Jeismann, 1985), 

que, para Rüsen (2010), são valores fundamentais para uma formação humana 

completa, indo para além da mera recepção de informações históricas. Não há 

estímulo para que os estudantes interpretem os textos dos autores e que os motive 

a produzir suas próprias narrativas sobre os temas.  

Não é proposta a continuação, pelos estudantes, das narrativas dos autores 

ou ao menos instigá-los a perceber a diferença do passado com o presente. O que o 

material propõe nas Sugestões para estudo dirigido são atividades de fixação e 

memorização do conteúdo baseados em questões definitivas e sugestivas e palavras 

cruzadas (que já apontam para as respostas a partir do texto do próprio manual). 
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Com isso, esse livro didático organizado como quadrinhos não apresentou 

atividades sobre a orientação temporal referente aos conflitos entre europeus e 

indígenas durante a conquista da América. Aparecem apenas exercícios de retenção 

e memorização de conteúdo histórico, dificultando o desenvolvimento das 

capacidades de argumentação, crítica e julgamento desses sujeitos. 

 

A UTILIDADE DO MANUAL DIDÁTICO DE HISTÓRIA PARA A PERCEPÇÃO 
HISTÓRICA DOS ESTUDANTES  
 

Esse objetivo busca desenvolver a capacidade de desenvolver a percepção das 

experiências históricas, nos jovens estudantes, por meio da apresentação de textos 

e imagens entendidas como fontes para a construção de evidências históricas. Três 

critérios definem a utilidade do manual didático pela percepção histórica:  

 1. A maneira como são apresentados os materiais (textos e imagens);  

 2. A pluridimensionalidade da apresentação dos conteúdos históricos;  

 3. A pluriperspectividade da apresentação histórica. 

No que diz respeito à apresentação dos textos e imagens o manual didático 

analisarei como elementos da pluridimensionalidade dos conteúdos históricos, pois 

se refere às dimensões sincrônica e diacrônica do espaço da experiência histórica 

(Rüsen, 2010). Nesse manual didático, é apresentado um poder de fascinação sobre 

os jovens por ser organizado na forma de 

histórias em quadrinhos principalmente 

porque está vinculado ao nível da 

contemplação sensível. As aulas tradicionais 

de história levam pouco em consideração os 

sentidos desses jovens. Ocorre um equívoco 

na maioria dos livros didáticos que considera 

a estética algo distante do raciocínio histórico 

e não como um elemento inerente a ele 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Conquista e colonização da América 

(Castro & Zalla, 1971, p. 237). 
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 No que diz respeito à imagem 9, porém, mesmo que fascinantes não vão além 

da função de ilustração dos textos didáticos presentes nas tarjas. Na verdade os 

requadros buscam retratar em imagens os textos didáticos e só nesse sentido são 

reconhecíveis para os estudantes. Como o manual didático está esteticamente 

organizado como uma história em quadrinhos não existem box ou caixas de texto 

durante a apresentação histórica das experiências do passado. Para facilitar a 

compreensão didática das informações nos requadros existe uma numeração que 

explicita uma ordem de leitura. Essa numeração pode ser interpretada como a 

indicação de momentos de uma sequência cronológica dos acontecimentos ou de 

uma apresentação sincrônica das experiências históricas tal como ocorre nessa 

página. Nela são apresentados imageticamente Cristóvão Colombo e seus 

marinheiros (requadro 1). Depois, uma embarcação representando genericamente 

os “heróis” portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses que 

descobriram e exploraram a América (requadro 2). E, por fim, aparecem os 

degredados puritanos ingleses no continente (requadro 3). Essa estratégia didática 

busca construir assim uma descrição sincrônica dos acontecimentos históricos. 

O capítulo também apresenta mapas que buscam representar os grupos 

indígenas na América (Figura 2) e o processo de colonização do continente (Figura 

4). 

 O capítulo também apresenta 

mapas que buscam representar os grupos 

indígenas na América (Figura 2) e o 

processo de colonização do continente 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa denominado “Colonização das Américas”.  
(Castro & Zalla, 1971, p. 245). 
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No mapa da Figura 4 é apresentada a dimensão espacial dos processos 

históricos. Esse mapa tem um caráter estático e sincrônico, pois não apresenta o 

processo de mudança histórica que houve após o encontro entre os indígenas e 

europeus. Não foram usados símbolos de movimento e sombreados em cor, que 

indicassem a transformação histórica dos acontecimentos (Rüsen, 2010) que 

levaram à formação dos vice-reinos e capitanias espanhóis e do território da 

América portuguesa (Brasil). As legendas demarcam de forma sincrônica a cor dos 

territórios de que cada tipo de colonização europeia (português, espanhol, inglês, 

francês, alemão). 

 Conforme já apresentados nas imagens já analisadas, o texto didático remete 

diretamente à descrição das experiências do passado de modo que não são 

apresentados fragmentos de narrativas historiográficas que se diferenciam dos 

documentos ou fontes históricas. Nesse sentido, os textos servem exclusivamente 

para ilustrar a apresentação histórica, como pode ser percebido na Figura 5. 

Figura 5: A colonização dos Estados Unidos e do Canadá. (Castro & Zalla, 1971, p. 238). 
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Nessa página em quadrinhos, a colonização das 13 colônias norte-americanas 

e do Canadá é apresentada na sua singularidade histórica não na diferença temporal 

vinculada aos processos metodológicos da forma de pensar historicamente, mas sim 

pela diferença dos cenários e vestimenta. O requadro 1 apresenta o começo da 

urbanização das treze colônias onde aparecem de maneira genérica algumas casas 

e uma torre de igreja. No requadro 2 o texto didático da tarja indica um elemento de 

mudança histórica e diferença entre os exploradores ingleses e espanhóis ao 

descrever a expansão da colonização inglesa e depois estadunidense sobre os 

territórios espanhóis da América do Norte, mas a imagem representa somente 

conquistadores espanhóis em colinas. No requadro 3 a colonização do Canadá por 

caçadores e comerciantes de peles ingleses e franceses é representada pelas 

imagens das vestes dos sujeitos. Portanto, as experiências do passado descritas no 

manual didático são fracos elementos de referência para as interpretações 

históricas. É possível que isso se deva pela ausência da apresentação das narrativas 

historiográficas que sustentem o texto didático produzido por Julierme de Castro. 

Quanto à pluriperspectividade da apresentação histórica ao nível dos 

afetados pelas experiências históricas 

narradas, o autor do manual didático 

a apresenta somente no nível da 

narrativa. Assim, somente na 

exposição didática foi narrada, na 

forma das histórias em quadrinhos, a 

percepção diferenciada e até mesmo 

contrária das experiências históricas 

sofridas pelos sujeitos que as viveram. 

A página em quadrinhos apresentada 

na Figura 6 é emblemática quanto à 

diferença de perspectiva entre os 

conquistadores e os povos indígenas 

americanos. 

Figura 6: A conquista espanhola contra os Astecas.  
(Castro & Zalla, 1971, p. 239) 
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Esta página é emblemática quanto à diferença de perspectiva entre os 

conquistadores e os povos indígenas americanos. Para Rüsen (2010), o passado 

ganha em vitalidade e possibilita, inclusive antes da percepção empírica, uma 

atividade interpretativa da consciência histórica dos estudantes devido ao 

confronto de perspectivas históricas. Para abordá-las, os conflitos são as formas 

mais adequadas para a percepção da diferença fazendo com que os estudantes 

construam suas argumentações históricas. Mas nesse manual a pluriperspectivade 

é enfraquecida por uma concepção eurocêntrica da conquista da América. Nesse 

caso, o primeiro requadro apresenta textual e imageticamente as intensões de 

realização de uma conquista violenta do México por parte de Fernão Cortez 

representada pelas armas e pelas naus em chamas, que impressionaram os 

indígenas. No segundo requadro, é apresentada a tentativa de aliança dos astecas 

com os espanhóis representada pelo encontro entre os dois povos. No terceiro 

requadro, é representado o reforço militar dos espanhóis. Portanto, somente o 

ponto de vista europeu é narrado nessa história inviabilizando a 

multiperspectividade das experiências históricas. Além disso, também não são 

apresentadas no capítulo diferentes fontes históricas que porventura poderiam 

indicar mais perspectivas relativas às experiências do passado. 

 

A UTILIDADE DO MANUAL DIDÁTICO DE HISTÓRIA PARA A INTERPRETAÇÃO 
HISTÓRICA DOS ESTUDANTES  
 

O trabalho interpretativo da consciência histórica transforma as experiências 

percebidas do passado em história com significado e sentido explicativo. É por meio 

da interpretação histórica que os fatos do passado se tornam história ao se 

conectarem ao contexto temporal com outros fatos do passado. Segundo Rüsen 

(2010) os bons livros didáticos de história deveriam seguir os seguintes critérios 

interpretativos: 1) as intepretações devem corresponder às normas da ciência 

histórica; 2) devem exercer as capacidades metodológicas; 3) representar o caráter 

de processo e controvérsia da história; 4) a exposição histórica do manual didático 

deve esclarecer as condições linguísticas fundamentais para sua força de convicção. 
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 A relação do manual de Julierme de Castro e Rodolfo Zalla (1971) com as 

normas científicas é bem controversa. Se considerarmos tecnicamente, esse manual 

didático não segue as normas científicas, pois sequer apresenta as referências 

historiográficas que o fundamentam. 

Se focarmos na história em 

quadrinhos representadas pela 

Figura 7, é possível verificar pelas 

rápidas mudanças de situações que o 

texto didático se inspira nas crônicas 

espanholas que narraram o processo 

de conquista do Império Asteca e do 

Império Inca. No entanto, esses textos 

não são sequer referenciados no livro. 

  

 

Figura 7: A conquista espanhola contra 
os Astecas, Chibchas e Incas. (Castro & 

Zalla, 1971, p. 240). 
  

De certa forma a história em quadrinhos em questão respeita a “instância de 

veto” de não apresentar interpretações históricas que contradigam o estado dos 

conhecimentos historiográficos. Contudo, podemos indicar como uma falha o fato 

da narrativa didática não apresentar interpretações diversas e contrárias sobre os 

fatos históricos apresentados. 

 É nesse aspecto que a capacidade metodológica do manual didático se põe à 

prova. Os procedimentos mais significativos da compreensão histórica são o 

desenvolvimento de problemas, o estabelecimento e a verificação de hipóteses, a 

investigação e análise das fontes históricas e a articulação com categorias e 

conceitos advindos das interpretações históricas (Rüsen, 2010). 

É possível verificar nas atividades de reforço que nenhuma questão busca 

enfrentar problemas de investigação, construir hipótese, interpretar fontes ou 

utilizar conceitos historiográficos. A seção didática chamada Será que você já sabe? 

consiste em serem testes de revisão da matéria escolar. O livro didático de Julierme 
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de Castro e Rodolfo Zalla (1971) organizado como histórias em quadrinhos tinha 

uma concepção do ensino de história em que a abordagem está ligada à prática de 

memorização e retenção de informações históricas específicas de uma narrativa 

quadripartite genérica que apareceu como uma história total. Contudo, essa história 

total é uma história eurocêntrica. Aparecem apenas exercícios de retenção e 

memorização de conteúdo histórico. O que se faz nesse capítulo didático é afirmar 

fatos por meio de argumentações monocausais (o poderio europeu sobre os 

indígenas) pautada em uma argumentação fechada. A narrativa é sustentada por 

uma certeza dogmática e definitiva, que não convida o estudante a refletir sobre 

problemas metodológicos e teóricos.  

O caráter do processo 

histórico e a controvérsia pautada 

na historiografia é outro critério 

que fundamenta as interpretações 

históricas. O livro didático deve 

ofertar interpretações para os 

estudantes que fundamentem a 

histórica como um processo 

evitando imagens estáticas da 

história. A Figura 8 apresenta uma 

história em quadrinhos que indica 

imagens estáticas que pouco 

consideram o desenvolvimento do 

processo histórico da conquista da 

América pelos europeus. 

Figura 8: A conquista espanhola contra os Incas,  
colonização da Argentina e do Paraguai, 

 e a conquista portuguesa do Brasil.  
(Castro & Zalla, 1971, p. 241). 

  

Os aspectos da provisoriedade da explicação histórica (Barca, 2000) e da 

transitoriedade do processo histórico são negligenciados, pois resultam somente da 

estrutura e da mera sequência de temas históricos. A violência dos espanhóis contra 
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os índios araucanos apresentada no requadro 14 não é apresentada para gerar um 

problema de interpretação, mas sim representar a falsa ideia “da” história como fato 

fixo, desconsiderando perspectivas históricas e controversas de interpretação 

global da humanidade. Justamente por causa disso, a controvérsia histórica não 

existe nesse capítulo. 

 A força de convicção da exposição histórica do manual didático está 

fundamentalmente ligada a um viés interpretativo significativo (Bonifácio, 2005; 

Neres, 2005). Segundo Selma Bonifácio (2005, p. 92), o livro didático de Julierme de 

Castro e Rodolfo Zalla (1971) apresenta uma concepção de ensino de História na 

qual os quadrinhos se aproximavam do “conhecimento e [d]a retenção de 

informações pontuais, vinculadas a uma narrativa genérica de um conteúdo que se 

oferecia como ‘toda a História’ ou ‘o essencial da História”. Essa concepção de um 

ensino objetivo estava relacionada a uma compreensão da história como 

conhecimento objetivo tradicional. 

 

A UTILIDADE DOMANUAL DIDÁTICO DE HISTÓRIA PARA A ORIENTAÇÃO 
HISTÓRICA DOS ESTUDANTES  
 

A orientação histórica dos estudantes é outro objetivo que um bom manual didático 

de história deve desenvolver. Essa ideia está baseada na questão “Por que é 

necessário aprender a história?” e é o grande desafio das aulas de história (Rüsen, 

2010, p. 125). Isto porque é na realização de interpretações históricas que está 

fundamentada sua função na orientação da práxis social, por meio da na explicação 

histórica do presente e nas expectativas do futuro a elas relacionadas. Os critérios 

que fundamentam a orientação temporal dos sujeitos num bom livro didático de 

história são os seguintes:  

(1) Uma relação entre a perspectiva interpretativa global e o ponto de vista 

dos estudantes relacionados ao conceito de história vinculados ao presente;  

(2) A formação de um juízo histórico;  

(3) Trabalhar as referências do presente. 
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 O fundamento pautado na orientação histórica é praticamente ignorado pelo 

manual didático de Julierme de Castro. Em que pese as perspectivas globais de 

interpretação histórica apareçam neste manual didático, isso acontece de modo 

superficial devido à concepção histórica que o rege. O estilo didático dos quadrinhos 

de Julierme de Castro, como o apresentado na passagem relativa à conquista da 

América pelos europeus presente no 

livro História Geral: História para a 

Escola Moderna, seguindo a 

interpretação de Bonifácio (2005) 

apresenta o aspecto mais fragilizado 

da obra didática, pois ao apresentar 

um dinamismo e uma ação cada 

enquadramento está fechado e isolado 

em relação aos demais. 

 As perspectivas interpretativas 

globais da história do Brasil estão 

presentes na Figura 9. 

Figura 9: A colonização portuguesa no Brasil  
e a escravização dos africanos.  
(Castro & Zalla, 1971, p. 242). 

  

As perspectivas interpretativas globais da história do Brasil estão presentes 

na imagem 9. A conquista portuguesa pautada na interpretação tradicional do 

descobrimento do Brasil e da colonização iniciada por Martin Afonso de Souza e até 

mesmo a representação imagética da escravização dos africanos e afro-brasileiros 

no processo da exploração econômica da cana-de-açúcar são apresentados no 

capítulo didático de forma superficial (atente-se que o texto na tarja do requadro 19 

não cita a escravidão e sim o processo de colonização portuguesa). Essa concepção 

de um ensino objetivo estava relacionada à compreensão da história como 

conhecimento objetivo tradicional. O livro didático de história de Julierme de Castro, 

desenhado por Zalla (1971), organiza os textos para desviar a atenção do estudante 

sobre a narrativa histórica temática, porque a imobilidade da imagem, incluindo o 
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excesso de informação de texto, valoriza as visões eurocêntricas sobre os conflitos 

entre indígenas e europeus durante a conquista da América. 

Com isso, essa obra didática dificulta o desenvolvimento do critério da 

formação do juízo histórico pelos estudantes pautado na interculturalidade, 

principalmente porque está esteticamente orientada por uma única interpretação 

histórica. Essa sensação se acentua pelo predomínio de textos nas legendas. A 

disposição dos textos acaba por desviar a atenção do leitor em relação à narrativa 

histórica tematizada, já que a imobilidade da imagem somada ao excesso de 

informação torna a experiência de leitura textual mais cansativa. Outra limitação 

estética na didática dos quadrinhos de Julierme pode ser a ausência de outros 

recursos, como balões e onomatopeias. É perceptível, nesta investigação, como os 

elementos estéticos de uma narrativa histórica gráfica, podem, por meio da imagem, 

potencializar as possibilidades de desenvolvimento do aprendizado histórico, mas 

ao mesmo tempo, a limitação das características estéticas relativas ao texto podem 

se contrapor e atenuar ao poder imaginativo das imagens. No entanto, mesmo com 

essas características os quadrinhos de Julierme marcaram uma geração inteira de 

estudantes brasileiros. 

  O trabalho de geração de sentido de orientação temporal a partir da relação 

com o presente também é prejudicada nessa obra didática. Isso porque as 

perspectivas históricas eurocêntricas reconhecem apenas as ações dos 

conquistadores explicitando somente a visão de uma perspectiva do choque cultural 

mobilizado pela experiência do passado conflitiva. É notável verificar como os 

elementos estéticos de uma narrativa histórica gráfica podem, através da imagem, 

melhorar o desenvolvimento potencial do aprendizado histórico, mas, ao mesmo 

tempo, a limitação das características estéticas do texto pode opor-se e mitigar o 

poder imaginativo de imagens. A orientação temporal sobre os conflitos entre 

europeus e índios durante a conquista da América relacionada às perspectivas 

orientadoras e aos juízos históricos não podem se realizar sem referências ao 

presente na exposição e na interpretação do passado. Um livro deve sempre 

trabalhar com interpretações históricas problematizadas a partir do presente 

evitando o risco de um falso objetivismo histórico, que é o que ocorre com o manual 

didático aqui analisado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo que esse livro de história organizado como quadrinhos seja apresentado 

sem uma análise minuciosa de sua natureza estética, isso não significa que os jovens 

que os leem não desenvolvam uma elaborada aprendizagem histórica. A partir das 

duas hipóteses por mim apresentadas, quais sejam,  

 

1. Que as histórias em quadrinhos aparecem no livro como meras ilustrações; 

2. Que podem ser compreendidas como fontes históricas, posso inferir que 

ambas são complementares no que diz respeito ao capítulo Conquista e 

colonização da América no manual didático História Geral: história para a 

escola moderna (Castro & Zalla, 1971). 

 

O argumento que sustenta a primeira hipótese está tanto na narrativa do 

autor quanto na apresentação da exposição histórica do texto didático. A partir da 

operação mental da experiência histórica constatei que as imagens em quadrinhos 

têm as funções de reproduzir informações históricas do texto e de complementar as 

mesmas. No que se refere à interpretação histórica o que a fundamenta é uma 

verdade única e dogmática pautada no poderio militar dos conquistadores europeus 

em relação aos indígenas. Além disso, a obra didática fornece poucos elementos para 

a orientação temporal dos estudantes ao não desenvolver uma relação com o 

presente. 

A segunda hipótese, embora mais fraca que a primeira, também pode ser 

considerada se levarmos em conta o poder de mobilização da compreensão histórica 

de estudantes e professores. Isto porque em que pede a estrutura didática do livro 

em análise aderir a uma concepção de geração de sentido de orientação temporal 

vinculada a uma história etnocêntrica, mais particularmente, eurocêntrica, a ideia 

do autor de que as histórias em quadrinhos têm um caráter motivacional aponta 

para o caminho ligado à intenção de geração de sentido de orientação temporal dos 

sujeitos. O poder das imagens históricas que aparecem no manual didático tem força 

de persuasão histórica e conquistaram uma geração inteira de estudantes das 

décadas de 1970 e 1980. Ao apresentarem o conflito entre indígenas e europeus na 
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perspectiva de um choque cultural é possível inferir que a partir da superação da 

premissa problemática do etnocentrismo possa ser construído um princípio 

humanista baseado na premissa da interculturalidade igualitária. 
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IDEIA DE INTERCULTURALIDADE: A PERSPECTIVA EM MANUAL 
DIDÁTICO DE HISTÓRIA 
 

Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd 
(LAPEDUH/UFPR, Brasil) 

 
RESUMO 

Apresento alguns resultados da pesquisa desenvolvida no contexto do ensino de 
História, mais especificamente no âmbito das investigações da Educação Histórica. 
O objeto de investigação, bem com o recorte teórico-metodológico da pesquisa, toma 
como referência a teoria da consciência histórica; portanto, um dos autores de 
referência para as reflexões sobre manual didático tem sido Jörn Rüsen (1997, 
2012) na medida em que para esse autor o livro de História é o guia mais importante 
da aula de História e este deve ter algumas condições para que seja considerado um 
“livro ideal”, e com isso possibilite a aprendizagem da História. Além disso, podemos 
pensar o manual didático como produto da cultura escolar, bem como do uso público 
da história e, portanto, produto da cultura histórica a partir do conceito de cultura 
de Williams (2003), de cultura escolar de Forquin (1993) e de cultura histórica de 
Rüsen (1994). Nessa pesquisa tomei como foco de investigação o conceito de 
interculturalidade a partir dos estudos de Júlia Castro (2007, 2008, 2011), Vera 
Maria Candau (2008) e Catherine Walsh (2009). Tendo como referência esses 
preceitos teóricos levantei a seguinte questão de investigação: Como a ideia de 
interculturalidade está presente no manual didático de História? Para desenvolver 
a pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho exploratório, selecionei a coleção 
analisada no pós-doutorado – Vontade de saber História (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 
2009). Algumas considerações podem ser apontadas, percebe-se que a narrativa do 
manual didático privilegia, na perspectiva de Walsh (2009), a interculturalidade 
relacional, ainda que de forma implícita, pois faz referência ao contato e intercâmbio 
entre as culturas – portuguesa e africana; mostra elementos das tradições culturais 
africanas; mas que, afrodescendentes estão em condições de desigualdade, na 
medida em que, atualmente, ainda precisam, “protestar contra a discriminação e 
lutar pela igualdade de direitos em nosso país”.  
 

Palavras-chave: Ensino de história, educação histórica, manual didático, conceito 
de interculturalidade. 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa aqui apresentada se enquadra no contexto do ensino de História, mais 

especificamente no âmbito das investigações da Educação Histórica e está atrelada 

à minha participação no grupo de pesquisa do Laboratório de Pesquisa em Educação 

Histórica (LAPEDUH), vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade 
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Federal do Paraná (UFPR), sob a coordenação da Profa. Dr.a Maria Auxiliadora 

Moreira dos Santos Schmidt.  

O objeto de investigação, bem com o recorte teórico-metodológico da 

pesquisa toma como referência a teoria da consciência histórica, a partir de autores que 

fundamentam essas investigações, como os trabalhos de Lee (2001, 2003), Rüsen 

(2001, 2012), Barca (2006), Schmidt (2002; 2006; 2012), Schmidt e Garcia (2006), 

entre outros.  

Além disso, partindo do conceito de cultura de Raymond Williams (2003), 

de cultura escolar de Forquin (1993) e de cultura histórica de Jörn Rüsen (1994)1 

,podemos pensar o manual didático como produto da cultura escolar bem como do 

uso público da história e, portanto, produto da cultura histórica. Isso corroborado 

por Maria Auxiliadora Schmidt (2014) quando a autora aponta que, no âmbito das 

investigações na área da Educação Histórica, o conceito de cultura é um dos 

principais fundamentos da teoria da consciência histórica. Portanto, as reflexões 

aqui expostas tomam como base os estudos de Schmidt (2012) sobre a relação entre 

o conceito da cultura histórica de Rüsen (1994) e suas interrelações com o ensino e 

a aprendizagem histórica, mais especificamente, centrada num dos elementos da 

cultura escolar – o manual didático.  

Com isso, a preocupação em investigar manuais didáticos tem sido foco de 

minhas pesquisas, tanto na desenvolvida durante o mestrado e o doutorado ao ver 

como o manual didático apresenta conteúdos relacionados à História do Paraná, 

como, no pós-doutorado, em relação ao conceito substantivo escravidão africana no 

Brasil. Diante disso levantei algumas questões de investigação: como o manual 

didático apresenta determinados conteúdos escolares; como o manual é utilizado 

pelo professor; como os alunos se apropriam das narrativas desse material presente 

na cultura escolar. Nessa pesquisa tomei como foco de investigação o conceito de 

interculturalidade em relação ao conceito substantivo escravidão africana no Brasil. 

                                                           

1 Texto original em: Füssmann, K., Grütter, H.T., & Rüsen, J. (Eds.) (1994). Historische Faszination. Geschichtskultur heute 
(pp. 3-26). (Texto traduzido disponível em http://www.culturahistorica.es/ruesen/cultura_historica.pdf). 

http://www.culturahistorica.es/ruesen/cultura_historica.pdf
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MANUAL DIDÁTICO DE HISTÓRIA: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

Para Rüsen (1997:81-82), o livro de História é o guia mais importante da aula de 

História e este deve ter algumas condições para que seja considerado um “livro 

ideal” e com isso possibilite a aprendizagem da História que, no seu entender, é um 

processo de desenvolvimento da consciência histórica no qual se devem adquirir 

competências da memória histórica. As características de um bom livro didático 

podem ser definidas como: um formato claro e estruturado; uma estrutura didática 

clara; uma relação produtiva com o aluno; uma relação com a prática da aula (Rüsen, 

1997, 2010). 

Além disso, um livro didático de história deve apresentar uma utilidade 

para a percepção histórica, uma utilidade para a interpretação histórica e para a 

orientação histórica. Com isso, “um livro didático deveria levar em conta que as 

crianças e jovens aos quais se dirige possuem um futuro cuja configuração também 

depende da consciência histórica que lhes foi dada” (Rüsen, 1997, p. 93). Pois, no 

entender do autor: 

A consciência histórica pode ser descrita como a atividade mental da 
memória histórica, que tem sua representação em uma interpretação da 
experiência do passado encaminhada de maneira a compreender as atuais 
condições de vida e a desenvolver perspectivas de futuro na vida prática 
conforme a experiência. O modo mental deste potencial de recordação é o 
relato da história (relatar não no sentido de entender uma mera descrição, 
mas no sentido de uma forma de saber e de entendimento 
antropologicamente universais e fundamentais). Esta forma narrativa que 
oferece uma interpretação da história do passado representado cumpre 
uma função de orientação para a vida atual. Esta função se realiza como 
um ato de comunicação entre produtores e receptores de histórias. Por 
isto, o aspecto comunicativo da memória histórica é tão importante, 
porque é através da narrativa (e da percepção) das histórias que os 
sujeitos articulam sua própria identidade em uma dimensão temporal em 
relação com outras (e ao articulá-las se formam) e ao mesmo tempo 
adquirem identificadores de direção (por exemplo, perspectivas de 
futuro) sobre critérios de fixação de opinião para seu próprio uso (Rüsen, 
2012, p. 112). 

 
A aprendizagem da História, segundo as considerações do mesmo autor, é 

um processo de desenvolvimento da consciência histórica no qual se devem adquirir 

competências da memória histórica, que podem ser divididas em três competências: 
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A competência perceptiva ou embasada na experiência consiste em saber 
perceber o passado como tal, isto é, em seu distanciamento e diferenciação 
do presente (alteridade histórica), em vê-lo a partir do horizonte de 
experiências do presente como um conjunto de ruínas e tradição. A 
competência interpretativa consiste em saber interpretar o que temos 
percebido como passado em relação e conexão de significado e de sentido 
com a realidade (a “História” é a encarnação suprema desta conexão). 
Finalmente, a competência de orientação consiste em admitir e integrar a 
“História” como construção de sentido com o conteúdo de experiências do 
passado, no marco de orientação cultural da própria experiência de vida. 
(Rüsen, 2012, p. 114). 

 
Rüsen destaca que na atividade mental da consciência histórica a 

diferenciação entre as competências da percepção, interpretação e orientação é 

fictícia, pois as três operações se apresentam em uma correlação estreita e se 

sobrepõem continuamente. No entanto, graças a essas competências é que podemos 

dimensionar o procedimento de aprendizagem e que é possível identificar os 

resultados mais importantes que deve produzir um livro didático no processo de 

aprendizagem na sala de aula. (Rüsen, 2012, p. 114).  

Em torno dessa questão dos manuais didáticos, um autor de referência tem 

sido Raimundo Cuesta Fernandez (1997; 1998), na medida em que esse autor tem 

buscado como fontes de pesquisa os manuais didáticos e os denomina de textos 

visíveis do código disciplinar2 da história escolar. De acordo com o autor (1997), esse 

material tem sido considerado como uma importante fonte de divulgação científica 

e, portanto, uma das formas adequadas para se ensinar e aprender História. Para 

esse autor o texto didático é: 

O conjunto de suposições e normas tangíveis ou intangíveis, visíveis ou 
invisíveis, que governam seu discurso e seu uso: desde a frequente adoção 
de um estilo frio e impessoal, como se não existisse o aluno, como se a 
narração fosse transescolar, até a sequência de atividades e a atribuição 
de papéis aos intervenientes no processo de ensino e aprendizagem 
(Cuesta Fernandez, 1998, p. 107). 

 

                                                           

2 Para Cuesta Fernandes, além dos textos visíveis (como Leis, Códigos, Regulamentos e manuais didáticos), há que se buscar 
outras fontes para a reconstrução do código disciplinar do ensino de História. Seriam os textos invisíveis do código disciplinar, 
“os conteúdos escolares da prática de ensino”. Deste modo, para essa reconstrução há que se “diversificar” as fontes: 
“fotografia, pintura, espaços e arquiteturas escolares, regulamentos, memórias de centros, testemunhos orais, entrevistas, 
informes administrativos” (Cuesta Fernandes, 1997, pp. 12, 13, 21).  
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No entender do autor, o manual didático possui uma "marca pedagógica", 

bem como apresenta uma ambivalência: por um lado, continua utilizando como 

ponto central o discurso histórico em um texto narrativo impessoal de tipo objetivo 

e, por outro, apresenta fontes e documentos históricos de todo tipo, propondo 

atividades que recriam os procedimentos adotados pelos historiadores e sua forma 

de pensar. No entanto, o manual didático, ainda que em sua versão mais avançada, 

segue sendo exemplar de um "saber fossilizado" e de uma determinada maneira de 

aprender e de ensinar história (Cuesta Fernandez, 1998, pp. 109, 116, 117). 

Para Alain Choppin, os livros de texto são instrumentos de poder, pois:  

se orientam a espíritos jovens, por sua vez manipuláveis e pouco críticos. 
Podem ser reproduzidos em grande número e difundidos em todo o 
território de um país. Fixando por escrito o conteúdo educativo, garantem, 
frente à palavra do professor, uma certa ortodoxia. Sua eficácia procede 
também da lenta impregnação que permite sua utilização frequente, 
prolongada, repetida. Constituem assim poderosas ferramentas de 
unificação – até de uniformização – nacional, linguística, cultural e 
ideológica (2008, pp.12 - 13).  

 
Ainda conforme Choppin (2004, p. 549), após terem sido negligenciados, 

tanto pelos historiadores quanto pelos bibliógrafos, os livros didáticos, nas últimas 

décadas, vêm suscitando um vivo interesse entre os pesquisadores. Nesse período, 

a história dos livros e das edições didáticas passou a constituir um domínio de 

pesquisa em pleno desenvolvimento, em um número cada vez maior de países.  

Partindo da preocupação desses investigadores em relação ao manual 

didático busquei nessa pesquisa elementos para perceber a relação entre o manual 

didático, o conceito de cultura, a cultura escolar e a cultura histórica. Para tanto, o 

conceito de cultura foi de fundamental relevância para compreender essa relação. 

Para Raymond Williams, o conceito de cultura:  

Está relacionado com significados e valores de determinadas sociedades 
que são mantidos graças à herança social e demonstram ser universais, no 
sentido de que, quando são aprendidos, em qualquer situação particular, 
podem contribuir para o crescimento das faculdades do ser humano. Essa 
tradição geral, que apresenta modificações e conflitos, pode ser chamada 
de cultura humana geral, que modela-se, nas sociedades, de forma local e 
temporal (Williams, 2003, pp. 52-53). 
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Segundo Rüsen (2014, p. 267):  

Cultura é interpretação, e interpretação sempre tem como referência algo 
diferente dela, o trabalho, a dominação, circunstâncias sociais de vida etc. 
[...] A “cultura” não cobre tudo e cada coisa que acontece no e com o ser 
humano, mas constitui um modo, uma dimensão desse acontecimento, 
inseparável e estreitamente entrelaçada com outros modos ou dimensões, 
com o trabalho, a sociedade, a política e com a dependência de recursos 
naturais. 

 
Para esse autor, o conceito de cultura histórica auxilia a compreensão da 

produção e os usos da história no espaço público na sociedade e, nesse caso, o uso 

da história por autores de manuais didáticos. O conceito de cultura histórica, 

segundo esse autor: 

Contempla as diferentes estratégias de investigação científico-acadêmica, 
da criação artística, da luta política pelo poder, da educação escolar e 
extraescolar, do lazer e de outros procedimentos de memória histórica 
pública, como concretudes e expressões de uma única potência mental. 
Deste modo, a 'cultura histórica' sintetiza a universidade, o museu, a 
escola, a administração, a mídia, e outras instituições culturais como 
conjunto de lugares da memória coletiva, e integra as funções do ensino, 
do entretenimento, da legitimação, da crítica, da distração, da ilustração e 
de outras maneiras de rememorar, na unidade global da memória 
histórica (Rüsen, 1994, pp. 2- 3). 

 
O conceito de cultura, no dizer de Forquin (199, p. 167), contribui para a 

compreensão das práticas e situações escolares pois, no entender do autor, a escola 

é um 'mundo social' com "seus ritmos e seus ritos, sua linguagem, seu imaginário, 

seus modos próprios de regulação e transgressão, seu regime próprio de produção 

e de gestão de símbolos". A cultura da escola não deve ser confundida com a "cultura 

escolar", que consiste no "conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, 

selecionados, organizados, 'normalizados', 'rotinizados'" pela didatização, 

constituem o objeto da transmissão no contexto escolar.  

O pensamento de Forquin, segundo Gevaerd  

permitiu admitir a existência de uma cultura escolar e, portanto, a 
possibilidade de se encontrar um tipo de narrativa histórica – a narrativa 
histórica escolarizada. Ao mesmo tempo, permitiu identificar elementos 
dessa narrativa que são provenientes de um produto da cultura escolar – 
o manual didático (Gevaerd, 2009, p. 109).  
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Em seu artigo, que trata do livro didático “ideal”, Rüsen (2010) demonstra 

a importância de investigações empíricas sobre o uso e o papel que os livros 

didáticos desempenham no processo de aprendizagem em sala de aula. Essa 

preocupação esteve presente em minha investigação de pós-doutorado e isso levou-

me a desenvolver essa investigação para identificar de que maneira o conceito de 

interculturalidade está expresso no manual didático presente na cultura escolar. 

CONCEITO DE INTERCULTURALIDADE  

A pesquisadora Júlia Castro em sua tese de doutoramento pela Universidade do 

Minho, aponta em seus trabalhos a relação entre o conceito de interculturalidade e 

consciência histórica, especialmente, em relação às ideias de jovens portugueses 

(Castro, 2007, 2008, 2011). Segundo a autora, a ideia de interculturalidade propõe 

uma problematização que procura olhar o ser humano e as sociedades numa 

perspectiva aberta às ideias de diversidade e universalidade. Além disso, aponta que 

esse conceito abre possibilidades de análise a um conjunto de fenômenos que 

marcam o ser humano no tempo, mais especificamente, as relações de 

complementariedade e de conflito, que deixaram marcas no percurso da 

Humanidade (Castro, 2008).  

Para a autora, a interculturalidade, enquanto abordagem para a Educação 

e, podemos dizer para a Educação Histórica, constitui-se como um conjunto de 

questões atualmente por força de um tempo marcado pela globalização.  

A abordagem intercultural implica uma forma de questionamento às 
diferentes áreas do saber, sendo por isso uma demanda epistemológica que 
aponta para a inscrição dos conceitos de diferença/diversidade, 
cultura/culturalidade, contato/relação, universal/universalidade (Castro, 
2008, p.65).  

 
As questões de alteridade, da diferença e da diversidade surgem, no dizer 

da autora, com mais frequência, nos debates sobre a consciência histórica, bem 

como sobre o pensamento histórico dos jovens. A autora destaca que a memória 

histórica e a consciência histórica desempenham funções culturais importantes, e, 

portanto, formadoras da identidade. Com isso, a interculturalidade torna-se uma 

modalidade fundamental para o pensamento histórico (Castro, 2008). 
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Vera Maria Candau defende uma perspectiva intercultural que promova:  

Uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o diálogo entre os 
diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação 
cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder 
entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é capaz 
de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças 
sejam dialeticamente integradas. A perspectiva intercultural está orientada 
à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que articule 
políticas de igualdade com políticas de identidade (2008, p. 2). 

 
Para a autora o desenvolvimento de uma educação na perspectiva 

intercultural é uma questão complexa, pois está atravessada por tensões e desafios. 

Portanto, 

Exige problematizar diferentes elementos do modo como hoje, em geral, 
concebemos nossas práticas educativas e sociais. As relações entre 
direitos humanos, diferenças culturais e educação colocam-nos no 
horizonte da afirmação da dignidade humana num mundo que parece não 
ter mais essa convicção como referência radical (Candau, 2008, p. 54). 

 
Catherine Walsh (2009) em seu artigo Interculturalidad crítica y educación 

intercultural apresenta os sentidos e os usos múltiplos do conceito 

interculturalidade, com ênfase especial no campo educativo. Argumenta que a 

educação intercultural só terá significação, impacto e valor quando assumida de 

maneira crítica, como ato pedagógico-político que procura intervir na 

transformação da sociedade. Apresenta três perspectivas: relacional, funcional e 

crítica. 

Na perspectiva relacional faz referência ao contato e intercâmbio entre 

culturas, é dizer, entre pessoas, práticas, saberes, valores e tradições culturais 

distintas, o que pode dar-se em condições de igualdade ou desigualdade. 

A perspectiva funcional se enraíza no reconhecimento da diversidade e da 

diferença cultural, com metas à inclusão da mesma no interior da estrutura social 

estabelecida. 

E, na interculturalidade crítica aponta que, nesta perspectiva, não partimos 

do problema da diversidade ou diferença em si, mas do problema estrutural-

colonial-racial. Para Walsh (2009), a interculturalidade entendida críticamente 

ainda não existe, é algo por construir. Além disso, para a autora a interculturalidade 

crítica deve ser entendida: 
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Como uma estratégia, ação e processo permanentes de relação e 
negociação entre, em condições de respeito, legitimidade, simetria, 
equidade e igualdade. Mas ainda mais importante é seu entendimento, 
construção e posicionamento como projeto político, social, ético e 
epistêmico – de saberes e conhecimentos –, que afirma a necessidade de 
mudar não só as relações, mas também as estruturas, condições e 
dispositivos de poder que mantém a desigualdade, inferiorizarão, 
racializacão e discriminação (p. 4). 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Para fundamentar o percurso metodológico assumido, parti das considerações 

pautadas por autores da pesquisa qualitativa, tomando como referência, 

especialmente, os estudos de Godoy (1995) e de Bogdan e Biklen (1994), que 

serviram de referência em minha investigação de doutorado.  

Segundo Godoy a pesquisa qualitativa tem ocupado um lugar relevante 

entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres 

humanos e suas relações sociais. De acordo com essa perspectiva, um fenômeno 

pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada. Nessa metodologia, o pesquisador vai a campo buscando 

"captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. (Godoy, 1995, pp. 28-29 apud 

Gevaerd, 2009, p. 105). 

Para Bogdan e Biklen (1994), na investigação qualitativa, os dados não são 

recolhidos com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas 

previamente, mas, em vez disso, as abstrações são construídas à medida que os 

dados particulares recolhidos vão sendo agrupados. Além disso, apontam os 

autores, que esta é uma teoria que se desenvolve 'de baixo para cima', em que as 

peças individuais são recolhidas e depois inter-relacionadas. É designada por 

Grounded Theory, ou teoria fundamentada, na qual o investigador que planeja 

elaborar uma teoria sobre o seu objeto de estudo só poderá estabelecer a direção de 

sua pesquisa após a recolha dos dados (Bogdan, & Biklen, 1994, apud Gevaerd, 

2009). 
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Tomando como referência estudos referentes ao conceito de 

interculturalidade, especialmente Castro (2007, 2008, 2011), Candau (2008) e 

Walsh (2009), analisei a ideia de interculturalidade em relação ao conceito 

substantivo escravidão africana no Brasil, tema de pesquisa no pós-doutorado. Para 

tanto, levantei a seguinte questão de investigação: Como a ideia de interculturalidade 

está presente no manual didático de História? Para desenvolver a pesquisa, de 

natureza qualitativa e de cunho exploratório, selecionei a coleção analisada no pós-

doutorado – Vontade de saber História (Pellegrini, Dias & Grinberg, 2012)3.  

Inicialmente, busquei identificar a presença do conceito/ideia de 

interculturalidade no Guia do Programa Nacional do Livro Didático4 – PNLD 2014 

(BRASÍLIA, 2013) - história: ensino fundamental: anos finais, em seguida, analisei a 

coleção Vontade de saber História (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 2012), mais 

especificamente as Orientações para o professor, bem como o Manual do aluno. 

Segundo o Guia do PNLD, nas Orientações gerais, está indicado que 

A avaliação do MEC [Ministério da Educação] também faz cumprir uma série 
de leis que determina a inclusão nos currículos e nos materiais didáticos de alguns 
temas considerados obrigatórios. São exemplos desses dispositivos a história e a 
cultura dos africanos, afrodescendentes e indígenas, o respeito aos direitos das 
crianças, adolescentes e idosos, o combate à violência contra a mulher, o combate a 
homofobia e a construção dos valores, princípios éticos e estéticos anunciados na 
Constituição Federal de 1988. (BRASÍLIA, 2013, p.12 (Grifo nosso). 

 
Constata-se que no Guia não existe a indicação explícita do conceito de 

interculturalidade; no entanto, aponta a necessidade da cumprir algumas leis que 

determinam a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos africanos e 

indígenas, Leis 10639/035 e 11645/086, respectivamente. Portanto, de modo 

                                                           
3   Ressalta-se que no pós-doutorado a edição era de 2009. 
4 Segundo o Portal do MEC “O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar e a 
disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma 
sistemática, regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e 
também às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas 
com o Poder Público”. (Recuperado em 12 dezembro, 2017, de 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&). 
5 LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 
Cultura Afro-Brasileira". Recuperado em 12 dezembro, 2017, de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 
6 LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Recuperado em 12 dezembro, 2017, de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391&
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
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implícito o referido Guia indica a relevância de questões que tratem do conceito de 

interculturalidade. 

 

ANÁLISE DO MANUAL DIDÁTICO 

 

A análise realizada pelo PNLD (BRASÍLIA, 2013) em relação à coleção – Vontade de 

saber História (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 2012) -  aponta que nos textos e 

atividades estão indicados conceitos como “identidade, semelhança, diferença” que 

devem ser trabalhados e que ajudam o aluno a sentir-se sujeito da história, bem como 

“combatentes das políticas discriminatórias e segregacionistas” (BRASÍLIA, 2013, p. 

34). Isso pode ser um indicativo de que a referida coleção possui uma preocupação 

com as questões relativas ao conceito de interculturalidade. 

Ao analisar a Coleção Vontade de Saber História (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 

2012), identifiquei que, nas Orientações didáticas e metodológicas, no item – A 

construção da cidadania, mais especificamente no subitem – A importância do ensino 

pluriétnico - o autor7 faz referência sobre o debate que tem ocorrido, nos últimos 

anos, acerca da valorização das contribuições pluriétnicas na formação da sociedade 

brasileira e que isso foi se expandindo do meio acadêmico para a sociedade civil. 

Segundo ele, os resultados já podem ser vistos a partir da aprovação das leis n.o 

10.639/2003, que determina a introdução do ensino de história da África e da 

cultura afro-brasileira, e a n.o 11.645/2008, que estabelece a obrigatoriedade da 

inclusão de história e cultura dos povos indígenas aos alunos dos níveis fundamental 

e médio. No seu entender, a inclusão dessas temáticas contribui para a 

desconstrução de preconceitos e estereótipos sobre africanos e indígenas, que ainda 

estão impregnados nos conteúdos escolares. 

De acordo com o autor  

No caso da inserção da história da África e da cultura afro-brasileira e da 
história e cultura dos povos indígenas, eles veem a expansão dos direitos de 
grupos tradicionalmente marginalizados e que agora devem ter sua cultura e 
sua contribuição para a construção do Brasil reconhecidas, ao mesmo tempo 
em que as especificidades desses grupos devem ser valorizadas como 
responsáveis por contribuições originais na formação da sociedade 
brasileira. Esse direito à diferença que ganhou força com o multiculturalismo, 

                                                           
7 A obra é de autoria de três autores, no entanto para facilitar a leitura optei por usar no singular. 
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não deve ser confundido com aquiescência às desigualdades, sendo 
justamente neste ponto que essas alterações no currículo escolar devem 
intervir (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 2012, p. 28). 

 
O autor destaca, entre outras questões, a importância da valorização da 

história e cultura dos africanos e indígenas, por muito tempo marginalizados, e que 

ganhou destaque com o multiculturalismo. Com isso, segundo o autor, não se deve 

confundir o direito à diferença com a ideia de aquiescência às desigualdades. 

Portanto, pode-se inferir que a ideia de interculturalidade está presente, mesmo que 

de forma implícita, na referida coleção. 

No manual do professor, o autor apresenta um mapa de conteúdos e 

recursos destacando os principais temas, critérios, noções e atitudes que auxiliam 

na organização do planejamento (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 2012:14). O conceito 

substantivo escravidão africana no Brasil é contemplado no 7.o ano, compondo o 

capítulo sob o título A colonização na América Portuguesa, conforme o Quadro 1. 

 

No mapa de conteúdos e recursos, a ideia de interculturalidade aparece de 

forma implícita quando no item “Principais critérios e Noções” indica a noção de 

intercâmbio cultural, que ocorreu entre os diferentes povos quando da colonização 

na América portuguesa, ou seja, conceitos como cultura/contato/relação estão 

implícitos. Além disso, a ideia de interculturalidade relacional está implícita no item 

“Atitudes” ao indicar que existem diferenças/diversidade entre esses povos, bem 

Quadro 1. Mapa de conteúdos e recursos no manual do professor 

PRINCIPAIS TEMAS 
PRINCIPAIS CRITÉRIOS 

E NOÇÕES 
ATITUDES 

A mão de obra africana 
Relações comerciais 
Funcionamento de um 
engenho 
Etapas da produção do 
açúcar 
Formas de resistência 
africana à dominação 
portuguesa 

Trabalho 
Escravidão 
Resistência 

Intercâmbio cultural 

Sensibilizar-se com as dificuldades 
enfrentadas pelos africanos para 
resistirem à dominação 
portuguesa; 
Respeitar e valorizar a cultura 
africana; 
Valorizar os africanos como 
sujeitos históricos; 
Sensibilizar-se com as lutas dos 
afro-brasileiros por melhores 
condições de vida. 

     Fonte: Pellegrini, Dias, & Grinberg. (2012:14). 
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como ao indicar que o aluno deve respeitar e valorizar a cultura africana (Pellegrini, 

Dias, & Grinberg, 2012, p.14). 

Ainda no segmento “Atitudes” pode-se dizer que a ideia de 

interculturalidade crítica está implícita na indicação de que os alunos devem 

Sensibilizar-se com as lutas dos afro-brasileiros por melhores condições de vida.  

A indicação dessa “atitude” em relação aos afro-brasileiros nos remete a 

pensar que se esse segmento da população brasileira ainda necessita lutar pos seus 

direitos a interculturalidade crítica no Brasil ainda não existe, mas quiçá em proceso 

de construção. 

Em relação ao manual do aluno, mais especificamente, no item Explorando 

o tema, a narrativa do autor apresenta a ideia de interculturalidade, na medida em 

que apresenta o seguinte segmento: “Os africanos resistiram de diversas formas à 

dominação portuguesa. Uma dessas formas era a preservação dos costumes de sua 

terra natal, como danças, cantos e crenças” (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 2012, 

p.192). Pode-se dizer que neste segmento está explícita a ideia de interculturalidade 

de forma relacional, pois faz referência ao conceito de cultura representado na 

preservação dos costumes trazidos da região de origem, como a dança, cantos e 

crenças. Nessa ideia de cultura pode-se dizer que está implícita a ideia da 

diferença/diversidade. 

Mais adiante, o autor apresenta a ideia de interculturalidade na perspectiva 

funcional: 

A cultura afro-brasileira é o resultado da mistura de elementos culturais 
africanos na formação da cultura brasileira. [...] 

Apesar da violência, da segregação e das privações que sofreram, os 
africanos preservaram muitos aspectos de sua cultura. Além disso, por 
meio da miscigenação e das trocas culturais, forneceram elementos 
importantes para a formação da sociedade brasileira (Pellegrini, Dias, & 
Grinberg, 2012, p. 193). 

No segmento acima, a ideia de interculturalidade funcional está expressa de 

forma explícita nos conceitos de mistura de cultura, preservação de muitos aspectos 

da cultura, das trocas culturais e da miscigenação. Pode-se dizer que os conceitos de 

diferença/diversidade, contato/relação estão implícitos no referido segmento. 
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Em outro segmento da narrativa observa-se que a ideia de 

interculturalidade funcional está expressa como herança cultural: “Em nosso país, a 

herança cultural africana se manifesta, por exemplo, na religião, na culinária, na 

música e na dança, bem como nas palavras e expressões incorporadas ao português 

falado no Brasil” (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 2012, p.193). 

Finalmente, a ideia de interculturalidade está implícita no segmento: 

“Atualmente, no dia 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Consciência 

Negra. Nesse dia, muitos brasileiros vão às ruas para protestar contra a 

discriminação e lutar pela igualdade de direitos em nosso país” (Pellegrini, Dias, & 

Grinberg, 2012, p. 93), ou seja, ao tratar dos protestos contra a discriminação e pela 

luta pela igualdade, a narrativa apresenta de forma implícita os conceitos de 

diferença/diversidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Algumas considerações podem ser apontadas. Percebe-se que a narrativa do manual 

didático privilegia, na perspectiva de Walsh (2009), a interculturalidade relacional, 

ainda que de forma implícita, pois faz referência ao contato e intercâmbio entre as 

culturas – portuguesa e africana; mostra elementos das tradições culturais 

africanas, mas também que afrodescendentes estão em condições de desigualdade 

na medida em que, atualmente, ainda precisam, “protestar contra a discriminação e 

lutar pela igualdade de direitos em nosso país” (Pellegrini, Dias, & Grinberg, 2012, 

p. 93).  

Além disso, pode-se apontar que a referência ao 20 de novembro – Dia 

Nacional da Consciência Negra - é uma forma de manifestação e questionamento do 

problema estrutural-colonial-racial e, com isso, perspectivar a interculturalidade 

crítica que ainda não existe, mas que é algo que está por construir. 

Como já observado na pesquisa de pós-doutorado, pode-se dizer que a 

narrativa do manual didático está elaborada em tópicos e apresentada de forma 

fragmentada. Na perspectiva de Rüsen (2012, p. 170) a narrativa do livro didático 

em geral, “trata-se de um saber muito simplificado para fins escolares e selecionado 

a partir do capital da respectiva ciência. O limite de sua simplificação e aplicação a 
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fins pedagógicos é o ponto em que a racionalidade metódica que o fundamenta 

constitutivamente é ferida como princípio”. 

Ademais, levando em consideração a perspectiva de Rüsen (2001, p. 155) 

de que a narrativa histórica é um procedimento mental que confere sentido ao 

passado e tem como finalidade dar uma orientação para os sujeitos narradores, o 

professor, ao mediar a narrativa do manual didático em aulas de História, estará 

reconstruindo, em parte, a sua própria consciência histórica e a de seus alunos. Com 

isso, pode-se indicar a necessidade de estudos futuros no sentido de investigar as 

ideias de alunos sobre o conceito de interculturalidade, e como expressam as suas 

ideias de interculturalidade a partir do uso de narrativas presentes em manuais 

didáticos de História. 
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RESUMO 

A investigação abrange a análise qualitativa dos critérios para avaliação de manuais 
de História do Ensino Médio, propostos pelo governo brasileiro no documento Edital 
de Convocação PNLD 2015 para 2018.  Adotou-se a metodologia de investigação 
qualitativa de estudo no caso e alguns elementos da análise de conteúdo na 
investigação bibliográfica e documental. A questão fundamental que norteou o 
percurso da investigação foi verificar se, entre os critérios de avaliação de manuais 
didáticos brasileiros, foram incorporados elementos relacionados à aprendizagem 
cuja natureza baseia-se na "cognição histórica situada". No sentido de definir o 
espectro empírico da investigação, foram selecionados, para análise, os critérios 
utilizados no processo de avaliação dos manuais de História destinados aos alunos 
do Ensino Médio, cuja faixa etária situa-se, principalmente, entre 15 a 17 anos de 
idade. A categorização dos dados foi realizada a partir daqueles propostos para a 
área de Ciências Humanas e também, mais especificamente, para História. As 
categorias foram selecionadas tendo como norte o referencial teórico adotado e 
podem ser sintetizadas em: 1. Orientação temporal; 2. Multiperspectividade; 
3.Trabalho com fontes. Observou-se que a lacuna de conceituação do que é 
“pensamento histórico”, bem como os critérios adotados, indicam mais uma 
preocupação com aspectos metodológicos e conceituais da área de Ciências 
Humanas, do que uma delimitação mais explicita de critérios que pudessem balizar 
uma obra didática, cujo objetivo seria aprender a pensar historicamente. Acredita-
se que a explicitação de critérios formadores do pensamento histórico poderiam 
qualificar, de forma mais objetiva, a aprendizagem e, portanto, o ensino de História, 
em direção a uma literacia histórica, que colocasse o jovem aluno do Ensino Médio 
como cidadão do mundo e do seu tempo. 
 
Palavras-chave: Avaliação; Consciência Histórica; Aprendizagem Histórica; Ensino 
Médio. 
 

INTRODUÇÃO 

O escopo do presente trabalho insere-se, de modo geral, no campo de reflexões e 

investigações acerca da avaliação de manuais didáticos de História no Brasil e, em 

particular, no campo relacionado às questões pertinentes ao lugar da aprendizagem 

como o cerne da Didática da História. A consideração da aprendizagem como a 

quinta essência da Didática da História, é defendida, entre outros autores, pelo 
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historiador alemão Jörn Rüsen que, ao mesmo tempo, confere uma qualidade 

diferenciada para esta aprendizagem.  Para o autor,  

Si se entiende la didáctica de la historia como ciencia del aprendizaje de la 
historia, este aprendizaje es un modo específico de la formacion del 
sentido histórico, es decir, un modo que fomenta esta capacidad de 
formación del sentido. Sin teoria de la narración histórica, como teoria de 
la formación del sentido histórico, no puede achalarse exactamente en qué 
consiste el aprendizaje especificamente histórico (Rüsen, 2014, p.155).  

 

Tais pressupostos sinalizam para duas propositivas: 1. A aprendizagem e não 

o ensino seria o foco da Didática da História, pois, sabendo-se como se aprende, 

sabe-se como se ensina; 2. O fundamento da aprendizagem histórica está respaldado 

em categorias da própria ciência da História e sua finalidade é o desenvolvimento 

da competência da narrativa histórica como capacidade de formação do sentido 

histórico. 

Ademais, ao se tomar o pressuposto epistemológico da teoria e filosofia da 

História como referências para as categorias da aprendizagem e, portanto, da 

formação do pensamento histórico, considera-se fundamentada na perspectiva da 

cognição situada na própria ciência da História como um dos objetos do ensino da 

História. 

Assim, a questão fundamental que norteou o percurso da investigação foi 

verificar se, entre os critérios de avaliação de manuais didáticos brasileiros, foram 

incorporados elementos relacionados à aprendizagem cuja natureza baseia-se na 

"cognição histórica situada". No sentido de definir o espectro empírico da 

investigação, foram selecionados, para análise, os critérios utilizados no processo de 

avaliação dos manuais de História destinados aos alunos do Ensino Médio, cuja faixa 

etária situa-se, principalmente, entre 15 a 17 anos de idade. Estes critérios foram 

tornados públicos pelo governo brasileiro a partir de 2015.    

 A problemática da avaliação de manuais didáticos de História no Brasil tem 

sido objeto de estudo de pesquisadores, particularmente aqueles relacionados ao 

campo do ensino de História. Cabe ressaltar trabalhos já considerados clássicos 

acerca deste tema, como o artigo de Miranda e de Luca (2004), em que as autoras, 

como participantes do processo de avaliação do livro didático, apresentam um 
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panorama abrangente e, ao mesmo tempo, sistemático, sobre o livro didático de 

História no Brasil. Também acerca do tema avaliação, destaca-se a dissertação de 

Carie (2008), cujo recorte enfatiza as relações entre os critérios de avaliação dos 

manuais pelos professores de história e os do próprio Programa Nacional do Livro 

Didático. Especificamente sobre o tema deste trabalho, destaca-se o artigo publicado 

em 2016, de autoria de Stamatto e Caimi. As autoras analisaram manuais didáticos 

de história destinados aos alunos do Ensino Médio, edições de 2007, 2012 e 2015, 

buscando entender as relações entre os critérios adotados na avaliação e os 

documentos curriculares em vigor no Brasil no mesmo período. 

 A partir de 2017 entrou em vigor no Brasil uma nova proposta curricular, 

denominada Base Nacional Curricular Comum-BNCC. No entanto, os manuais 

didáticos em uso nas escolas públicas brasileiras ainda estão pautados nas diretrizes 

curriculares propostas pelo governo em finais da década de 1990, expressas sob o 

titulo de Parâmetros Curriculares Nacionais, respectivamente nos anos de 1997, 

para as quatro primeiras séries do ensino fundamental; em 1998, para as quatro 

últimas séries do ensino fundamental e em 2000, para o Ensino Médio. Em todas 

elas, os conteúdos de História têm uma proposta específica, com fundamentações, 

lista de temas a serem trabalhados e sugestões metodológicas. 

Segundo Miranda e de Luca (2004, p.33),  

É possível apreender, com base na análise e categorização das obras 
didáticas, a existência de diferentes perspectivas compreensivas acerca da 
aprendizagem, bem como dos diálogos que podem ser estabelecidos entre 
as ferramentas didáticas utilizadas e os saberes prévios do aluno. 

 

Na esteira dos estudos desenvolvidos pelas pesquisadoras, pode-se sugerir 

que, em conivência com sugestões contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para a área de História, as coleções de livros de História que circulam em escolas 

brasileiras têm como fundamento do ensino e aprendizagem uma recorrência às 

teorias da psicologia cognitivista, particularmente na perspectiva cognitivista 

construtivista.  Nos referidos documentos oficiais, existem explicações sobre esta 

perspectiva, que podem ser encontradas na teoria genética de Jean Piaget e seus 

colaboradores da escola de Genebra. Tais concepções incorporam categorias de 

aprendizagem como a dos processos de mudança, as formulações estruturais 
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clássicas do desenvolvimento operatório e os procedimentos de resolução de 

problemas. Incorporam também a teoria da atividade, baseada em Vygotsky, Luria 

e Leontiev, bem como em seus colaboradores, para fundamentar a maneira de se 

entender as relações entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, a importância 

conferida aos processos de mediação da linguagem e das relações interpessoais, 

além da perspectiva da integração dos conceitos de aprendizagem, cultura e 

educação, provenientes das teses do campo da psicologia cultural.  

 É necessário destacar o significado das teorias psicológicas e de suas 

categorias nos processos de aprendizagem de crianças e jovens, particularmente na 

importância que tais fundamentos têm para as mediações didáticas que ocorrem 

durante a relação ensino e aprendizagem em aulas de História. No entanto, é 

fundamental enfatizar que tais categorias não dizem respeito à específica cognição 

Histórica, que tem sido designada de cognição histórica situada na ciência da 

História. Esta é uma das principais lacunas dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que repercutiu diretamente nos critérios de avaliação dos manuais didáticos e, 

portanto, na elaboração e estruturação dos conteúdos e metodologias de ensino e 

aprendizagem de História, propostos pelos autores dos manuais.  

 

AVALIAÇÃO DOS MANUAIS: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA  

Schmidt e Garcia (2010) constataram que, de modo geral, nos processos avaliativos 

realizados até aquela data, existiam alguns critérios gerais adotados na avaliação 

dos manuais didáticos de História. Entre eles, estavam a valorização da pluralidade 

de realidades sociais, econômicas e culturais brasileiras, a contribuição para a 

formação cidadã do aluno, a construção de conceitos como tolerância, liberdade e 

democracia. Para os manuais de História, avaliados em 2007 e 2008, por exemplo, 

quatro princípios nortearam o processo de avaliação: o princípio pedagógico, o 

princípio da editoração, o principio da construção da cidadania e o princípio 

histórico (Schmidt & Garcia, 2010). 

Alguns princípios pedagógicos seguiram, historicamente, orientando a 

avaliação de itens principais, como a metodologia de ensino-aprendizagem e o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades. A partir desses itens, era avaliado o 
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tratamento dado às imagens, textos e documentos, na perspectiva de sua adequação 

e viabilização de experiências significativas e diversificadas para os alunos, para que 

eles pudessem alcançar níveis gradativamente mais amplos de abstração e 

generalização. Constavam do processo da avaliação, verificar se esses recursos 

valorizavam a postura ativa de alunos e professores, além da produção diversificada 

de textos. Entre outros, as obras eram bem avaliadas quando apresentavam 

glossários, textos corretos e integrados às temáticas e com abordagens criativas, se 

esses recursos desenvolviam habilidades cognitivas básicas, como: observação, 

investigação, compreensão, argumentação, organização, memorização, análise, 

síntese, criatividade, comparação, interpretação, além de serem distribuídas 

conforme as dificuldades inerentes aos níveis dos alunos.  Também era valorizada a 

apresentação de textos que realçassem o caráter provisório da realidade histórica, 

excluíssem estereótipos e evitassem simplificações. 

Na explicitação dos elementos norteadores do princípio pedagógico, 

percebia-se uma grande ênfase no conceito de cognição como desenvolvimento de 

habilidades, denotando uma estreita articulação entre os critérios de avaliação dos 

manuais didáticos e o que os Parâmetros Curriculares Nacionais entendiam como 

cognição histórica. Por outro lado, pode-se inferir que houve uma grande 

preocupação com uma adequada transposição didática dos conteúdos ao nível e à 

realidade dos alunos. 

O princípio de editoração ou projeto gráfico avaliava se cada coleção possuía 

apresentação cuidadosa, agradável, com seqüência bem dividida, estrutura 

hierarquizada (títulos, subtítulos), iconografia nítida e adequada à escolaridade a 

que se destinava o livro. Verificava se os textos e ilustrações estavam bem 

organizados, se eram motivadores e integradores, bem como se o livro apresentava 

unidade entre o visual, a forma de organização, entre o ritmo e a continuidade dos 

conteúdos propostos. Outros aspectos gráficos também eram avaliados; como se o 

projeto gráfico estava integrado ao conteúdo; a diversidade de linguagens visuais 

(como gráficos, mapas, tabelas); a ausência de imagens ou textos preconceituosos e 

de caráter discriminatório, tais como sobre religião, etnia, política, gênero, 

orientação sexual e condição econômica. Ademais, era avaliado se os manuais 

traziam textos e imagens que produzissem atitudes positivas com relação à 
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participação na sociedade de pessoas portadoras de deficiência, mulheres, negros, 

idosos e crianças.  

Pode-se afirmar que a adoção do princípio de editoração que selecionou e 

caracterizou projetos gráficos que apresentavam melhores adequações entre o 

conteúdo e a forma contribuiu, não somente para a melhoria do padrão gráfico e 

visual dos manuais, mas também para evitar problemas relacionados à iconografia, 

como o uso repetitivo e indiscriminado de determinadas imagens e ilustrações, as 

quais acabavam por criar representações canônicas do passado. 

Os princípios históricos referiam-se à avaliação de aspectos específicos do 

ensino e aprendizagem da História, sendo agrupados em alguns itens principais. O 

primeiro item dizia respeito à Concepção de História, critério que norteou a 

preocupação com a análise dos manuais, no sentido de verificar se eles ensinavam 

aos alunos a aprenderem a pensar historicamente. Na perspectiva da proposta de 

avaliação, aprender a pensar historicamente significava que os alunos deveriam 

compreender os diferentes processos e sujeitos históricos, as relações entre os 

grupos humanos nos diferentes tempos e espaços. Significava também que eles 

deveriam aprender História a partir de um problema ou conjunto de problemas, 

bem como de diferentes versões, pois assim poderiam desenvolver a autonomia, a 

crítica, a participação na sociedade, a observação atenta do mundo e a identificação 

das relações sociais do entorno. O segundo item referia-se aos Conhecimentos 

Históricos, onde era avaliado se a coleção apresentava corretamente os conceitos 

históricos, as imagens e informações pertinentes à área de História, com referências 

temporais e espaciais, bem como era avaliada a presença de vocabulário específico 

relacionado às categorias temporais como, passado, presente, futuro, seqüência, 

transformação, simultaneidade, duração e período. O terceiro item dos princípios 

históricos referia-se à presença de fontes históricas nos manuais. A avaliação 

valorizava a existência de fontes históricas plurais, o tratamento metodológico dado 

e se as fontes contemplavam a diversidade da sociedade brasileira. Outro aspecto 

que valorizava a coleção era se ela abrangia a diversidade das tendências 

historiográficas contemporâneas. 

No que diz respeito ao princípio da construção da cidadania, era avaliado se 

a coleção abordava e desenvolvia perspectivas relacionadas à diversidade das 
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experiências humanas com respeito e interesse, se estimulava o convívio social, o 

respeito, a tolerância e a liberdade. Era também avaliado se os manuais abordavam 

temáticas étnico-sociais e de gênero, se combatiam o preconceito, a discriminação 

racial e sexual, e a violência contra a mulher. 

A partir dos princípios estabelecidos, as coleções eram avaliadas em Ótima, 

quando atingiam plenamente o que estivesse estabelecido; Boa, quando alcançavam, 

de forma suficiente, o que estava previsto; Suficiente, quando alcançavam uma parte 

ou o mínimo do que foi exigido. As coleções que não atendiam o mínimo exigido 

recebiam a avaliação “Não”, e eram excluídas, não podendo, assim, participar do 

processo de escolha feito pelos professores das escolas públicas brasileiras. 

Observa-se nos diferentes princípios estabelecidos para avaliação dos 

manuais didáticos, uma proximidade com os pressupostos que Rüsen (2010) 

estabeleceu como fundamentais para a elaboração de um livro didático ideal, tais 

como um formato claro e estruturado, uma estrutura didática clara, uma relação 

eficaz com o aluno, uma relação com a prática de sala de aula. Na mesma direção, o 

autor assinala que a utilidade de um livro para que atinja o objetivo proposto será 

delimitada por alguns aspectos, como a forma de apresentação dos materiais 

didáticos (imagens, mapas e croquis, textos), a pluridimensionalidade da 

experiência histórica, pluridimensionalidade (a nível dos leitores), os pressupostos 

científicos da História, as capacidades metodológicas, o caráter de processo da 

História e a pluriperspectividade ao nível do observador, a força de convicção da 

exposição, perspectivas globais, formação do juízo histórico e referências ao 

presente. 

Os princípios históricos adotados como critérios de avaliação revelavam um 

significativo avanço no sentido da valorização da multiperspectividade da História, 

bem como das categorias temporais e da historicidade dos conceitos históricos. As 

perspectivas da história processual e da história problema também eram destacadas 

como critérios.  No entanto, não havia referências às categorias pertinentes à 

formação e desenvolvimento de estratégias cognitivas de aprendizagem histórica, 

tais como, empatia histórica, explicação histórica, bem como à natureza 

narrativística da História, nem às finalidades e sentidos do ensino e da 

aprendizagem da História. Para Rüsen (2010), tendo em vista a importância e o 
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lugar do manual didático na aula de História, é fundamental que ele seja analisado e 

avaliado a partir de uma questão principal que é a finalidade e o sentido do ensino e 

da aprendizagem da História. Para esse autor, a formação da consciência histórica 

dos alunos é uma peça chave em relação ao âmbito e ao objetivo da aprendizagem 

histórica, devido à sua função de orientação para a vida atual, particularmente no 

que diz respeito ao ensino de História para jovens. 

APRENDIZAGEM HISTÓRICA E OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE MANUAIS 
PARA JOVENS 
 

No intuito de analisar de que forma os critérios de avaliação dos manuais didáticos 

orientavam para determinado tipo de aprendizagem histórica, optou-se pela 

investigação de natureza qualitativa, de abordagem descritiva.  As principais 

referências foram os princípios sugeridos por Lessard-Hébert, Goyette e Boutin 

(1994). Para os autores, a pesquisa qualitativa tem como suporte os pólos teórico e 

morfológico que demandam a proposição da hipótese de investigação, qual seja - de 

que forma a aprendizagem histórica pode ser apreendida a partir dos critérios de 

avaliação do Programa do Manual Didático do Ensino Médio-PNLEM, analisados sob 

o foco da aprendizagem situada na própria história. Ademais, a partir do polo 

técnico indicado pelos autores, adotou-se a perspectiva da análise documental, no 

modo de investigação a que se chamou “estudo em um caso”, isto é, no caso 

específico dos critérios contidos no edital de convocação para a inscrição dos 

manuais no PNLEM e sua presença em manuais já avaliados pelo referido programa. 

A escolarização básica no Brasil inclui as fases da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio, propondo a obrigatoriedade da educação 

de crianças, adolescentes e jovens. A obrigatoriedade da oferta da Educação Básica 

pelo Estado foi instituída enquanto um preceito constitucional desde 1988 e 

prescrita pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira nº 9394, de 1996. No 

entanto, considerando as condições históricas objetivas existentes no país, há, ainda, 

muito a ser conquistado, no que diz respeito ao acesso e permanência de crianças e 

jovens nas escolas. O maior desafio tem sido a precária escolarização de jovens na 

faixa etária de 15 a 17 anos, o chamado nível do Ensino Médio, que produz uma cifra 
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surpreendente de aproximadamente 1,7 milhão de jovens brasileiros nesta faixa 

etária, ainda fora da escola.  

A maioria dos jovens excluídos do Ensino Médio é oriunda dos segmentos 

mais desfavorecidos da sociedade e, muitos deles, apesar de iniciarem esta fase da 

escolarização, precisam abandonar a escola devido a sua inserção no mundo do 

trabalho. O governo brasileiro, desde o final da década de 1990, vem implementando 

medidas na tentativa de enfrentar os problemas relacionados à escolarização de 

jovens. Entre elas está o investimento na expansão do número de escolas de Ensino 

Médio que teve seu apogeu durante a gestão do Partido dos Trabalhadores (2003-

2015). A avaliação e distribuição gratuita de manuais didáticos para o Ensino Médio 

também foi uma destas medidas. Neste sentido: 

Os livros para o Ensino Médio começam a ser distribuídos nas escolas da 
rede pública de forma gradativa e seletiva, por ano e disciplina, a partir de 
2004, com a criação do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 
Médio – PNLEM. Em 2012, este passa a ser integrado ao PNLD, formando 
um só programa de aquisição e avaliação de obras didáticas do ensino 
fundamental e médio (Stamatto & Caimi, 2016, p.223). 

 

 Os aspectos gerais da avaliação dos manuais dão continuidade aos que já 

vinham sendo estabelecidos, historicamente, desde o início do processo de 

avaliação. No entanto, são incluídos outros princípios e critérios mais condizentes 

com a especificidade dos jovens alunos do Ensino Médio e atualizados na 

perspectiva das mudanças que vinham sendo propostas para este nível de ensino, 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, Edital de Convocação 04/2015, para a 

seleção de manuais a serem avaliados em 2018, mas que já estavam presentes na 

avaliação dos manuais que estão sendo utilizados nas escolas públicas brasileiras. 
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Quadro 1. Princípios para avaliação de manuais didáticos destinados ao Ensino Médio 
 

I - A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III - O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  
IV - A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

Fonte: BRASIL/MEC/FNDE/Edital de Convocação 2015-PNLD 2018 

 
 O documento sinaliza para a importância de se levar em consideração o 

jovem em consonância com o seu pertencimento à cultura juvenil, defendendo a 

ideia de que: 

O estudante do ensino médio é um ator social suscetível a um discurso 
mercadológico e publicitário específico, configurando-se, assim, como um 
segmento do mercado e como um destinatário particular da indústria 
cultural. Além disso, possui o reconhecimento social de sujeito em 
formação e, ao mesmo tempo, imbuído das projeções sociais referentes ao 
futuro do País, o que lhe confere, privilegiadamente, o caráter de 
estudante, ainda que muitos desses jovens sejam também trabalhadores. 
(BRASIL/MEC/FNDE/Edital de Convocação 2015/PNLD 2018, p.64). 

 
 Em termos práticos, os princípios indicam a importância de se desenvolver  

determinados conceitos e posturas frente ao mundo e a realidade. 

 

Quadro 2. Conceitos e posturas consideradas como princípios para avaliação dos 
manuais. 

 
1. Promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em 
diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, reforçando sua visibilidade e 
protagonismo social;  
2.  Abordar a temática de gênero, visando à construção de uma sociedade não-sexista, 
justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao combate à homo e transfobia;  
3. Proporcionar o debate acerca dos compromissos contemporâneos de superação de 
toda forma de violência, com especial atenção para o compromisso educacional com a 
agenda da não-violência contra a mulher;  
4. Promover a educação e cultura em direitos humanos, afirmando os direitos de crianças 
e adolescentes, bem como o conhecimento e vivência dos princípios afirmados no 
Estatuto do Idoso;  
5. Incentivar a ação pedagógica voltada para o respeito e valorização da diversidade, aos 
conceitos de sustentabilidade e da cidadania, apoiando práticas pedagógicas 
democráticas e o exercício do respeito e da tolerância;  
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6. Promover positivamente a imagem de afrodescendentes e dos povos do campo, 
considerando sua participação e protagonismo em diferentes trabalhos, profissões e 
espaços de poder;  
7. Promover positivamente a cultura e história afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações, conhecimentos, 
formas de participação social e saberes sociocientíficos, considerando seus direitos e sua 
participação em diferentes processos históricos que marcaram a construção do Brasil, 
valorizando as diferenças culturais em nossa sociedade multicultural;  
8. Abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial 
e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade antirracista, solidária, 
justa e igualitária.  

Fonte: BRASIL/MEC/FNDE/Edital de Convocação 2015-PNLD 2018. 

 

 Os critérios apresentados para avaliação global das obras estão definidos a 

partir das relações sugeridas nos princípios, englobando os seguintes ítens:  

 

Quadro 3.  Critérios gerais para avaliação dos manuais 

1.Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao ensino médio. 
2.Observância aos princípios éticos e democráticos necessários à construção da 
cidadania e ao convívio social republicano. 
3. Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida pela obra no que 
diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos visados. 
4. Respeito à perspectiva interdisciplinar na apresentação e abordagem dos conteúdos. 
5. Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos. 
6. Observância das características e finalidades específicas do manual do professor e 
adequação da obra à linha pedagógica apresentada. 
7.Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos didático-
pedagógicos da obra. 

Fonte: BRASIL/MEC/FNDE/Edital de Convocação 2015-PNLD 2018. 

 
 Os princípios e critérios relacionados indicam, à primeira leitura, um avanço 

no enfrentamento de alguns desafios pedagógicos constitutivos do Ensino Médio. No 

entanto, observa-se uma dubiedade na forma como a avaliação dos manuais 

enfrenta a necessária relação dos jovens com o conhecimento nesta fase da 

escolarização, identificando-os como "estudantes", ainda que muitos deles sejam 

também trabalhadores, já que a maioria dos jovens estudantes de escolas públicas 

de Ensino Médio, no Brasil, vivem do trabalho. Em contraponto a estes princípios e 

critérios, Kuenzer (2000), pesquisadora especialista em estudos da educação e 

Ensino Médio, propõe que devem ser pautados na finalidade e função social do 

Ensino Médio, quais sejam: - aprender permanentemente; refletir criticamente; agir 

com responsabilidade individual e social; participar do trabalho e da vida coletiva; 
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comportar-se de forma solidária; acompanhar a dinamicidade das mudanças 

sociais; enfrentar problemas novos, construindo soluções originais com agilidade e 

rapidez, a partir da utilização metodologicamente adequada de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e sócio-históricos; ter utopia, a orientar a construção do seu 

projeto de vida e de sociedade (Kuenzer, 2000, p.40).  

A perspectiva da autora sinaliza para a necessária observância da função 

social da escola de Ensino Médio e os princípios que sugere encaminham para o 

significado do projeto de "formação do jovem", individual e coletivamente, nesta 

fase da escolarização. Tal perspectiva demandaria que as competências gerais a 

serem trabalhadas incluíssem, por exemplo, o princípio da utopia como construtor 

de projetos de vida juvenis. 

 Ademais dos princípios e critérios gerais para todas as áreas de 

conhecimento, o Edital propõe os específicos para a área de Ciências Humanas e, 

como não poderia deixar de ser, para a História. Segundo o documento norteador da 

avaliação dos manuais: 

A configuração de uma área de ensino pressupõe a explicitação de 
objetivos comuns a serem alcançados, a identificação dos componentes 
curriculares e respectivos conteúdos, assim como a definição de 
procedimentos metodológicos e processos avaliativos articulados com as 
finalidades de cada componente (Brasil/MEC/FNDE/Edital 2015 do PNLD 
2018, p. 10).  

 

Os componentes previstos para esta área são Filosofia, Geografia, História e 

Sociologia. Estes componentes são referentes ao que o documento chama de 

conceitos e ferramentas a serem avaliados, tais como: dimensões filosóficas, 

espaciais, temporais, socioculturais, relações sociais, natureza, trabalho, cultura, 

território, espaço e tempo. Acrescem a estes componentes, a importância da 

compreensão das experiências pessoais, familiares e sociais dos estudantes.  

As competências a serem trabalhadas pela área de Ciência, na esteira do que 

sugerem Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994); os pólos teórico e morfológico, 

demandaram a proposição da hipótese de investigação, qual seja - de que forma a 

aprendizagem histórica pode ser apreendida a partir das questões do Enem, 

analisadas sob o foco da aprendizagem situada na própria história. Ademais, como 

ainda sugerem os autores, o pólo técnico da investigação adotou a perspectiva da 
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análise documental, no modo de investigação a que se chamou “estudo em um caso”, 

isto é, no caso específico das provas de História do Enem. 

 

Quadro 4. Competências a serem desenvolvidas na área de Ciências Humanas 

a. Reconhecer e respeitar diferenças, mantendo e/ou transformando a própria 
identidade, percebendo-se como sujeito social construtor da história;  
b. Compreender que as sociedades se recriam pelas ações de diferentes sujeitos, classes 
e grupos sociais, sendo transformadas sob a intervenção de diversos fatores;  
c. Identificar, problematizar e refletir (sobre) informações contidas em diferentes fontes 
e expressas em diferentes linguagens, associando-as às soluções possíveis para situações-
problema diversas;  
d. Compreender que as ações dos sujeitos sociais são realizadas no tempo e no espaço, 
tendo em vista condições específicas e criando relações e desdobramentos variados;  
e. Reconhecer que as instituições sociais, políticas e econômicas são historicamente 
construídas/reconstruídas por diferentes sujeitos, classes ou grupos sociais;  
f. Desenvolver a autonomia intelectual a partir da problematização de situações baseadas 
em referências concretas e diversas, rompendo com perspectivas unilaterais e 
monocausais;  
g. Trabalhar com diferentes interpretações, relacionando o desenvolvimento dos 
conhecimentos com os sujeitos sociais que os produzem;  
h. apropriar-se de diferentes linguagens e instrumentais de análise e ação para operar na 
vida social os conhecimentos que construiu de forma autônoma e cooperativa;  
i. Experimentar atividades interdisciplinares e reconhecer a relevância da integração 
entre os componentes curriculares da área de ciências humanas, e desta com outras áreas 
do conhecimento.  

Fonte: BRASIL/MEC/FNDE/Edital de Convocação 2015-PNLD 2018, p.43. 

 

Os princípios e critérios para avaliação de todas as áreas de conhecimento, 

bem como as competências assinaladas como pertinentes à área de Ciências 

Humanas, são a base e o contexto que delimitam os critérios específicos de cada 

componente curricular, como a História. O ponto de partida para o estabelecimento 

dos critérios de avaliação dos manuais de História é a ênfase na renovação 

historiográfica contemporânea e a crítica às concepções tradicionais de História, 

propondo que o processo de ensinar e aprender História deve promover a 

desestruturação de perspectivas eurocêntricas, etnocêntricas e monocausais. O 

documento afirma que o manual didático deve mobilizar, não somente o 

conhecimento histórico, mas também desenvolver procedimentos que permitam a 

compreensão dos processos de produção deste conhecimento, bem como indica os 

seguintes critérios para avaliação dos manuais de História. 
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Quadro 5.  Critérios para avaliação dos manuais de História 

a. Identificar, de modo significativo, as relações entre as experiências atuais dos jovens e 
as de outros sujeitos em tempos, lugares e culturas diversas das suas;  
b. Adotar estratégias que possibilitem transformar os acontecimentos contemporâneos e 
aqueles do passado em problemas históricos a serem estudados e investigados;  
c. Compreender os processos históricos a partir do manejo de informações sobre o 
passado, de modo a compreender e expressar pontos de vista fundamentados sobre as 
experiências das sociedades pretéritas;  
d. Analisar fontes históricas diversas, de diferentes procedências e tipologias, cotejando 
versões e posições, entendendo-as como materiais com os quais se interroga e se 
reconhecem as chaves de funcionamento do passado e que permitem construir 
inteligibilidades sobre o tempo presente. 

Fonte: BRASIL/MEC/FNDE/Edital de Convocação 2015-PNLD 2018. 

  

Estabelece, ainda, os critérios a serem observados para que a obra não seja 

eliminada na avaliação: 

 

Quadro 6. Critérios a serem observados para não eliminação do manual de História 
 

a. Utiliza a intensa produção de conhecimento nas áreas da História e da Pedagogia, 
elaborada nos últimos anos, considerando-a efetivamente como ponto de reflexão e de 
discussão no conjunto da abordagem;  
b. Opera com os conhecimentos historiográfico-pedagógicos de forma condizente com o 
desenvolvimento etário dos estudantes do ensino médio, considerando os critérios de 
progressão cognitiva;  
c. Compreende a escrita da História como um processo social e cientificamente 
produzido, que desempenha funções na sociedade, possibilitando não só a apropriação 
do conhecimento histórico, como também a compreensão dos processos de produção 
desse conhecimento e do ofício do historiador, fazendo uso de práticas condizentes no 
conjunto da obra;  
d. Propõe situações didáticas que contribuem para o desenvolvimento do pensamento 
histórico dos estudantes, de modo a compreenderem as situações da sua vida cotidiana e 
do seu tempo;  
e. Explicita as opções teórico-metodológicas (histórica e pedagógica), apresentando 
coerência entre essas intenções, o desenvolvimento dos textos principais, textos 
complementares, atividades, ilustrações, evitando abordagens desarticuladas entre o 
texto principal e as seções;  
f. Evidencia coesão entre os textos, imagens e atividades, fazendo referenciação objetiva 
e constante aos pressupostos metodológicos assumidos, auxiliando o professor e o 
estudante na sua utilização;  
g. Desperta os estudantes para a historicidade das experiências sociais, trabalhando 
conceitos, habilidades e atitudes, com vista à construção da cidadania;  
h. Contribui para o aprofundamento dos conceitos estruturantes do componente 
curricular, tais como história, fonte, historiografia, memória, acontecimento, sequência, 
duração, sucessão, periodização, fato, processo, simultaneidade, ritmos de tempo, 
medidas de tempo, sujeito histórico, espaço, historicidade, trabalho, cultura, identidade, 
semelhança, diferença, contradição, permanência, mudança, evidência, causalidade, 
multicausalidade, ficção, narrativa;  
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i. Estimula o convívio social e o reconhecimento da diferença, abordando a diversidade 
da experiência histórica e a pluralidade social de maneira respeitosa;  
j. Aborda os preceitos éticos na sua historicidade, evitando, assim, que eles fiquem 
subsumidos a mandamentos morais e cívicos que não condizem com os objetivos 
educacionais atuais, nem tampouco com o atual estágio de produção do conhecimento 
histórico;  
k. Contribui para o desenvolvimento da autonomia de pensamento, do raciocínio crítico 
e da capacidade de apresentar argumentos historicamente fundamentados;  
l. Apresenta fontes variadas quanto às possibilidades de significação histórica, como 
diferentes tipos de textos, sítios de internet, relatos, depoimentos, charges, filmes, 
fotografias, reproduções de pinturas, e indica possibilidades de exploração da cultura 
material e imaterial, da memória e das experiências do espaço local;  
m. Oferece imagens devidamente contextualizadas, acompanhadas de atividades de 
leitura e interpretação, referenciando sua condição de fonte para a produção do 
conhecimento histórico;  
n. Está isenta de situações de Anacronismo, que consiste em atribuir aos agentes 
históricos do passado razões ou sentimentos gerados no presente, interpretando-se, 
assim, a história em função de critérios inadequados, como se os atuais fossem válidos 
para todas as épocas;  
o. Está isenta de situações de Voluntarismo, que consiste em aplicar a documentos e 
textos uma teoria a priori, utilizando a narrativa dos fatos passados, ou presentes, apenas 
para confirmar as explicações já existentes na mente do autor, oriundas de convicções 
estabelecidas por motivos ideológicos, religiosos, acríticos ou pseudocientíficos;  
p. Está isenta de erros de informação (tópica, nominal, cronológica) e/ou de indução a 
erros ocasionados por informações parciais, descontextualizadas e/ou desatualizadas;  
q. Está isenta de estereótipos, caricaturas, clichês, discriminações ou outros tipos de 
abordagem que induzam à formação de preconceitos de qualquer natureza ou ao 
desrespeito à diversidade;  
r. Está isenta de simplificações explicativas e/ou generalizações indevidas que 
comprometam a que comprometam a qualidade da abordagem histórica e a noção de 
sujeito histórico;  
s. Transcende a abordagem histórica associada a uma verdade absoluta ou ao extremo 
relativismo e oferece condições de tratamento dos conhecimentos históricos a partir de 
um problema ou de um conjunto de problemas, ao longo da obra;  
t. Desenvolve abordagens qualificadas sobre a história e cultura da África, dos 
afrodescendentes, dos povos afro-brasileiros e indígenas, em consonância com as leis nº 
10.639/2003 e nº 11.645/2008, tratando esses sujeitos na sua historicidade e mostrando 
sua presença na contemporaneidade de forma positiva;  
u. Incorpora possibilidades efetivas de trabalho interdisciplinar e de integração da 
reflexão histórica com outros componentes curriculares das ciências humanas e também 
com outras áreas do conhecimento, não se limitando a oferecer prescrições superficiais 
sobre o tema;  
v. Concede espaço para a aproximação dos conteúdos ao cotidiano dos estudantes, 
dialogando com os aspectos relacionados ao mundo e à cultura juvenil, não só nas 
atividades, mas também no texto principal e nos textos complementares, de modo a 
valorizar a presença dos jovens nos processos históricos.  

 

Fonte: BRASIL/MEC/FNDE/Edital de Convocação 2015-PNLD 2018. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A categorização dos dados obtidos a partir da análise dos critérios de avaliação foi 

realizada a partir daqueles propostos na área de Ciências Humanas e também, mais 

especificamente, da História. As categorias foram selecionadas tendo como norte o 

referencial teórico adotado e podem ser sintetizadas em: 1. Orientação temporal; 2. 

Multiperspectividade; 3. Trabalho com fontes. Outras categorias poderiam ser 

apreendidas a partir dos dados, mas a seleção das três citadas foi motivada pela sua 

exclusiva presença como critérios específicos de avaliação da disciplina História. 

Quadro 7.  1. Orientação temporal 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS HISTÓRIA 

Compreender que as ações dos sujeitos 
sociais são realizadas no tempo e no 
espaço, tendo em vista condições 
específicas e criando relações e 
desdobramentos variados. 

a. Identificar, de modo significativo, as 
relações entre as experiências atuais dos 
jovens e as de outros sujeitos em tempos, 
lugares e culturas diversas das suas;  
b. Adotar estratégias que possibilitem 
transformar os acontecimentos 
contemporâneos e aqueles do passado em 
problemas históricos a serem estudados e 
investigados;  
c. Compreender os processos históricos a 
partir do manejo de informações sobre o 
passado, de modo a compreender e 
expressar pontos de vista fundamentados 
sobre as experiências das sociedades 
pretéritas;  
g. Desperta os estudantes para a 
historicidade das experiências sociais, 
trabalhando conceitos, habilidades e 
atitudes, com vista à construção da 
cidadania;  
n. Está isenta de situações de Anacronismo, 
que consiste em atribuir aos agentes 
históricos do passado razões ou 
sentimentos gerados no presente, 
interpretando-se, assim, a história em 
função de critérios inadequados, como se 
os atuais fossem válidos para todas as 
épocas. 

    Fonte: A autora, 2018. 
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Observa-se que a formação e desenvolvimento da ideia de temporalidade 

está demarcada de forma genérica, perspectivada em termos de 

contextualização dos fatos e da relação presente/passado. A ideia de 

historicidade está mais relacionada ao preparo dos jovens para a cidadania, do 

que à formação do pensamento histórico. Assim também a ideia de anacronismo. 

Vale ressaltar a presença da problematização, mas é apresentada como uma 

competência a ser valorizada e não como um princípio epistemológico que indica 

o impulso inicial do processo de formação de sentido na consciência histórica 

(Rüsen, 2014). 

Quadro 8. 2. Multiperspectividade 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS HISTÓRIA 

f. Desenvolver a autonomia intelectual a 
partir da problematização de situações 
baseadas em referências concretas e 
diversas, rompendo com perspectivas 
unilaterais e monocausais; 
g. Trabalhar com diferentes 
interpretações, relacionando o 
desenvolvimento dos conhecimentos com 
os sujeitos sociais que os produzem. 

i. Estimula o convívio social e o 
reconhecimento da diferença, abordando a 
diversidade da experiência histórica e a 
pluralidade social de maneira respeitosa. 
 

    Fonte: A autora, 2018. 

Apesar de ser pontuada, principalmente, como critério de avaliação para 

toda a área de Ciências Humanas, a categoria multiperspectividade, uma das 

mais importantes na formação do pensamento histórico, aparece de forma vaga 

e como uma atitude a ser desenvolvida pelo conhecimento histórico. Não há uma 

inter-relação entre o desenvolvimento de múltiplas perspectivas com a 

competência da narrativa, como uma:  

Forma do pensamento histórico que possibilita a validação da 
subjetividade como competência, devido à necessidade de trazer à 
orientação da narrativa histórica o uso argumentativo autônomo do 
próprio entendimento de cada aluno, numa discussão com os outros. (...) 
As experiências históricas devem ser de tal forma apresentadas, que 
causem uma identificação com o envolvimento dos alunos, a partir da 
divergência entre os diferentes pontos de vista (Rüsen, 2012, p.63).  
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Assim, apesar de presente, a categoria não reforça estratégias cognitivas 

viabilizadoras da construção de argumentações, tendo em vista o 

desenvolvimento da competência narrativa de atribuição de sentido. 

Quadro 9. 3. O trabalho com fontes 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS HISTÓRIA 

c. Identificar, problematizar e refletir 
(sobre) informações contidas em 
diferentes fontes e expressas em diferentes 
linguagens, associando-as às soluções 
possíveis para situações-problema 
diversas. 

c. Compreender os processos históricos a 
partir do manejo de informações sobre o 
passado, de modo a compreender e 
expressar pontos de vista fundamentados 
sobre as experiências das sociedades 
pretéritas; 

h. Apropriar-se de diferentes linguagens e 
instrumentais de análise e ação para operar 
na vida social os conhecimentos que 
construiu de forma autônoma e 
cooperativa. 
 

d. Analisar fontes históricas diversas, de 
diferentes procedências e tipologias, 
cotejando versões e posições, entendendo-
as como materiais com os quais se 
interroga e se reconhecem as chaves de 
funcionamento do passado e que permitem 
construir inteligibilidades sobre o tempo 
presente. 

  Fonte: A autora, 2018. 

A importância do trabalho com fontes históricas é reportada, tanto nos 

critérios de avaliação da área de humanas, como, especificamente, na História. 

Apesar do significado que esta categoria tem para a aprendizagem e, portanto, 

para o ensino de História, os critérios sugeridos para avaliação dos manuais de 

História são ainda genéricos e lacunares. Genéricos porque não indicam o lugar 

fundamental desta questão e os elementos que a constituem, apesar das 

pesquisas assim o mostrarem, como atestam os trabalhos de Ashby (2003; 2006) 

e Cooper (2006), destacando-se, também, o trabalho de Simão (2007) sobre a 

construção da evidência histórica pelos alunos. A lacuna com relação à categoria 

da evidência como critério de avaliação está clara no documento analisado. 

Considerando a importância do trabalho com as fontes para a aprendizagem 

histórica, cabe explicitar o que significa o desafio de superar o tratamento das 

fontes como informação para um nível mais complexo de tratar as fontes como 

evidência, pois 
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no desenrolar do seu trabalho de interpretação de fontes, para apoiar uma 
afirmação ou fundamentar uma hipótese os alunos precisam ser capazes 
de interrogá-las, de compreendê-las pelo que são e pelo que elas podem 
dizer-nos  acerca do passado que não tinham intenção de revelar. 
Contudo, as fontes, por elas próprias, não podem ser designadas ou não 
como evidência somente com base nesta interrogação, visto que é o 
relacionamento entre a questão e a  fonte, tratada como evidência, que 
determinará o valor que lhe pode ser atribuído para uma investigação 
específica ou como fundamentação em resposta a uma questão (Ashby, 
2003, p.42-43).  

 

Entende-se, assim, que não basta indicar o trabalho com fontes diversas e 

também a indagação das fontes para a construção de argumentos. É importante 

que os critérios sugiram demandas que levem os autores dos manuais a 

desenvolverem o pensamento histórico a partir da construção de evidências. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma consideração principal a ser feita, a partir da análise do documento e dos 

dados obtidos na análise, é a existência de uma indefinição acerca do que os 

autores e propositores dos critérios entendem por "pensamento histórico". Poder-

se-ia realizar um exercício de ponderação, a partir, por exemplo, dos critérios "b" 

e "d" apresentados no quadro 6 - Critérios a serem observados para não 

eliminação do manual de História. 

Critério b - Opera com os conhecimentos historiográficos-pedagógicos de 
forma condizente com o desenvolvimento etário dos estudantes do ensino 
médio, considerando os critérios de progressão cognitiva.  
Critério d - Propõe situações didáticas que contribuem para o 
desenvolvimento do pensamento histórico dos estudantes, de modo a 
compreenderem as situações da sua vida cotidiana e do seu tempo 
(Brasil/MEC/PNLEM, 2015, p.111). 

 

Pode-se inferir que é proposta a adoção de um possível desenvolvimento 

cognitivo ou do pensamento histórico, desde que os manuais levem em consideração 

a adequada relação entre os conhecimentos propostos e a faixa etária dos alunos. O 

mesmo poderia ocorrer, se os livros oferecessem situações didáticas condizentes 

com a necessária compreensão da vida cotidiana dos jovens e, neste caso, poder-se-
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ia melhor desenvolver o pensamento histórico. No entanto, chama atenção o fato de 

que "pensamento histórico" é um conceito ausente no que se refere à seleção e 

estabelecimento dos critérios de avaliação dos manuais.  

No trabalho hora apresentado, tomou-se como referência um campo teórico e 

determinada concepção de cognição histórica. No entanto, no que se refere ao 

documento proposto, como se trata de um processo de avaliação de natureza 

pública, constitutiva de uma política educacional de Estado, não seria adequada a 

aderência a um determinado conceito de "pensamento histórico". Poder-se-ia 

pensar que seria pedagógica a discussão de algumas possibilidades conceituais da 

aprendizagem de competências que "levem a aprender a pensar em História", na 

esteira de investigações como as de Henri Moniot, Christian Laville, Robert 

Martineau e Chantal Déry (Idrissi, 2005). Ou de possibilidades que contribuam para 

a aprendizagem constitutiva da formação da consciência histórica, como sinalizam 

investigações realizadas por Lee (2011); Barca (2006); Rüsen (2012) e Schmidt 

(2009), particularmente na medida em que pudessem orientar a aprendizagem 

histórica com vistas a aprender a contar histórias, como uma forma de "criar 

significados e experiências temporais, tornando-se um fenômeno elementar e geral 

da organização da vida cultural, que define o homem como espécie" (Rüsen, 2012, 

p.39). 

Os critérios adotados para a avaliação dos manuais de História do Ensino 

Médio indicam mais uma preocupação com aspectos metodológicos e 

conceituais da área de Ciências Humanas, do que uma delimitação mais explicita 

de critérios que pudessem balizar uma obra didática, cujo objetivo seria 

aprender a pensar historicamente. Acredita-se que os critérios poderiam 

qualificar, de forma mais objetiva, a aprendizagem e, portanto, o ensino de 

História, em direção a uma literacia histórica, que colocasse o jovem aluno do 

Ensino Médio como cidadão do mundo e do seu tempo. 
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RESUMO 

 O presente artigo apresenta um breve estudo sobre a abordagem da temática 
indígena em dois manuais didáticos brasileiros, voltados para o Ensino Secundário 
(Ensino Médio, no Brasil), organizados pelos mesmos autores, e aprovados nos 
editais do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), nos anos de 2008 (portanto, 
antes da aprovação da lei 11.645/2008, que inclui o estudo da História e Culturas 
Indígenas no currículo escolar brasileiro) e 2018. Optou-se por esta temática pelo 
fato de a Lei citada completar uma década de existência, e por este ser um dos 
grandes temas incorporados no estudo da História, nos últimos anos, com o fim de 
discutir a formação cultural e identitária brasileira. Nesse sentido, a pesquisa visa 
problematizar as formas com as quais os livros didáticos têm contribuído para a 
construção da imagem do indígena (em especial, do indígena brasileiro), perante os 
estudantes do Ensino Secundário/Médio, em escolas brasileiras. Buscar-se-á 
investigar o conteúdo presente na coleção, focando nas mudanças e permanências 
que ocorreram de um edital para outro. 

Palavras-chave: Livro didático; Consciência Histórica; Indígenas; PNLD; Lei 
11645/2008 

 

É praticamente unânime, entre os especialistas, dizer que o livro didático é o 

material mais importante quando se discute o ensino de História no Brasil, pois é 

um dos meios principais de construção dos diversos conceitos e valores presentes 

na sociedade. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tornou tal material 

mais acessível à população estudantil, fator que o torna ferramenta potente de 

construção do conhecimento histórico em sala de aula e, portanto, objeto de vários 

interesses. Nesse sentido, a pesquisa em manuais didáticos mostra-se de relevância 

ímpar. 

                                                           
1 Docente do Departamento de Educação da Universidade Estadual Paulista – UNESP/Assis e do Programa de Pós-Graduação 
em História Social da Universidade Estadual de Londrina – UEL – Brasil. Coordenador do Laboratório em Estudos e Pesquisas 
em Didática da História – LEPEDIH – UNESP/Assis 
2 Graduanda do 4o. ano do curso de História da UNESP-Assis, vinculada ao LEPEDIH. Pesquisadora de Iniciação Científica – 
ISB/UNESP-Assis 
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Apesar de fundamental, os manuais didáticos não passam incólumes às 

falhas, pois, entrementes, as informações neles contidas são apresentadas, muitas 

vezes, de maneira factual, sem espaço para reflexões. Característica que se coloca, 

no caso brasileiro, principalmente em obras destinadas aos estudantes do Ensino 

Médio3, pois demandam uma abordagem conteudista, com maior objetividade e 

generalista, visto que seu público-alvo precisa ser preparado para os exames de 

admissão à universidade, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)4  e o 

vestibular. Tais elementos, inerentes ao conteúdo, comercialização, acesso e 

utilização dos manuais didáticos, reverberam na maneira como seus leitores 

construirão a aprendizagem de temas, períodos e grupos históricos estudados, bem 

como a relacionarão a seu cotidiano. Em curtas palavras, tais características 

relacionadas aos manuais didáticos atuam na construção e desenvolvimento da 

consciência histórica dos estudantes. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) trata-se de uma política 

pública de avaliação e distribuição de livros didáticos aos estudantes do ensino 

básico, o qual é dividido em três segmentos - anos iniciais do ensino fundamental 

(1o. ao 5o. anos); anos finais do ensino fundamental (6o ao 9o. Anos); e ensino médio 

(1o ao 3o anos – equivalente ao período compreendido entre o 10o. e 12o ano do 

ensino secundário em Portugal). Cada coleção escolhida deve permanecer na escola 

por três anos até a próxima distribuição. A cada ano ocorre o processo avaliativo dos 

                                                           
3 A Educação Básica no Brasil é dividida em três etapas. A primeira delas é a Educação Infantil, com crianças de 0 a 5 anos de 
idade, abrangendo creche e pré-escola. Na sequência, há o Ensino Fundamental, com estudantes entre 6 e 14 anos, sendo esta 
fase subdividida em duas (anos iniciais - 1o ao 5o ano; e anos finais (6o ao 9o ano). Finalmente, a terceira etapa, denominada 
Ensino Médio (equivalente ao Ensino Secundário em Portugal) abrange estudantes entre 15 e 17 anos. Após esta etapa há a 
Educação Superior, envolvendo o estudo universitário. 
4 Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da 
escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos 
anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa 
Universidade para Todos (ProUni). Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de 
seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183. Acesso em 23/02/2018.  
Cerca de 40 universidades públicas brasileiras (29 estaduais e 11 federais) ainda utilizam-se do vestibular para o ingresso em 
seus cursos. “[…] Algumas, como a Universidade de Brasília (UnB), só aderiram à prova do Enem e ao Sistema de Seleção 
Unificado (Sisu) para o ingresso no início do ano, e mantém vestibular próprio no meio do ano. Outras, como a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, utilizam a nota do Enem apenas parcialmente para o ingresso.” Disponível em 
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/redacao-para-o-enem-e-vestibular/nao-e-so-pelo-enem-40-universidades-
publicas-ainda-tem-vestibular-com-redacao/. Acesso em 23/02/2018. 
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual 
instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Disponível em http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas . Acesso em 23/02/2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/redacao-para-o-enem-e-vestibular/nao-e-so-pelo-enem-40-universidades-publicas-ainda-tem-vestibular-com-redacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/redacao-para-o-enem-e-vestibular/nao-e-so-pelo-enem-40-universidades-publicas-ainda-tem-vestibular-com-redacao/
http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas
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manuais de um segmento, tendo início na elaboração do edital e findando-se na 

chegada dos livros  aprovados às escolas.5  

O processo de fabricação do livro começa com o lançamento do Edital, por 

parte do Ministério da Educação (MEC). Este contém as exigências pelas quais as 

editoras se fiarão para a elaboração das obras. Após a aprovação no processo 

avaliativo, os livros que atenderem, ainda que minimamente, o preconizado no 

Edital, são incluídos no Guia que atua como uma espécie de orientador para o 

professor, pontuando os avanços e limitações de cada obra selecionada. 

O PNLD possui uma coordenação geral responsável pela elaboração dos guias 

que contém as obras aprovadas no processo avaliativo. Após as editoras 

inscreverem suas obras de acordo com os critérios constantes num edital, as obras 

passam pelo crivo de especialistas das respectivas áreas do conhecimento, de forma 

rigorosa e sigilosa. Por fim, as obras aprovadas compõem o Guia do Livro Didático 

que contribui para a seleção, feita pelos professores e diretores das escolas, das 

obras a serem compradas e utilizadas. Todo processo é financiado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que tem como fim a distribuição 

dos livros escolhidos para todas as escolas brasileiras cadastradas no PNLD. 

Mesmo com todo o trabalho de avaliação, o estudo acerca das formas, 

conteúdos e funções dos manuais didáticos está em processo e, paulatinamente, tem 

sido adensado por novas pesquisas e matrizes epistemológicas. O processo de 

avaliação que compõe o Programa possibilita uma espécie de "fiscalização" 

acadêmica geradora de uma gestão de conhecimento para se pensar nos livros 

futuros. Comparar obras de editais diferentes permite que sejam apresentados 

acertos e erros de uma edição para outra e, baseado nesses resultados, autores e 

editoras podem se orientar no momento de elaboração das coleções para a próxima 

edição do Programa. 

O presente artigo apresenta um breve estudo sobre a abordagem da temática 

indígena nas obras História Global - Brasil e Geral de Gilberto Cotrim (versões 2008 

e 2018) da editora Saraiva, voltadas para o Ensino Médio e aprovadas nos editais 

                                                           
5 Embora tendo início em 1985, com avaliação de obras referenciadas nas disciplinas que compõem o currículo escolar, o 
processo de inscrição e avaliação de coleções inscritas no Programa, bem como a publicação do primeiro Guia de livros 
didáticos, ocorreu somente em 1996. 
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PNLEM 2008 (portanto, antes da aprovação da lei 11.645/2008) e PNLD 2018. 

Optou-se por esta temática pelo fato de a Lei citada completar uma década de 

existência, e por este ser um dos grandes temas incorporados no estudo da História, 

nos últimos anos, com o fim de discutir a formação cultural e identitária brasileira. 

 Além disso, as questões políticas contemporâneas, que visam influenciar 

estruturalmente a educação brasileira, tal qual a Lei que Reforma o Ensino Médio 

(Lei 13415/2017), possibilitam observar os resultados da presente pesquisa à luz 

de outro olhar, dadas as indefinições acerca da permanência do PNLD na mesma 

configuração dos últimos anos, pois verifica-se claramente a mudança de 

mentalidade para um viés conservador, plataforma do governo atual, conforme 

pode ser observado no Decreto 9099 de 18 de julho de 2017.6  

 Nesse sentido, a pesquisa visa problematizar as formas com as quais os livros 

didáticos têm contribuído para a construção da imagem do indígena (em especial, 

do indígena brasileiro) perante os estudantes do ensino médio, em escolas 

brasileiras. Buscar-se-á investigar o conteúdo presente numa coleção, focando nas 

mudanças e permanências que ocorreram de um edital para outro. 

Como observou Chris Stray (1993), o livro didático é um produto cultural 

complexo que se situa na interface entre cultura, pedagogia, produção editorial e 

sociedade. Baseado nessa afirmação, pode-se observar as marcas deixadas pelo livro 

didático em todo setor educacional. A educação é um dos entes importantes para a 

introdução de valores e, concomitantemente, na discussão de comportamentos e 

ações dos indivíduos em sociedade. Nesse contexto, o livro didático aparece como 

ferramenta importante na estratégia de difundir valores objetivados pelas políticas 

públicas das instituições governamentais, as quais podem (ou não) estar alinhadas 

às carências de orientação temporal da sociedade (Rüsen, 2010a), fator importante, 

pois muitas vezes os manuais são tomados como fonte inquestionável do saber. 

Entretanto, além de ser um vetor ideológico, Alain Choppin (2004) compreende o 

livro didático não só como ferramenta pedagógica, mas também de difusão cultural, 

                                                           
6 O Decreto 9099/2017 traz modificações estruturais no Programa Nacional do Livro Didático, as quais têm sido discutidas 
por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, tais como a inclusão de disponibilização das obras didáticas para 
além das escolas públicas de educação básica das redes federal e distrital, bem como das redes estaduais e municipais, 
contemplando “[...] instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder 
Público” (trecho do Artigo 1o.), entre outros exemplos.  
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caracterizando-o como fonte informativa abundante e diversificada, sendo sua 

eficácia ligada à forma com a qual é utilizada no cotidiano escolar. 

Concomitantemente, as autoras Sônia Regina Miranda e Tânia Regina de Luca 

(2004) apresentaram duas constatações ao pesquisar o processo de avaliação do 

livro didático: sua diversidade e a lógica mercadológica que orienta sua produção. 

As editoras interessam-se pela presença de sua obra no Guia por um simples 

motivo: o manual didático é mercadoria que precisa ser vendida. Quando uma 

coleção é escolhida para uma grande quantidade de escolas do país, milhares de 

exemplares são distribuídos e, consequentemente, a editora responsável alavanca, 

exponencialmente, seus lucros. Essa preocupação mercadológica supera a 

metodológica e do conteúdo, principalmente quando se trata das compras do setor 

público, pois "[…] a dimensão de mercadoria" dos livros didáticos frisa sua "[…] 

capacidade de vendagem e aceitação no mercado" (Miranda & De Luca, 2004). Esse 

fator exige uma avaliação cada vez mais rigorosa da forma como os conteúdos são 

abordados na obra. Processo que desencadeou grande avanço na elaboração dos 

manuais, dotando-os de melhor qualidade.  

O livro didático é peça fundamental na formação da consciência histórica dos 

estudantes, sobretudo por ser a fonte mais acessível para a construção do 

conhecimento histórico em sala de aula. Ao abordarem as minorias sociais, os 

manuais, além de contribuírem para o desenvolvimento humano e crítico dos 

estudantes, têm o papel de apresentá-los à heterogeneidade cultural, 

socioeconômica e política da sociedade brasileira. Estudar a temática indígena 

contribui de diversas maneiras no  desenvolvimento social, tanto pela 

desconstrução de estereótipos, quanto para o conhecimento da formação da 

identidade nacional brasileira e tudo que a representa. 

Na convenção 169/1989, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, o 

artigo 31 trata de medidas para erradicar o preconceito: 

Esforços deverão ser envidados para garantir que livros de história e 
outros materiais didáticos apresentem relatos equitativos, precisos e 
informativos das sociedades e culturas desses povos.  (Convenção 169 da 
OIT, BRASIL, 2011). 
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Destarte, uma política pública que contemple manuais didáticos 

preocupados com a inserção da narrativa histórica dos povos originários do Brasil, 

atrelado a uma Lei que oficializa o estudo desta temática nas escolas poderia 

garantir, em tese, um conteúdo bem elaborado dos temas. 

Tal perspectiva colide com aquela que compreende o livro como mercadoria 

e a  necessidade de as editoras inserirem seus produtos no mercado. Fator que gera 

um produto carregado de falhas em termos de conteúdo e método. Nos livros 

destinados a estudantes do Ensino Médio a ocorrência de abordagens insatisfatórias 

sobre a temática é maior se comparado àquelas das coleções destinadas ao ensino 

fundamental, devido à finalidade pragmática do livro em “preparar” o estudante 

para os exames finais. Assim, o objetivo de desenvolver criticidade no estudante é 

deixada em segundo plano, pois prioriza-se a exposição tradicional da História, sem 

espaços para maiores debates. 

A discussão acerca da História dos povos originários do Brasil tem sido 

apresentada, tradicionalmente, sob uma vertente. Observa-se, desde há muito, a 

dificuldade de se encontrar uma discussão balizada pelos pressupostos da História, 

que fuja à reprodução de estereótipos e representações modelares que perenizam 

no tempo, dificultando o acesso à História desses povos.  

Pesquisas anteriores à elaboração e promulgação da Lei 11645/2008 

apontam para esta dificuldade. Almeida (1987) investigou a imagem do negro e do 

indígena nos livros didáticos brasileiros, analisando as seis primeiras séries do 

ensino fundamental nas disciplinas de Estudos Sociais e Educação Moral e Cívica, 

tendo como objetivo identificar a presença do racismo em suas páginas. Apontou a 

importância que a escola tem na formação da imagem da sociedade acerca de si 

mesma, de sua História e de sua diversidade étnico-racial, constatando duas 

situações distintas. Primeiramente, quando os livros se posicionam contra o 

racismo, valorizando a imagem do negro e do indígena e, num segundo momento, 

após exposta a diversidade étnico-racial brasileira, quando buscam relegar ao 

passado o tratamento dessas diferenças na História.  

Observa-se nas obras para as crianças menores, por exemplo, que o autor 

identifica três domínios cujos protagonistas são brancos: família, comunidade e 

unidade política. Almeida (1987) compara a incidência de representações dos 
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diferentes grupos étnicos nos livros e constata que apenas 4,7% são de indígenas e 

negros. Para este autor, mais importante ainda é observar de quais formas, e em que 

épocas, esses grupos são inseridos nos livros didáticos para compreender os 

mecanismos de disseminação de ideias etnocêntricas e ocultação de ideias plurais 

nas obras. A falta de criticidade nos livros também é apontada pelo autor, pois 

embora nas obras destinadas às crianças menores o índice de aparição de negros e 

indígenas seja maior, a história brasileira permanece tendo como marco inicial o 

"descobrimento" do Brasil, ou seja, novamente o protagonista da narrativa é o 

homem branco colonizador que descobre novas terras com povos a serem, por ele, 

civilizados. Muitos anos se passaram desde a interpretação destes manuais didáticos 

por este autor, porém muitos de seus apontamentos persistem até nossos dias. 

A forma com a qual o indígena é representado no livro didático exerce grande 

influência na maneira como os estudantes verão esses povos. João Pacheco de 

Oliveira (1998) discorre acerca dos problemas políticos e socioeconômicos 

decorrentes das disputas pela posse de terras entre populações indígenas e 

agricultores, demonstrando como o primeiro grupo sofre com estereótipos que são 

perenizados no tempo.7 A ausência de imagens que mostrem as diferentes formas 

de vida e atuação dos indígenas na contemporaneidade reforça, no imaginário do 

estudante, os estereótipos. É possível perceber nessa obra que muitos estereótipos 

abordados se encontram em discursos das pessoas até hoje, porém pode-se 

adicionar maior capacidade de proliferação dessas representações preconceituosas 

devido às redes sociais.  

Telles (1987) ao analisar livros didáticos de História do Brasil do período, 

verificou que eles traziam uma visão pacífica do processo de colonização, seja 

ocultando ou valendo-se de eufemismos para narrar os fatos com o fito de minimizar 

as ações conflitivas. Esta perspectiva simplista, sem conflitos e eurocêntrica do 

processo histórico, dificulta, estruturalmente, a reflexão do estudante a respeito da 

desigualdade nas relações de poder na História, levando-o a concluir que os povos 

                                                           
7 Oliveira apresenta duas representações estereotipadas que se referem aos indígenas reproduzidas ao longo do tempo. A 
primeira, presente em populações rurais que ao terem conflito de interesses com os indígenas, os representam como “ladrões”, 
“traiçoeiros” e “preguiçosos”, fortalecendo argumentos de caráter genocida. De outro lado, há representações das populações 
indígenas propagandeadas pela população urbana que não possui contato direto com estes povos, asseverando que estes 
possuem terras demais e apresentam identidade falsa ao viverem no âmbito urbano sem andarem nu ou viverem no mato. 
(Oliveira, p.63) 



244 | P á g i n a  

 

indígenas, assim como os africanos e afro-brasileiros, são “naturalmente” inferiores 

aos europeus, pois, por tal narrativa, estão a reboque da História protagonizada 

pelos colonizadores europeus. Com o intuito de problematizar esta abordagem, Silva 

e Grupioni (1995) organizaram uma coletânea de textos a respeito da questão 

indígena na escola, denominada "A temática indígena na escola: novos subsídios para 

professores de 1° e 2° graus", obra que contemplou questões políticas, educacionais, 

culturais e trouxe reflexões acerca das "[…] concepções de mundo e de vida social" 

dos nativos do Brasil, além de apresentar, ao final, recursos didáticos para os 

professores. Destarte, a obra objetivou: 

Fornecer informações confiáveis sobre as mais de 200 sociedades 
indígenas que habitam o território brasileiro, questionando algumas 
ideias equivocadas e amplamente difundidas no senso comum. (Silva & 
Grupioni, 1995, p. 15) 

 
O principal fator dessas problemáticas identificadas em obras publicadas 

anteriormente à Lei 11645/2008 é o desconhecimento das sociedades indígenas do 

Brasil, fator que impede o reconhecimento das diferenças culturais existentes. Com 

a aplicação da lei, abriu-se espaço para discuti-las de forma a elaborar modelos 

educacionais e práticas pedagógicas que visem satisfazer as demandas de 

orientação temporal da sociedade brasileira. Tais reflexões fazem pensar em que 

medida o Brasil possibilitará a construção de um horizonte de expectativa 

(Koselleck, 2006), pois o país, dono de relevante multiplicidade cultural, permanece 

profundamente marcado pela desigualdade em diferentes matizes. 

 

JÖRN RÜSEN E O LIVRO DIDÁTICO 

 

A relevância da pesquisa em livros didáticos decorre de sua gigantesca utilização 

nas escolas brasileiras. Portanto, ao discutir seu conteúdo e abordagem, é mister que 

se parta dos conhecimentos que deveriam compor o repertório do estudante ao sair 

da escola, com vistas a verificar, ao final, em que medida foi alcançada uma 

aprendizagem histórica satisfatória. Ao pensar nessa problemática, no contexto 
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escolar alemão, o historiador Jörn Rüsen, teórico da Didática da História8, partiu de 

sua concepção do "[...] que se pretende conseguir através de uma aula de História" 

(Rüsen, 2010a, p. 112). Para o próprio autor uma aula de História deve contribuir 

para o estudante construir consciência histórica:  

A consciência histórica pode ser descrita como a atividade mental da 
memória histórica, que tem sua representação em uma interpretação da 
experiência do passado encaminhada de maneira a compreender as atuais 
condições de vida e a desenvolver perspectivas de futuro na vida prática 
conforme a experiência. (Rüsen, 2010a, p.112) 

 
Destarte, a interpretação que os estudantes elaboram a partir do conteúdo e 

abordagem que encontram nos livros didáticos, auxiliará no desenvolvimento de 

sua visão sobre os temas, contribuindo para sua reflexão acerca das opções e ações 

na vida prática. Faz-se, necessário, portanto, pensar o livro didático de forma que 

possa contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem histórica 

promotora da reflexão acerca de múltiplas narrativas, oriundas de diferentes 

grupos, a respeito de um mesmo fato histórico.  

Ao discutir os objetivos da aprendizagem histórica, Rüsen avalia que o livro 

didático é importante para o ensino prático, pois possibilita o desenvolvimento da 

percepção, interpretação e orientação históricas, dada a maneira de como ele é 

pensado, elaborado, tanto em sua estrutura física quanto em sua proposta. No 

aspecto prático, o autor defende um formato claro, de estrutura didática que 

dialogue com as condições de aprendizagem do estudante, considerando suas 

experiências e expectativas, sobretudo nas especificidades de cada geração. Para 

saber se um conteúdo é adequado ou não para um livro didático, convém pensar no 

grau de sua contribuição para a compreensão do presente, bem como os desafios de 

vida das crianças e jovens (Rüsen, 2010a). O livro que apresenta somente uma 

exposição da História não é adequado para a aprendizagem histórica, pois se o 

objetivo do estudo histórico é estimular a capacidade de julgar e argumentar do 

aluno, este não se coaduna com a apresentação de uma única narrativa, sem espaços 

                                                           
8 A Didática da História é uma linha de pesquisa da História na Alemanha que […] analisa […] todas as formas e funções do 
raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso inclui o papel da história na opinião pública e as 
representações nos meios de comunicação de massa; ela considera as possibilidades e limites das representações históricas 
visuais em museus e explora diversos campos onde os historiadores equipados com essa visão podem trabalhar (Rüsen, 
2010b, p.31-2).  
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para diálogos, discussões e críticas. Portanto, um manual didático deve conter 

atividades que incentivem os estudantes a pensar e pesquisar fontes a serem 

interpretadas, praticamente, em sala de aula. 

No que concerne ao desenvolvimento da percepção histórica, um livro 

didático deve contribuir para o estímulo dos sentidos, seja pela utilização de mapas 

e imagens, seja por textos, com vistas a fomentar a relação entre o percebido e o 

experienciado na vida cotidiana dos discentes. Mostrar o passado a partir de 

variadas perspectivas que se completam e/ou se contradizem, também deve ser alvo 

da obra didática. A pluralidade narrativa possibilita que os estudantes, ao 

depararem-se com sua própria experiência histórica, individual e coletiva, 

desenvolvam argumentação. Destarte, a atividade hermenêutica gera sentido às 

experiências do passado. Nesta perspectiva, torna-se fulcral atentar às capacidades 

metodológicas do manual, o qual deve, na perspectiva de Rüsen (2010a) tratar dos 

resultados científicos de maneira prática, obedecendo às normas da ciência 

histórica, com textos coerentes e claros. Assim, o estudante compreenderá que a 

História não se constitui de uma série de "fatos fixos", mas que é mister que seja 

pensada em estreita dialogicidade com o presente.  

Por fim, como meio para orientação histórica, o livro didático tem a função 

de contribuir para a aprendizagem histórica, gerando orientação à vida presente e, 

consequentemente, perspectivas de futuro. Rüsen assevera que um bom livro 

didático deve estimular a relação entre a perspectiva global e a visão cotidiana do 

estudante, fomentando a formação de uma opinião histórica, por meio do trabalho 

com referências ao presente.  

Com base nesse repertório epistemológico, buscou-se identificar, nas duas 

edições da obra analisada, elementos que correspondam aos três objetivos da 

aprendizagem histórica e, a partir deste processo, investigar de que forma ocorre a 

construção da consciência histórica nos estudantes, por meio da metodologia 

presente nos manuais. 
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HISTÓRIA GLOBAL - 20089 

 

A obra intitulada “História Global - Brasil e Geral”, de Gilberto Cotrim, aprovada no 

PNLEM 200810, possui volume único que contém 602 páginas e Bibliografia. É 

organizada em 15 unidades, com capítulos que as subdividem, seguindo a 

periodização tradicional da História Geral (Pré-História, Antiguidade, Idade Média, 

Idade Moderna e Idade Contemporânea) e do Brasil (Brasil Colônia, Brasil Império 

e Brasil República). A História do Brasil é abordada em quatro unidades, sendo 

apresentada como consequência da História europeia. 

Logo no início da obra, o autor escreve para os estudantes a respeito das 

competências que pretende desenvolver ao longo dos textos e atividades: 

Um dos nossos principais objetivos foi levá-lo a estabelecer, 
principalmente por meio das atividades propostas, a relação entre o 
passado e o presente, entre a história que você analisa e a que vive, 
tornando significativo seu aprendizado". (Cotrim, 2008, p.3)  

 
Observa-se que o autor tem consciência da importância de se estabelecer a 

relação entre passado e presente a fim de que os estudantes aprendam um conteúdo 

com sentido para suas vidas, pois assim desenvolverão a capacidade de pensar 

criticamente, fator que também se coloca como objetivo do livro:  

No percurso que traçamos para você nesta obra, há uma seleção de temas 
e interpretações do processo histórico. Mas, certamente, muitos outros 
percursos podem ser trilhados. Por isso, o conteúdo deste livro deve ser 
discutido, ampliado, questionado [...] esperamos que você, por meio da 
reflexão histórica sobre outras sociedades e culturas, possa ampliar a 
consciência do que fomos para transformar o que somos" (Cotrim, 2008, 
p.3) 

 
Vale ressaltar que esta obra ainda não estava sob a vigência da lei 

11645/2008, pois esta passou a ser aplicada no edital seguinte do PNLD. Assim, 

discorrer-se-á, na sequência, a respeito da unidade em que a obra aborda os 

                                                           
9 A reprodução de imagens e/ou de partes de manuais escolares brasileiros e de livros são autorizadas de acordo com a Lei 
nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, indicado no "Capítulo IV - Das Limitações aos Direitos Autorais - Art. 46. Não constitui 
ofensa aos direitos autorais - III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens 
de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do 
autor e a origem da obra." 
10 A obra pesquisada se encontra no CEDAP – Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da UNESP-Assis, e é parte do 
material que compõe o projeto de extensão denominado “Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática da História 
(LEPEDIH): organização do acervo de materiais didáticos (1a. e 2a. fases)”. O Projeto tem como objetivo incluir, no acervo do  
CEDAP, manuais didáticos aprovados no PNLEM História 2008, primeiro processo avaliativo do PNLD voltado, 
especificamente, para obras do Ensino Médio.  
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indígenas, discutindo as metodologias utilizadas para contemplar os objetivos 

citados. No livro, as unidades não são numeradas, somente os capítulos, como o 

exemplo mostrado a seguir: Unidade  - Pré História: Capítulo 4 - Primeiros povos da 

América. 

O capítulo apresenta quatro páginas que tratam dos povos existentes na 

América antes da chegada dos europeus. Durante o capítulo não há menção ao termo 

“indígena”11, exceto nas atividades. Contudo há um texto destinado à cultura Tupi, 

caracterizada como povo que habitava o território que viria a se chamar Brasil antes 

da chegada dos europeus. Não há imagens que representem este povo, tampouco 

maior discussão a seu respeito. O capítulo finaliza com a informação da existência 

de outras tribos no território: tupinambás, tupiniquins, guaranis, caetés, potiguares, 

jês e aruaques. 

Na secção “Relacionando passado e presente” há proposta de atividade 

solicitando que os estudantes pesquisem as condições atuais dos indígenas 

brasileiros, ressaltando suas dificuldades de vida e como são caracterizados pelos 

não indígenas, porém não há imagens desses grupos. 

                                                           
11 Utilizamos no artigo a denominação “indígenas e povos indígenas”, seguindo as discussões contemporâneas acerca deste 
tema no Brasil. Collet, Paladino & Russo (2014, pp.11-12) asseveram que “[...] A denominação indígena significa, segundo os 
dicionários de língua portuguesa, ‘nativo, pessoa natural do lugar ou do país em que habita’. Apesar de parecer mais correta 
do que o termo índios, é importante destacar que também se trata de uma categoria trazida de fora, isto é, pelo colonizador 
ou não indígena. Antes da chegada dos europeus, a população nativa não tinha um nome para designar-se como coletivo. Cada 
povo ou etnia tinha sua própria denominação, que a distinguia das demais. […] Mas isso quer dizer que, se queremos apropriar-
nos de uma visão mais crítica e atualizada sobre tais populações, não devemos utilizar os termos índios e indígenas? Só 
devemos referir-nos a cada etnia no singular? Não necessariamente. De modo distinto ao ocorrido em outros países da 
América Latina, principalmente Bolívia, Venezuela e Argentina, onde se rejeitam as categorias índios e indígenas, 
reivindicando-se a denominação povos originários ou nações originárias, no Brasil não se verificou esse processo. Houve uma 
reapropriação ou ressignificação dos nomes genéricos que, ao longo da história do país, tiveram sentido pejorativo e foram 
associados a modos de vida pouco ‘civilizados’. O movimento indígena, surgido na década de 1970, decidiu que era importante 
manter, aceitar e promover as denominações genéricas como forma de fortalecimento da identidade conjunta e de união na 
luta por direitos comuns. As mais de 305 etnias existentes hoje no Brasil, apesar de todas as diferenças e especificidades 
verificadas entre elas, também têm muitas características em comum, entre as quais se destaca a vinculação com o território, 
que é, como se verá, muito complexa e diferente daquela própria ao sistema capitalista. Não por acaso, a principal luta pela 
qual se constituiu o movimento indígena brasileiro foi a reivindicação junto ao Estado do reconhecimento das terras 
tradicionalmente ocupadas por eles. Desse modo, consideramos importante que o professor fale com seus alunos a respeito 
das lutas e reivindicações do movimento indígena, sem perder de vista as inúmeras diferenças existentes entre as etnias em 
suas formas de organização, na economia, no sistema de crenças e religiosidade, nos rituais e festas, e nos conhecimentos, 
entre outros aspectos.” 



249 | P á g i n a  

 

Na abertura da 

unidade (Figura 1), o autor 

traz uma imagem feita entre 

os anos 1515 e 1519 

representando o início da 

ocupação do Brasil e a 

condição escravista dos 

indígenas.  

 

 

 

 

Figura 1. Imagem da página inicial da Unidade “Brasil Colônia” 

 

Esta imagem é recheada de possibilidades de reflexão a serem fomentadas 

nos alunos a respeito da forma pela qual os indígenas estão representados. 

Entretanto, não há questionamentos a respeito do que pode se aprender sobre o 

cotidiano de vida dos indígenas. Pelo contrário. Quatro questões são propostas das 

quais três se baseiam na economia colonial e administração portuguesa, além de 

uma que discute a escravidão indígena. A ilustração sugere um indígena primitivo, 

representado numa posição que o remete a animais. A imagem indica a 

representação de um povo que não tem nada a oferecer além do trabalho manual, e 

que precisava dos europeus para ser civilizado. Muitas dessas características 

permanecem no imaginário contemporâneo e aparecem no discurso dos estudantes, 

em sala de aula. Entretanto, poder-se-ia, ao iniciar o estudo da unidade, explorar o 

documento sob outra perspectiva, pois a reflexão acerca da imagem possibilitaria 

problematizar os estereótipos criados sobre os povos indígenas. Ao pensar a 

respeito dos preconceitos existentes, ontem e hoje, a introdução da Unidade 

contribuiria, efetivamente, para o processo de aprendizagem, abrindo-se à 

construção de consciência histórica.  

O capítulo 21 do livro, denominado Início da colonização (pp. 194 a 200) traz 

como tema central a devastação ambiental causada pelos portugueses com a 



250 | P á g i n a  

 

exploração do pau-brasil. O autor procura aproximar o tema ao tempo presente, 

sugerindo que os estudantes encontrem soluções para o desmatamento no Brasil. 

Essa atividade desencadeia um processo intelectual importante, pois visa a emersão 

dos conhecimentos prévios do estudante, questionando quais áreas estão sendo 

desmatadas no Brasil contemporâneo. Embora haja preocupação com a discussão 

ambiental, os indígenas são deixados de lado no capítulo e, por vezes, aparecem com 

a denominação "índio"12. Somente ao final do capítulo, o autor trata sobre a 

escravidão indígena, apresentando um pequeno texto seguido de uma imagem. 

A obra escolhida por Cotrim (página 199), feita por Jean Batista Debret13 

(Figura 2), apresenta o sofrimento do indígena, em sua condição de escravo, durante 

a colonização.  

 

 

 

 

 

Figura 2. “Viagem pitoresca histórica ao 
Brasil” - Jean Baptista Debret (1834) 

 

Mediante a interpretação desta fonte, poder-se-ia desenvolver atividades que 

contribuíssem para o estudante construir consciência histórica acerca da violência 

da escravidão no Brasil, tanto de negros quanto de indígenas, e, por exemplo, 

relacionar com exemplos de trabalho análogos à escravidão, existentes atualmente. 

Contudo, a proposta de discussão que o autor sugere é, novamente, referente apenas 

aos interesses comerciais dos portugueses no Brasil. 

Nessa perspectiva, não há espaço para a modificação da representação 

existente no senso comum e perenizada até o presente. Nela, o indígena é 

                                                           
12  Segundo Collet, Paladino & Russo, 2014, p. 11: “[...] o conceito de índio provém de um equívoco: o fato de os colonizadores 
europeus, em sua chegada ao continente americano, acharem que estavam na Índia e estenderem de forma genérica a 
denominação para todos os habitantes que encontraram vivendo nesse território”. 
13  Jean Baptiste Debret (1768-1848) veio ao Brasil para atuar como pintor de história da chamada Missão Artística Francesa, 
a qual resultou na fundação da Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro, em 1826. Como um dos principais artistas 
desse grupo, Debret teve de se haver com a hostilidade de artistas portugueses por integrar uma instituição de ensino artístico 
nos moldes franceses. Ao regressar à França, após quinze anos em terras brasileiras, publicou a obra “Viagem pitoresca e 
histórica ao Brasil”, que o tornou conhecido tanto no Brasil quanto na França. TREVISAN, Anderson Ricardo. Debret e a Missão 
Artística Francesa de 1816: aspectos da constituição da arte acadêmica no Brasil. In. Plural. Revista do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, no. 14, 2007, pp.9-32.  
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reconhecido sempre como aquele que vive na mata, usa penas, anda nu com o corpo 

pintado, não sabe se organizar, nem é afeito ao trabalho. Isso inviabiliza a discussão 

a respeito da relação temporal, pois abre mão de apresentar aos estudantes onde 

esses indígenas vivem atualmente, se estudam, como trabalham, o que vestem, se e 

como utilizam as tecnologias, se estão inseridos no cenário político, se há leis que 

garantem seus direitos, se há movimentos de defesa de seus interesses, etc. Na 

edição de 2008 essas informações não aparecem. Conclui-se que a obra não alcança 

o objetivo, proposto ao leitor, de relacionar ao presente o conteúdo estudado. Com 

a persistência dos problemas, o estudo do tema não será eficaz na perspectiva de 

desenvolver o conhecimento crítico do estudante, tampouco a consciência histórica 

acerca do protagonismo indígena no processo histórico e na sociedade 

contemporânea. 

Nesta coleção, os indígenas apareceram apenas nessas duas unidades, 

portanto compondo apenas o período da colonização do Brasil, desaparecendo do 

processo histórico brasileiro até a contemporaneidade. Nesse sentido, ao partir do 

preconizado por Rüsen (2010a) em que o livro didático é uma ferramenta de 

argumentação, verifica-se que esta abordagem dos povos indígenas apresenta uma 

experiência histórica narrada de maneira fixa e dogmática, o que dificulta, 

estruturalmente, o exercício reflexivo para desenvolvimento da capacidade de 

interpretação para além do exposto na obra pois inviabiliza a relação do conteúdo 

histórico estudado com a multiplicidade sociocultural do cotidiano da sociedade 

brasileira contemporânea. 

Nesta sequência, será discutida a mesma obra de Gilberto Cotrim, publicada 

pela mesma editora, mas agora fruto da edição do PNLD 2018, com o objetivo de 

refletir acerca das mudanças e permanências existentes após a vigência de quase 

uma década, da Lei 11645/2008, seja no conteúdo, seja no processo metodológico 

com vistas à construção de conhecimento histórico. 
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HISTÓRIA GLOBAL - 2018 

 

Diferentemente da edição anterior, a coleção escrita por Gilberto Cotrim aprovada 

no PNLD 2018 está dividida em 3 volumes, um para cada ano do ensino secundário. 

Organizados cronologicamente, os volumes estão, segundo o autor, divididos em 

três dimensões: temática, interdisciplinar e História da cultura. 

A organização desta versão é a mesma da coleção 2008, dividida em unidades 

subdivididas em capítulos. O primeiro volume contém 272 páginas, porém tem 

grande mudança em relação aos títulos. Enquanto na primeira obra analisada, a 

unidade que contempla os povos indígenas é chamada de Brasil Colonial, na nova 

obra tal capítulo recebe o nome de Conflitos e Confrontos. Nesta unidade, em que são 

estudados as reformas europeias e os povos americanos, as culturas indígenas 

participam do processo histórico nos capítulos 16 (Povos da América), 17 (Expansão 

europeia) e 18 (A conquista da América). 

As mudanças se apresentaram, inicialmente, a partir do capítulo 16, 

intitulado Tupis: agricultores habilidosos (pg. 224); contudo, o livro torna 

homogênea a heterogeneidade dos grupos nativos brasileiros existentes, reduzindo-

a a um único povo: o Tupi. Diferentemente da primeira edição, que iniciava a 

unidade com a representação de indígenas como animais primitivos, esta busca 

novas discussões acerca 

da cultura desses povos 

(Figura 3).  

O autor divide os 

povos nativos latino-

americanos em quatro 

(astecas, incas, maias e 

tupis) sendo esse último 

tomado como exemplo 

para representar o 

indígena brasileiro. 

 

Figura 3.  Abertura do capítulo "Povos da América" 
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Se ao longo do texto o autor faz uma abordagem generalizada sobre quem são 

os povos indígenas, influenciando o estudante a compreender apenas alguns 

aspectos culturais da imensa pluralidade indígena habitante do território brasileiro, 

ao longo do tempo, ações importantes se apresentaram nesta obra. Diferentemente 

da versão anterior à Lei 11645/2008, o termo índio não aparece na edição 2018. 

Outra mudança importante é o uso de mapas e tabelas que apresentarão a 

pluralidade indígena e sua densidade populacional no Brasil. Em um dos exemplos, 

o autor descreve a atuação do povo Tupi, utilizando-se de um mapa do século XVI 

que mostra a distribuição dos indígenas no Brasil, citando outros grupos nativos 

(Tupi-guaranis, Jês, Aruaques, Kariris, Karibs, Panos, Tukanos, Charruas etc). A 

proposta ao estudante, na sequência, é convidá-lo a identificar qual o grupo que vivia 

na região em que mora, traçando uma relação entre a história desses grupos e do 

lugar onde os estudantes residem. O autor apresenta certa preocupação em 

diferenciar as tribos que viviam no Brasil, traçando as diferenças culturais e 

linguísticas. Obedecendo seu recorte, parte sempre dos tupis para comparação com 

outros grupos. Nas atividades, objetiva problematizar os estereótipos existentes, 

bem como apresenta sua contribuição para o surgimento de novas culturas, 

relacionando com o presente dos estudantes. 

Esta mesma perspectiva se encontra, também, no trabalho com uma tabela 

baseada no Censo Demográfico de 2010 (Figura 4), na qual foi apresentada a 

densidade populacional indígena nos estados brasileiros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.   Densidade 
Demográfica Indígena 
 no Brasil – 2010 
 



254 | P á g i n a  

 

Nesta secção (“Em destaque”) denominada “Povos indígenas da atualidade”, os 

estudantes são instados a responder qual a população indígena de seu estado e quais 

povos nele habitam. Na introdução da secção há dados acerca da quantidade de 

pessoas, povos, línguas e territórios indígenas, e um segundo parágrafo mostrando 

o objetivo da demarcação de uma terra indígena.  

Nesta atividade verifica-se um avanço, pois os indígenas são apresentados na 

contemporaneidade brasileira, algo alijado da edição 2008. Entretanto os 

questionamentos se limitam a promover uma identificação espacial e temporal dos 

estudantes com os diferentes povos indígenas, mas não se aprofunda na importância 

da delimitação de suas terras e tampouco avança na discussão política implícita a 

esta demarcação territorial. Na sequência, volta-se para a história europeia, 

tratando da expansão dos países até chegar à conquista da América (capítulo 18 do 

livro). 

O capítulo 18 apresenta abertura com discussão sobre a conquista violenta 

das terras americanas, por meio da obra de Diego Rivera (Figura 5). Nela, o autor 

representa a escravidão indígena, a catequização dos povos americanos e a opressão 

europeia.  

Ainda aborda a questão da alteridade no contato entre europeus e indígenas 

e abre espaço para uma discussão sobre os termos "conquista" e " descobrimento".  

Figura 5. Abertura do Capítulo 18 - “A conquista da América” 
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Percebe-se que, ao longo do capítulo, há a preocupação de mostrar a visão do 

indígena a respeito do processo de colonização. São utilizadas obras de arte, poema 

e esculturas como fontes históricas, ainda que sejam referentes à civilização asteca. 

A imagem abaixo (Figura 6) compõe tanto na obra de 2008 quanto a de 2018. 

Denominada Família indígena capturada e escravizada por bandeirantes, de Debret 

(1834), foi apropriada de maneira distinta nas edições. Enquanto na edição 2008 a 

imagem ilustra uma discussão acerca da economia colonial, na edição 2018 a 

imagem continua a ilustrar, porém é seguida por um texto que trata da escravidão 

indígena e da imposição religiosa. Entretanto, o fato de a imagem atuar apenas como 

ilustração, nos dois exemplos, limita sua possibilidade de potencializar ideias 

históricas, pois deixou-se de explorá-la como fonte, dotando-a de historicidade.        

Figura 6. Família indígena capturada e escravizada por bandeirantes (Debret, 1834) 
 
 

No segundo volume da obra, não há a presença explícita dos indígenas tal 

como ocorre na primeira em que eles têm espaços exclusivos. Nesta edição, os povos 

originários aparecem ao longo dos conteúdos. A unidade contém 288 páginas e é 

dividida da mesma maneira que a anterior. Sua primeira unidade já traz uma 

discussão muito importante: a escravidão no período colonial. Percebe-se que 

nesses capítulos o autor dá mais atenção aos povos africanos, embora este fator não 

resulte na exclusão dos indígenas, característica identificada na coleção de 2008. 
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Na abertura da Unidade (Figura 7), a partir da interpretação de uma fonte 

imagética, o autor instiga os estudantes a apresentarem seus conhecimentos a 

respeito de quem são os indígenas, analisando a representação presente na imagem. 

Diferentemente da coleção de 2008, a obra de 2018 abre espaços para exposição de 

rituais religiosos indígenas trazendo narrativa diversa daquela que apresenta 

apenas a religiosidade cristã europeia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Detalhe de mapa representando imagens indígenas 

 

Para propor essa discussão, o autor utiliza-se da gravura de Thomas Marie 

Hippolyte Taunay e Ferdinand-Jean Denis, de 1822 (Figura 8), que traz 

representação de um ritual dos Tupinambás, problematizando as denominadas 

“guerras justas” (Figura 8). Ao mostrar o ritual, a obra deixa de reforçar a 

invisibilidade da religiosidade dos povos indígenas, tal como feito na edição 2008. 

Entretanto, a legenda da imagem traz uma conotação negativa aos indígenas que 

utilizavam instrumentos de sopro, denominando-os como “feiticeiros”. Para tomar 

tal denominação como legítima seria necessário trabalhar a historicidade da 

imagem, pesquisando os diferentes personagens representados no ritual, a partir da 

cultura tupinambá.  
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Figura 8. Seção sobre as “Guerras Justas” 

 

Observa-se mudança na abordagem de uma coleção para a outra na medida 

em que a obra do Edital 2018 amplia o papel dos indígenas no processo histórico do  

período colonial brasileiro. Ao tratar da obra de Benedito Calixto que representa a 

fundação de São Vicente, mostrando indígenas e europeus no mesmo espaço, em 

ambas coleções Cotrim utiliza o texto do filósofo Benedito Prezia e do historiador 

Eduardo Hooneart. Entretanto, enquanto na primeira coleção o texto se encontra 

num box isolado chamado A confederação dos Tamoios (Figura 9), na segunda o 

título permanece, porém traz uma pintura de Rodolfo Amoedo para ilustrar a 

guerra, representando a violência brutal sofrida pelos indígenas que lutavam para 

permanecer em suas terras (Figura 9). 
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Figura 9.  Seção “Em destaque” - Confederação dos Tamoios 

 

No capítulo Holandeses no Brasil (p. 56), em uma seção chamada “Interpretar 

fonte” (Figura 10), Cotrim traz um livro produzido pelos europeus sobre as terras 

brasileiras e propõe uma discussão sobre sua capa (Figura 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Seção 
“Interpretar 
Fonte” - História 
natural do Brasil 
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A utilização dessas fontes apresenta aos estudantes novos métodos de 

análise que contribuem para a compreensão histórica, pois por meio da investigação 

do documento é possível problematizar a representação estereotipada dos 

indígenas feita pelos holandeses, bem como os possíveis reflexos desta mentalidade 

nos países europeus a respeito dos povos originários da América. Outro exemplo do 

uso de imagens, referenciadas no objetivo de construção cognitiva interdisciplinar, 

apresenta-se nas comparações entre diferentes representações de povos indígenas 

tal qual observa-se na p. 67 (Figura 11).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Diferentes representações de povos indígenas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É perceptível que o trabalho analítico com imagens nos livros didáticos contribui 

para a construção do conhecimento histórico do estudante. A análise das mudanças 

e permanências existentes entre as edições 2008/2018 traz como resultado alguns 

dados a respeito dos avanços no Ensino de História quando apoiado por uma 

legislação que objetiva dar voz a grupos historicamente excluídos da narrativa 

histórica. A lei 11.645/2008 trouxe a exigência da inserção efetiva do ensino de 

História e Culturas indígenas nas escolas brasileiras. Tal demanda gerou no 

processo avaliativo dos manuais mecanismos de garantias de construção qualitativa 

da pluralidade narrativa com vistas a problematizar, paulatinamente, a mentalidade 

eurocêntrica, branca e cristã, historicamente perenizada no Brasil.  

Através desse estudo, puderam ser identificadas algumas mudanças na 

coleção, de um edital para o outro, em diferentes dimensões: quantidade e qualidade 

de imagens, relação passado/presente, maior presença da diversidade cultural 

indígena, propostas interdisciplinares, etc. Embora a última coleção analisada 

permaneça com a abordagem indígena principalmente nos capítulos que se referem 

ao período colonial, há novas estratégias metodológicas, ainda que utilizadas 

timidamente 

A estrutura da coleção mudou, pois na primeira edição pesquisada a obra une 

as três séries num único volume, enquanto a outra distribui os conteúdos em três 

volumes, gerando mais espaço para propostas e conteúdos que faltaram na anterior.  

A maior utilização de imagens é outro fator que difere as obras. A mais 

recente traz uma riqueza de fontes imagéticas que trabalham com o lúdico dos 

estudantes, ilustram períodos narrados e problematizam estereótipos, abrindo-se à 

discussão da alteridade. Entretanto, nem sempre tais imagens são problematizadas, 

tampouco analisadas como fonte histórica. 

Contudo, a grande mudança se deu numa abertura maior para o estudo da 

História e Culturas indígenas. Na coleção de 2018, todos os conteúdos apresentados 

referentes ao Brasil colonial contemplam a temática indígena, de alguma maneira, 

seja ela política, social, cultural ou econômica. Os indígenas brasileiros, embora 

representados apenas por uma de suas culturas, a tupi, ganharam espaço específico 
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dentro de um capítulo, mesmo que ainda de maneira generalista e superficial. Há 

dados recentes sobre esses povos, propostas de discussões sobre questão de terras, 

desmatamento, direitos políticos, inserção na sociedade não indígena, entre outras 

que ausentaram-se completamente na coleção de 2008. 

Constata-se, portanto, que as mudanças nesta nova coleção são evidentes, 

quando comparada com aquela de dez anos atrás. A aplicação da Lei, demandada 

nos editais do PNLD, apresenta resultados positivos em relação à evolução do ensino 

de História referente aos povos indígenas. Entretanto, é preciso ressaltar a 

importância de lembrar, também, da História indígena em outros períodos da 

História do Brasil, de forma a abandonar, paulatina e progressivamente, a dimensão 

histórica de que tais povos participaram apenas do passado colonial e sumiram da 

História quando da independência do país. No caso desta coleção, 

metodologicamente a abordagem indígena avançou, mas a visão eurocêntrica da 

História permanece. Os livros didáticos devem contemplar a História de todos os 

povos que constituíram o Brasil até o presente, de forma que a aprendizagem 

histórica ocorra fundamentada na diversidade narrativa com vistas ao 

desenvolvimento de consciência histórica a respeito das relações de poder 

construídas historicamente em nosso país. Destarte, verificar-se-á que os objetivos 

da aprendizagem histórica poderão se aproximar, guardadas as devidas diferenças 

contextuais e históricas entre o Brasil e a Alemanha, do que Rüsen 2010b) chamou 

de “o livro didático ideal”. 
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A INTERFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 
NO SABER HISTÓRICO ESCOLAR NO BRASIL 
 

  Araci Rodrigues Coelho 
(Centro Pedagógico da UFMG) 

 

RESUMO 

O livro didático é um dos principais mediadores das propostas de Educação no 
Brasil. Nele, estão consubstanciados os programas, os conhecimentos e os valores 
da Educação em geral e de cada disciplina, especificamente. Constitui-se numa das 
principais referências curriculares e metodológicas de muitos professores (Laville, 
1999; Caimi, 2017 e Rocha, 2017). Levando-se, em conta tal importância do livro 
didático, pode-se, portanto, compreender a atenção que esse objeto cultural vem 
recebendo por parte dos governos brasileiros nas últimas décadas, a ponto de 
transformar o Programa Nacional do livro didático em uma de suas principais 
políticas para a Educação e de consolidá-lo como uma política do Estado Brasileiro. 
Partimos do reconhecimento de que os livros didáticos assumem, atualmente, no 
Brasil uma dupla função. Não só a função de instrumento de aprendizagem dirigido 
ao aluno, mas, principalmente, a de instrumento de ensino concebido para ajudar o 
professor a organizar e preparar suas aulas. Entendemos que, mais especificamente 
no caso da História, o livro didático constitui-se como importante referencial 
destinado à formação de professores.  
Assim é que neste artigo buscaremos discutir as interferências do PNLD no saber 
histórico escolar produzido pelos professores ao usar o livro didático mais bem 
avaliado por esse programa em 2004. Nossa discussão será baseada nas conclusões 
defendidas na tese: Usos de livros didáticos de História: entre táticas e prescrições. 
Tal pesquisa teve como objeto de investigação os usos, por professoras do primeiro 
segmento do Ensino Fundamental, do livro didático de História (LdH) distribuído 
pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 
Faremos inicialmente uma breve apresentação do PNLD e, em seguida 
focalizaremos na apresentação e análise de dados que buscaram responder algumas 
das questões investigadas por aquela pesquisa, notadamente as relativas, ao saber 
produzido pelas professoras ao usar os livros didáticos avaliados pelo programa e, 
dessa forma, as interferências do PNLD na construção do saber histórico escolar. 
 
Palavras chave: Livro didático; saber histórico escolar; políticas públicas; usos dos 
livros didáticos escolares. 
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O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO   

O Programa Nacional do Livro Didático é resultado de todo um processo histórico 1 

que veio se constituindo, ao longo do século XX, através de várias discussões, 

estratégias e propostas. Ele assume, atualmente, as funções de avaliar, adquirir, 

distribuir gratuitamente e de forma universal, livros didáticos para os alunos das 

escolas públicas do Ensino Fundamental. Tal formato, instituído no Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1996-2004), configurou-se como uma das iniciativas 

políticas mais importantes para o Ensino Fundamental da educação brasileira.  

A consolidação do PNLD no decorrer dos últimos 20 anos garante a 

distribuição dos livros didáticos em níveis quase universais. Ou seja, faz com que a 

maioria dos alunos brasileiros pertencentes à Educação Básica esteja estudando 

nos livros distribuídos e permite que a continuidade do processo de avaliação dos 

livros didáticos provoque transformações efetivas. Principalmente, as relacionadas 

aos saberes escolares, já que, as avaliações baseiam-se em critérios formais e 

também, em critérios teórico-metodológicos. Assim, se os livros didáticos de 

História são, por si, um dos maiores representantes da história escolar, os livros do 

PNLD, por terem passado pela avaliação do governo federal, são representativos da 

proposta de ensino de História ratificada pelo governo. 

O PNLD é um programa que se organiza de forma centralizada e com 

recursos federais. Distribui livros didáticos das diversas áreas do conhecimento 

para todas as escolas públicas do Ensino Fundamental do Brasil. Os livros 

distribuídos passam por um processo de avaliação que se inicia com a inscrição, 

baseada em Edital publicado pelo Diário Oficial da União e pelos jornais de 

circulação nacional, e finaliza com a avaliação dos professores que os escolhem. A 

escolha dos professores é realizada a partir de um guia, disponibilizado pelo PNLD, 

contendo a lista dos livros aprovados.2 Com exceção dos da 1ª série (que têm 

utilização de um ano), os livros distribuídos são reaproveitáveis pelas escolas por 

três anos.  

                                                           
1  Ver Silva (2017)  e Caimi (2017) que fazem um histórico das transformações ocorridas nesse programa até os dias atuais. 
2 Os livros didáticos inscritos no PNLD 2004 eram classificados em três categorias- recomendados com distinção, 
recomendados e recomendados com ressalvas -, de acordo com critérios comuns e específicos de avaliação. Atualmente essa 
classificação foi abolida, sendo os livros apenas aprovados ou reprovados. 
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O SABER HISTÓRICO ESCOLAR PRODUZIDO PELOS PROFESSORES AO USAR OS 
LIVROS DIDÁTICOS  

 

A pesquisa intitulada Os usos de livros didáticos de História: entre táticas e 

prescrições, apesar de ter sido concluída em 2009, seus dados e análise continuam 

pertinentes já que ainda se constitui com um dos poucos trabalhos a discutir os usos 

do livro didático feito por professores do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental no Brasil (Silva, 2012; Bittencourt, 2011). Nela realizamos um estudo 

de caso junto às escolas públicas de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, 

MG - onde o LdH História com Reflexão (HcR) foi escolhido e recebido pela maioria 

das escolas desse município, assim como, pela maioria das escolas do Brasil em 

geral.  

Os livros da Coleção Horizontes – História com Reflexão (Marin, Quevedo  & 

Ordonez, 2001) foram os mais bem avaliados pelo Programa, em 20043. Apesar de 

não ter sido recomendada com distinção, não se constituindo então, segundo os 

parâmetros dessa avaliação, como “uma proposta pedagógica elogiável, criativa e 

instigante”4 – o que nenhuma coleção inscrita em 2004 conseguiu ser, pelo crivo 

dos avaliadores – ela foi a que melhor preencheu os requisitos mínimos exigidos 

pelo PNLD 2004, sendo Recomendada em primeiro lugar. 

Assim, como nos informa Franco (2006), essa coleção foi também a mais 

distribuída em Minas Gerais e no Brasil. Devido à importante conjugação desses 

dois critérios, escolhemos investigar os usos que os professores das séries iniciais 

fazem dessa coleção. Nos parágrafos a seguir, procuramos fundamentar como 

concebemos a importância dessa conjugação de critérios: coleção mais bem 

avaliada e mais distribuída/escolhida. 

Levando-se em conta que um dos maiores investimentos em educação das 

últimas décadas, em termos quantitativos, ou seja, em custo monetário, foi no 

processo de avaliação-escolha-compra-distribuição dos livros didáticos (Batista, 

2000; Munakata, 1997; Caimi, 2017), podemos inferir a enorme expectativa 

depositada pelo governo brasileiro nestes materiais para a melhoria da educação. 

                                                           
3  Esse programa avaliou os livros destinados ao primeiro segmento do Ensino Fundamental brasileiro que atende crianças 
que estão na faixa etária de 7 a 10/11 anos. 
4  Termos usados para os livros aprovados na categoria Recomendados com distinção. 
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Isso implica dizer que o livro didático, no caso específico desta pesquisa, o de 

História, a partir da implantação do PNLD, legitima-se como portador e propagador 

das concepções pedagógicas oficiais e das renovações desse saber. Um suporte que 

carrega consigo a responsabilidade de efetivar a formação continuada do 

professorado na medida em que propaga as ditas novas teorias educacionais. 

Parece que, na perspectiva do Estado, as políticas públicas de melhoria da 

qualidade da educação estão centradas no livro didático, que seria o principal 

instrumento e estratégia do governo para a formação do professor. Pelo menos no 

caso que mais de perto nos interessa, que é o de efetivar, por meio do LdH, as 

reformas propostas para o ensino de história nos primeiro anos do Ensino 

fundamental. Assim, se seguirmos esse raciocínio, poderíamos considerar esse 

desafio superado, já que o LdH HcR, sendo o mais bem avaliado pelo PNLD, foi 

também o mais distribuído nas escolas públicas brasileiras. Isto é, recebendo o 

melhor LdH, as escolas, na ótica do PNLD, teriam seus professores informados e 

formados no que diz respeito às renovações do ensino de História. A aprendizagem 

dos alunos, por conseguinte estaria também, senão garantida, bem encaminhada.  

Constituímos um universo de 51 professoras do 2º ciclo5, responsáveis pelo 

ensino de História nas 14 escolas públicas de Betim que receberam, do PNLD 2004, 

os livros HcR. A fim de que pudéssemos aprofundar nosso conhecimento e 

compreensão sobre as práticas escolares que inserem os livros didáticos, acabamos 

por constituir, como corpus final de nossa pesquisa, 12 professoras (Coelho, 2009). 

Devido à complexidade desse objeto adotamos uma perspectiva teórico-

metodológica, que associou pressupostos e procedimentos das pesquisas 

quantitativas e qualitativas e elegeu como principais referenciais, as categorias 

cultura escolar, saberes e práticas docentes, ancoradas no diálogo entre os campos 

do Ensino de História e da Sociologia da Educação. Na construção de tais categorias, 

nossos referenciais teóricos, especialmente acerca dos saberes docentes, foram 

Tardif e Lessard (2005) e Monteiro (2002), entre outros. Eles alertam, a esse 

respeito, que as ações dos professores estão intimamente relacionadas ao que são e 

ao contexto em que estão inseridos. 

                                                           
5  O Ensino Fundamental no Estado de Minas Gerais era, em 2006, organizado em 4 ciclos, sendo que o segundo ciclo era 
constituído pelos 3º e 4º anos quando os alunos se encontram com a idade entre 9 e 11 anos.  
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A questão central – se, como e por que as professoras do primeiro segmento 

do Ensino Fundamental usam os LdH distribuídos pelo PNLD?  – foi desdobrada em 

outras: Qual a formação das professoras em relação ao ensino de História? Que 

importância atribuem aos saberes históricos no âmbito da cultura e da prática 

escolar? Que procedimentos e materiais didáticos mais utilizam para ensinar 

História? Em que tipos de materiais se apóiam para a preparação das aulas? Que 

explicações e justificativas são dadas para os usos que dizem fazer desse material 

didático para ensinar História? Em que medida as reformulações do ensino de 

História refletidas pelo conteúdo do livro didático distribuído pelo PNLD para essa 

disciplina tem contribuído para provocar mudanças nos saberes e práticas das 

professoras de História dos primeiros anos do Ensino Fundamental? 

Neste trabalho, dispomo-nos, sem a pretensão de alcançar conclusões 

definitivas, a lançar luzes sobre algumas dessas indagações, as quais acreditamos 

que acabarão por indicar caminhos para responder à questão central.  

Nossa pesquisa revelou, primeiramente, que a maioria das professoras 

responsáveis pelo ensino de História no 2º ciclo das 14 escolas que receberam o LdH  

HcR  fez uso dele, pois dentre as 44 que responderam ao questionário, 30 

assinalaram sim à pergunta relativa ao seu uso. Essas professoras disseram usar o 

livro didático distribuído pelo PNLD, juntamente com outros materiais, 

principalmente para planejar e preparar suas aulas.  

Assim começamos por nos questionar: quais seriam as relações das 

professoras com os saberes históricos? Qual a importância atribuída por elas à 

História, no âmbito da cultura e da prática escolar?  

Acreditamos que as relações que as professoras estabelecem com uma 

disciplina escolar e com os conhecimentos a ela relacionados podem ser abordadas 

por diversos ângulos, entre os quais destacamos o da formação, aqui entendida de 

forma ampla (Tardif, 2002), e o da prática. Começamos a abordar a questão da 

formação na prática quando discutimos a organização do trabalho das professoras. 

A esse respeito, observamos que a variação, ano a ano, na organização do ensino das 

disciplinas, a ponto de serem poucas as professoras a lecionar História por dois anos 

consecutivos, dificulta um investimento mais prolongado no ensino de História. 

Advogamos que tal fato prejudica, em muito, a construção de uma prática pautada 
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na reflexão, no acúmulo de experiências obtidas no ensino de História, 

comprometendo, assim, a própria formação das professoras, pelo menos no que diz 

respeito ao ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

Quanto à formação pré-profissional, averiguamos que, nas entrevistas, foram 

mais evidentes os contatos negativos, que essas professoras tiveram como alunas 

do Ensino Fundamental. Defendemos, também, que os contatos (negativos ou 

positivos) com a História, nesse momento de sua escolarização, serviram de 

motivação para que buscassem uma prática que, no ensino de História, produzisse 

maior significação para seus alunos.  

Por outro lado, elas relataram que, em suas trajetórias de formação, o 

momento em que tiveram mais contatos positivos com essa disciplina foi quando 

realizavam seus cursos superiores. Nesse sentido, observamos que, naquele 

momento, houve a convergência de dois fatores que se mostraram importantes para 

impulsionar a desconstrução e reconstrução do conhecimento pelas professoras. 

São eles: a insatisfação que vinham acumulando com a prática de ensinar História e 

os contatos com disciplinas que abordaram, mais especificamente, a História, 

trazendo-lhes maior compreensão e ressignificação dessa disciplina escolar. A esse 

respeito, vejamos a seguir, o excerto do depoimento de uma professora: 

24 AR Então você já trabalhou com História... 

25 
PROFA3

7 

Eu já trabalhava com História, só que eu não dava muita importância não. 
É... Eu já trabalhei com História e não tava nem lembrando... 

26 AR Nem usando o livro só... 
27 

PROFA3
7 

Não, eu usava, trabalhava, mas não como eu trabalho hoje. A visão que eu 
tenho de História, hoje, é super diferente. Eu nem gostava de História... 

28 AR  E por que você acha que você mudou? 

29 
PROFA3

7 
 
 

Porque eu não via... Ah, foi através do Normal Superior, pra falar a verdade. 
Metodologia de História... Eu percebi que eu trabalhava totalmente errado... 
Eu não tinha interesse, os meninos também não tinham interesse. Eu falava: 
ô meu Deus do céu, amanhã tem que dar Geo-História. Então eu não 
animava os meus alunos e o Normal Superior me fez refletir, entendeu? Já 
tava na área, né? Então, eu comecei a gostar de História, assim. Depois eu 
comecei a pegar, aí comecei a gostar de História. Agora, só que a História, 
no 1º ciclo, é muito voltada para a alfabetização. A gente ficava muito 
preocupada com essa questão e não ligava muito pra História. No entanto, 
hoje eu trabalho em Contagem, trabalhando com o 1º ciclo e dou um valor 
à Historia danado. E os meninos também adoram meus alunos pequenos. 
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Quanto à formação profissional, verificamos que todas eram formadas em 

Magistério,6 como exige o cargo de professor do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, e, ainda, tinham formação superior. Cursos esses, em sua esmagadora 

maioria, relacionados diretamente com a educação, sendo que, em 2006, algumas 

realizavam ou já haviam cursado uma pós-graduação. Mesmo com um alto nível de 

escolarização, se comparadas à maioria dos professores brasileiros que trabalham 

nesse nível de ensino (Sampaio, 2004), essas professoras não tinham formação 

acadêmica específica em História, mas em cursos de formação generalistas 

(Pedagogia ou Normal Superior) ou em outras licenciaturas. Fato que consideramos 

ser um complicador, nesse contexto em que o governo tenta instaurar, via livros 

didáticos, mudanças nas propostas de ensino e de História diretamente relacionadas 

ao debate teórico e historiográfico que ocorre nessas últimas décadas em âmbito 

nacional e internacional (Caimi, 1999 e 2001; Franco 2009; Oliveira, 2006; entre 

outros). 

 Entendemos como fator complicador a baixa incidência da formação 

específica em História, na medida em que, como ficou evidente pelos dados 

levantados, as professoras não tiveram acesso a discussões sobre as renovações e 

prescrições relativas ao ensino de História vindas do meio acadêmico ou mesmo de 

órgãos oficiais, a não ser por algum esporádico movimento surgido de preocupação, 

tempo e gosto pessoal ocasionais. 

 A esse respeito nossa pesquisa evidenciou que o movimento de renovação 

na História Escolar não tem ido além da produção e distribuição de documentos – 

entre os quais os LdH, pensados como a principal fonte de difusão dos avanços nesse 

campo. Vale destacar que esses LdH, na maioria dos casos, são apenas distribuídos 

gratuitamente, não havendo nenhum incentivo à discussão de seu conteúdo com os 

sujeitos envolvidos, na escola, com a aplicação desse conteúdo. Nesse sentido não se 

leva em conta que as professoras a quem se destinam não têm formação específica 

em História, já que o maior contato que tiveram com essa disciplina foi como alunas 

do Ensino Básico. De onde, em geral, trazem uma visão negativa da disciplina 

                                                           
6  Magistério foi um curso em nível médio, não universitário que formava e habilitava professores para lecionar nos 
primeiros anos do Ensino fundamental. 
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História, que não se adequa à concepção que têm de conhecimento ou de ciência, 

como verdade inquestionável, passível de comprovação.  

Ao falarmos sobre formação continuada, acabamos por tocar em outro ponto 

importante: a solidão vivida pelas professoras no enfrentamento das dificuldades 

de escolarização do conhecimento histórico. Dificuldades oriundas, principalmente, 

do desafio de serem responsáveis por uma disciplina da qual desconfiam e sobre a 

qual têm diversas questões não respondidas e, ainda assim, sentirem que precisam 

praticar um ensino diferente daquele que tiveram. Vários autores (Batista, 2001; 

Gabriel, 2004; Munakata, 2004; Timbó, 2007 entre outros) vêm insistindo na 

premente necessidade de investimentos na melhoria nas condições de trabalho e 

formação do professor e, em especial, em sua formação continuada relativa ao 

ensino e aprendizagem de História.  

Todos esses aspectos reforçam o fato de que essas professoras estariam 

vivendo um período de crise marcado pela contradição entre não aceitar reproduzir 

o ensino que lhes foi dado e as muitas dúvidas e inseguranças derivadas de sua 

pouca formação específica em História, associado ao pouco incentivo e valorização 

dessa disciplina na cultura escolar e na sociedade brasileira. 

Notamos que sobressaiu, em suas falas, a denúncia de que sua condição de 

terem recebido formação generalista é, atualmente, insuficiente para atender as 

demandas exigidas pelo ensino das diversas disciplinas que pressupõem 

conhecimentos específicos. Aqui está, então, um desafio para a organização do 

trabalho escolar voltado para crianças menores, para quem ter um número grande 

de professores pode dificultar a construção de referências afetivas necessárias à 

criação de hábitos, como o da organização do estudo, entre outros. 

 

OS MATERIAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA E A INTERFERÊNCIA NO PNLD NO 
SABER HISTÓRICO ESCOLAR  
 

A fim de responder se as professoras usavam o livro didático HcR, perguntamos a 

elas quais eram os materiais que mais usavam em suas aulas de História, para 

averiguarmos se o livro em questão era citado entre eles e, em caso afirmativo, 

investigarmos, em seguida, o modo como era usado. Constatamos que o HcR foi 
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citado em meio a uma grande variedade de outros materiais didáticos. Assim é que 

investigamos quais eram os outros materiais que as professoras disseram usar em 

suas aulas de História. As professoras declararam usar, além do livro didático de 

História, HcR, recebido pela escola, o LdH de Regional de Minas Gerais distribuído 

pelo PNLD 2004 e outros livros didáticos de História oriundos de edições anteriores 

e posteriores ao PNLD 2004. 

 Verificamos, então que os materiais mais usados pelas professoras foram 

diferentes livros didáticos de História, outros livros didáticos, além de diversos 

impressos de destinação escolar ou não (revistas, jornais, livros outros) e, ainda, 

outros materiais produzidos na escola, por elas mesmas ou por colegas. Nos excertos 

dos depoimentos a seguir fica evidente a diversidade de materiais usados nas aulas 

de História. 

 

As professoras declararam, assim, fazer uso do LdH HcR em combinações que 

envolvem, desde materiais tradicionais, muito questionados – como é o caso das 

coleções com atividades como cruzadinhas, caça palavras entre outras – até aqueles 

com as ditas novas linguagens, diretamente relacionadas com as renovações 

pedagógicas e, particularmente, com as renovações do ensino de História.  

Apesar de reconhecermos que, nos limites da abordagem da investigação, 

não nos foi possível aferir a ocorrência efetiva desses usos, afirmamos, com base nos 

depoimentos das professoras, que os usos desse variado material tinham o objetivo 

70 PROFA 
39 

Os livros ficam aqui para ser usados por todas as salas. Na hora da aula, 
eu levo e distribuo um para cada um e ele pode ler e fazer as 
atividades... 

71 AR 
Aí, como é que você relaciona o uso do livro com os outros materiais 
que você citou? Você usa os que são pedidos pelo livro; ele pede uma 
entrevista... Uma música, aí você traz? 

73 PROFA 
39 

 
 
 

É, a gente liga os fatos, né? Por exemplo, vai trabalhar uma linha de 
tempo... Aí busca revista e recorta na sala... Folha mimeografada eu 
dou... Entrevista eu dou de dever de casa... Deixa eu ver o que mais... 
Jornal é tipo revista... E livro... A gente busca outros livros, tem vários... 
{do mesmo assunto?} Por exemplo: igual tal tem um livro que está 
explicando mais... Facilitado, a nível deles a gente pega... 

74 AR 
E para sua preparação? Você disse no questionário, então, pra sua 
preparação você busca mais sobre o conteúdo, a informação? 

75 PROFA39 
É. Eu pego vários livros daquele mesmo conteúdo e passo no quadro [...] 
Para enriquecer, porque, às vezes, naquele outro livro tá falando de uma 
maneira mais clara. 



273 | P á g i n a  

 

de promover a interação dos alunos com o conhecimento histórico, que as 

professoras consideram ser bastante complexo e abstrato, principalmente para a 

faixa etária das crianças para quem lecionam. Vejam, a esse respeito, outro excerto 

do depoimento: 

86 
PROFA3 

É eu ando de acordo com eles. Não adianta eu querer ir de acordo com o 
livro porque não tem resultado... Prova, então... Quando é prova, eu elaboro 
um texto eu vou num livro e em outro, facilito a linguagem. Dou a 
interpretação... Muito assim. Bem clara pra eles. Se você pedir datas: em 
1900 e tantos aconteceu o que mesmo? Mesmo se você tiver falado ou se 
tiver escrito não adianta. Não adianta você perguntar. 

137 AR 
Ah, ta. Porque o livro traz muito isso? Esse livro História com Reflexão, ele é 
muito de responder? Então, você passa as questões dele e outras 
atividades? É assim? 

CO5 A professora mostra uma página de um livro didático 

138 
PROFA 3 

 

É assim mesmo. Eu monto isso aqui a imagem não sai, então eu corto e 
monto essa matriz. Aí, eu vou discutindo isso aqui, sabe? Às vezes eu até 
uso um pouco de arte: eu falo, vamos tentar fazer esse desenho nessa folha 
branca aqui? E aí, a gente prega na parede... É bom. Até estou gostando... Eu 
não gostava muito, não, viu. De História, não, viu? 

208 AR 

Você me disse de um que utiliza... Anotei no questionário: «já sobre os 
recursos utilizados pra preparação das aulas diz ser o livro didático 
recebido pela escola e também o da capinha rosa», que é o que você usa 
mais pra preparar suas aulas... está lá na biblioteca? 

209 
PROFA 3 

Não ele tá é aqui, na sala da pedagoga, aqui, é esse. 

210 AR Ele é de História? 

211 
PROFA3 

É uma coleção da escola. Tem Geografia, tem História, 

212 AR Tem Geografia, tem História, eu vi várias cruzadinhas... 

213 
PROFA 3 

Isso. Olha aí. Eu tiro xerox, eu monto na folha. 
Depois de fazer a leitura no livro HcR eu vou... dando pras crianças.[…] 

239 AR Então você vai pegando mais a parte do livro do aluno... 

240 
PROFA3 

É. Meu negócio é o aluno, minha filha. O aluno, tô pensando 24 horas no 
aluno, no meu aluno, no bem estar deles. Não quero dar aquela canseira 
igual me deram. Porque que eu vou ficar... Vamos falar do índio... É dia 19, 
dia do índio? Por que eu vou falar só no dia dele, lá? Eu não. Todo dia tem 
coisa nova pra mostrar. Dia do índio é todo dia. [...] Eu fico procurando coisa 
nova pra rodar... E não é todo dia que eles trazem. Outro dia eu trago. 

241 AR Então você já tem 2 anos que trabalha com esse livro. No 1º ano, você fez 
esse trabalho... E você percebe que do ano passado pra esse ano... 
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Tal como nesses depoimentos, identificamos outros que mencionam a 

tentativa de estabelecer relações entre o passado histórico e o presente vivido pelos 

alunos, o que demonstra que os materiais são utilizados com o objetivo de 

desnaturalização da realidade. Outros depoimentos mencionam também a 

preocupação de trazer para as aulas de História referências do cotidiano em que 

pessoas comuns, e não somente heróis são parte da História.  

Então, como podemos perceber, há indícios de que as professoras aqui 

pesquisadas caminham no sentido de promover um ensino pautado em outra 

perspectiva de História, diferente daquele ensino baseado na cópia, na repetição de 

informações, de pouco ou nenhum sentido para os alunos. Apesar de notarmos 

indícios de que algumas dessas práticas ainda estavam presentes nas aulas das 

professoras.  

Como já comentamos os livros didáticos de História vem sendo produzidos sob 

uma concepção e formato que acaba por lhe imputar um papel de principal 

veiculador das mudanças propostas para o ensino e aprendizagem da História7. 

Comprovamos tal fato, analisando documentos oficiais (guias e editais do PNLD 

2006 e 2010) que o livro do professor, além de ser um material para ser usado, 

consecutivamente, nas salas de aulas dos quatro anos escolares, deve também 

informar e formar as professoras quanto às propostas de mudanças veiculadas em 

nível acadêmico e que se espera serem implementadas nas práticas pedagógicas das 

escolas. Essa tarefa é imputada, de forma especial, ao Manual do professor, uma das 

                                                           
7  Ver a esse respeito Stamatto 2007. 

242 
PROFA 3 

Acho que esse ano foi melhor, porque já foi com mais consciência. Eu não 
fiquei seguindo o livro... 

243 AR O ano passado você seguia o livro... 

244 
PROFA3 

Seguia. E não tive assim, sabe? Não fiquei satisfeita, fiquei pensando assim: 
isso não dá certo... 

245 AR E por que não ficou satisfeita? 

246 
PROFA3 

Eu não vi rendimento nos meninos, não vi interesse, sabe? Falavam pouco, 
quando falavam. Agora, eu tive assim, como esse negócio de atualidade... Se 
deixar, eles não calam, falam. Ah, e falar a coisa certa, né? Então, esse ano 
foi muito melhor. E espero que ano que vem seja melhor ainda. 
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partes que compõem o referido livro do professor. Essa função imputada ao livro 

didático pode ser constatada em documento do MEC:  

Buscando assumir uma função estruturadora do trabalho pedagógico, os 
livros didáticos tendem [...] a ser não um apoio ao ensino e ao aprendizado, 
mas um material que condiciona, orienta e organiza a ação do docente, 
determinando uma seleção de conteúdos, um modo de abordagem desses 
conteúdos, uma forma de progressão, em suma, uma metodologia de 
ensino, no sentido amplo da palavra. (Brasil, 2000, p.21) 
 

Mesmo que de forma menos diretiva e contundente, ainda hoje podemos 

observar, nos documentos referentes ao Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), a mesma concepção de livro didático: livros impressos, editados com 

destinação explícita à escola e, mais especificamente, ao ensino de História, que 

deverá ainda cumprir determinadas funções.  

Argumentamos ainda que, tal como outras coleções selecionadas pelo PNLD, 

o LdH História com Reflexão, tenta responder às expectativas a ele imputadas, 

cumprindo, em maior ou menor grau, a maioria delas, sem conseguir de forma 

alguma, ainda que pareça tentar, assumir o lugar das professoras em sala de aula. 

 No entanto, se compararmos as falas das professoras pesquisadas, nas quais 

podemos constatar o pouco investimento na formação dos professores no campo de 

ensino de história, somos levados a afirmar que, na realidade, à leitura do Manual 

do Professor tem-se conferido um papel maior do que o de contribuir com a 

formação do professor. A exigência desse material como parte do Livro do Professor 

(Coelho, 2002) parece se constituir mesmo, como um dos poucos investimentos do 

Estado na formação dos professores dos primeiros anos do Ensino Fundamental no 

que se refere ao ensino e aprendizagem em História. 

 Ao investir dessa forma no livro didático, as políticas públicas em educação e 

formação de professores brasileiros demonstram desconsiderar, tanto as pesquisas 

sobre a aprendizagem de professores que apontam para caminhos opostos que o da 

prescrição e da leitura teórica (Marcelo, 1999 e Hargreaves, 1998) quanto aos 

estudos a respeito da aprendizagem e construção de significados a partir de uma 

leitura direta, sem mediação entre leitor e livro (Hebrard, 2005). Esse autor, ao 

discorrer sobre o novo leitor, defende a importância de discutirmos o alcance da 

leitura ou sobre como são “fabricados” esses novos leitores, já que a nossa sociedade 
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letrada, segundo ele, é muito mais oral do que escrita. Assim, a leitura geralmente se 

estabelece quando construímos um sentido partilhado oralmente. Esse sentido 

surge quando podemos explicar ou quando reconhecemos, no texto escrito, o que já 

esperávamos. Seguindo esse raciocínio, Hebrard (2005) defende que o todo 

trabalho com a formação de leitores deve ser de construção de sentido na oralidade 

para que, depois, se reconheça o que está escrito. 

Cabe destacar que, se os resultados das pesquisas e estudos de Hebrard 

(2005) e Hargreaves (1998) distanciam-se das proposições do PNLD, muito se 

aproximam das declarações das professoras, aqui destacadas, a respeito de seus 

movimentos no sentido de renovar o ensino da História. Essas fontes, então, nos 

indicam que a formação docente é um processo amplo e complexo, o que torna 

imprescindível o investimento concomitante nas diversas esferas a ela relacionadas, 

não se concentrando apenas em uma delas. O investimento na pessoa, no 

profissional, no lugar de trabalho, nas relações internas e externas a escola, nos 

materiais de trabalho, nas condições dos aprendizes, tudo isso será importante para 

a melhoria do trabalho docente e da educação em geral.   

 Se o livro didático adquire uma expressão de peso e um papel importante 

nas políticas públicas, notamos, a partir da análise dos dados que o principal papel 

do livro didático distribuído pelo PNLD nas práticas das professoras, ao ensinarem 

História para seus alunos, é o de ser apenas mais uma fonte de consulta na 

preparação de textos e de atividades a serem desenvolvidas com os alunos em sala. 

No entanto, ele é também um material de apoio das professoras quando buscam 

discutir as dúvidas e interesses que os alunos trazem de seu cotidiano, oferecendo-

lhes instrumentos para compreensão de suas realidades.  

 Para algumas professoras, o LdH HcR – associado a outros materiais – 

também serviu com uma das fontes de pesquisa sobre o que ensinar. A título de 

exemplo comentamos os usos do LdH em questão feitos pela professora Profa10. 

Essa declarou utilizar esse LdH como estratégia para adiantar o seu trabalho em 

sala, pedindo que os alunos leiam e se familiarizem com os assuntos. Ela afirmou não 

seguir a seqüência proposta pelo livro, mas aproveitá-lo para explorar os assuntos 

que coincidem de serem discutidos na turma e de existirem no livro. Também faz as 

modificações e complementações de acordo com as características dos alunos.  
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 O depoimento dessa professora nos fornece pistas para o entendimento 

sobre qual é o tipo de conhecimento que os alunos fazem circular na sala de aula. 

São conhecimentos provenientes da “TV” ou da mídia televisiva: as novelas de época, 

que chegam à sala de aula como extratos do conhecimento histórico, prenhes de 

dinamismo, de vivacidade, com pessoas que andam, falam, comem. Ao serem 

trazidos pelas crianças, a professora aproveita esses extratos para discutir a novela, 

transformando-a numa possibilidade de concretizar o passado ou a realidade 

histórica com seus alunos, relacionando-a com textos e imagens dos LdH.  

 

 Em que se pesem as limitações que restringem as possibilidades que as 

professoras têm, pela sua formação não específica em História, de discutirem a 

novela como produção cultural do presente, inspirada em determinada versão sobre 

um determinado fato ou momento histórico, não podemos desconsiderar a 

sensibilidade delas em abrirem espaço para discussões sobre a História a partir do 

que as novelas acabam por provocar ou despertar. Interessante observar, também, 

os atos realizados pela professora em prol do estabelecimento de relações entre os 

conhecimentos, às informações trazidas pelos alunos, a História e a literatura. 

 Tal como pode ser observado no excerto de entrevista anterior, o LdH HcR, 

mesmo recebido em maior quantidade por suas escolas, em 2006, não exerceu 

grande influência na prática docente das professoras por nós investigada, já que ele 

foi, o tempo todo, substituído por outros materiais, sendo até mesmo preterido. O 

que fica evidente, também, pela constatação da existência de vários pacotes 

fechados desses livros, em bibliotecas das escolas pesquisadas.   

123 AR 
Por exemplo, aula de História, você fala que é aula de História, aí, eles 
vêem a Sinhá Moça, mas você não está trabalhando sobre a escravidão 
naquele momento. E, aí, você continua falando sobre a escravidão?ou... 

124 
PROFA10 

Continua...Não pode podar não. Aí, você continua trabalhando, aí, tem 
texto ali sobre os escravos, aí, eu ligo essa... 

125 AR Aí, você busca lá no livro? 

126 
PROFA10 

Aí, faz o complemento com o livro. 
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Levando em consideração todas essas variáveis, não podemos falar de um 

uso, mas de vários usos. Entre esses usos constatamos que o LdH tem sido usado 

para estudar o conhecimento histórico, para tornar os conhecimentos históricos 

possíveis de serem ensinados aos alunos – de modos interessantes, com músicas, 

brincadeiras, poesias e outras novas linguagens trazidas por ele; para aperfeiçoar a 

leitura e a escrita dos alunos; ou ainda, para re-significar a abordagem das datas 

comemorativas; para fornecer instrumentos que auxiliem os alunos a 

desnaturalizarem sua realidade presente e passada, entre outros usos ainda, que 

podem ser inferidos a partir das falas das professoras.  

Os usos que as professoras fazem dos livros didáticos de História se 

inserem, num contexto em que práticas pedagógicas – discussão e elaboração de 

planejamentos anuais e de curso, análise e seleção dos livros didáticos e de outros 

materiais, planejamento e realização de aulas em espaços de memória – e de 

formação continuada relacionadas à História ficam, senão esquecidas, relegadas a 

últimos lugares na ordem das prioridades da escola.  

Entretando, as professoras demonstraram, em suas falas, burlar ou mesmo 

contrariar as prescrições feitas pelo PNLD, usando o LdH – que tem um formato de 

projeto autoral (Rojo,  2006) e que busca assumir o papel de portador das 

renovações da História escolar –, geralmente, como arquivo de onde são retirados 

trechos, textos, imagens e idéias para construir propostas originais. Propostas essas 

que demonstramos irem ao encontro daquelas renovações, pelo menos com o 

mesmo objetivo que elas buscam atingir que é o de romper com a perspectiva 

esvaziada de ensinar História que, até então, se encontrava tão arraigada nesse nível 

escolar das escolas brasileiras.  

Por fim reiteramos nossos argumentos – com base nos estudos e na análise 

do material empírico que observamos e mobilizamos em nossa pesquisa – sobre 

outra questão por nós levantada, a saber: em que medida as reformulações do 

ensino de História, propostas via LdH HcR, têm contribuído para provocar 

mudanças nos saberes e práticas de ensino de História dos professores das séries 

iniciais? 
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Confirmamos, nesse sentido o alerta feito por Chartier (1990 e 2003), 

Munakata (2004), Sacristan (s/d) que as professoras, a despeito das estratégias dos 

autores desses livros, e do governo podem recorrer à própria inventividade, fazendo 

um uso pedagogicamente mais defensável dos produtos do mercado, selecionando 

aqueles materiais que melhor se acomodam a usos que consideram corretos. 

  Concluímos que o HcR, a despeito de ter sido o mais bem avaliado e mais 

recebido pelas escolas de Betim, parece ter, ele sozinho, contribuído muito pouco, já 

que os usos que as professoras declararam fazer dele foram pequenos, 

fragmentados e pontuais. No entanto, suspeitamos que esse livro, juntamente com 

outros LdH dos últimos PNLD, aos quais as professoras tiveram acesso, pode estar 

construindo um movimento que parece ir ao encontro do desejo das professoras de 

transformar suas práticas no ensino de História.  

Consideramos que esses livros didáticos, em maior ou menor grau, 

dependendo das professoras e das práticas escolares em que se inserem, estão 

contribuindo para facilitar o esforço que elas fazem, mesmo sem certezas e por suas 

próprias tentativas e/ou de colegas, de ir introduzindo, aos poucos, por meio da 

criação inventiva de táticas ou novos usos desses materiais didáticos, novas 

estratégias, novas linguagens, temáticas e perspectivas de ensinar História.  

Assim, ainda que as escolas pesquisadas tendo recebido o livro didático de 

História mais bem avaliado pelo PNLD 2004, esse fato, por si, não garantiu que o 

ensino de História nessas escolas tenha se renovado na mesma medida que ocorreu 

com os livros didáticos.  

 Finalizamos concluindo que mesmo que a realidade não tenha se mostrado 

tão simples e direta como parece preconizar a política de educação brasileira, para 

a qual o investimento na seleção e distribuição de livros didáticos de História 

afinados com as renovações do ensino dessa disciplina acarretaria em professores 

informados e formados nessa perspectiva, constatamos que o PNLD, ao 

disponibilizar nas escolas brasileiras, bons livros de História tem interferido 

positivamente, ainda que a passos lentos, no saber histórico escolar. 
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THE ROLE OF TEXTBOOKS IN HISTORY EDUCATION IN GREECE: 
STRIVING BETWEEN HISTORY AND PEDAGOGY  

 
Eleni Apostolidou 

(Universidade de Ioannina, Grécia) 
 

RESUMO 

The starting point for this paper was the augmenting acknowledgement that 

textbook research has refocused from the text as such to other materials like 

pictures, since textbooks are supposed to support a more inquiring and 

constructivist type of history teaching (Repoussi & Guillon, 2010). The study first 

outlines the structure of history education in Greece, second attempts to describe 

which are the everyday practices in the Greek classrooms especially in relation to 

textbook use. Third, it outlines the long first phase of textbooks research in Greece 

till the 2000s. After the 2000s, textbooks changed and the question remains whether 

their epistemology changed too. Nevertheless, there is evidence of textbooks 

research in Greece that made use of different questions. The paper concludes that 

despite the above transitions what has certainly not changed is the centralization of 

the whole education system in Greece.            

 

THE GREEK CONTEXT IN RELATION TO HISTORY EDUCATION  

 

The focus of this study is to give a brief account of history textbooks use and research 

in Greece; though, in order to assess books’ impact more fully it is better to focus 

also on “the complex relationship between textbook production, mandated curricula 

and the stated educational aims of national governments” (Nicholls & Foster 2005, 

p.  173): Greece is considered to have a centralized educational system. 

Centralization is apparent both in the type of the curricula and in the selection and 

distribution of the history textbooks (Dimaras, 2013; Yfanti 2011; Kyprianos, 2009). 

Dimaras mentions that state and education are so close in Greece that one following 

the development of general Greek history also follows the history of Greek education 

(Dimaras, 2013, p. 249). Yfanti on the other hand, while reciting several attempts of 

decentralization within Greek education, concludes that in the end one can attest 

more redistributions of state power, than decentralization as such or empowerment 

of the school and the teachers (Yfanti, 2011, p. 747).  
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Typical of the Greek centralized educational system is the existence of a 

singular textbook per subject and its distribution for free to the students. The 

writing of the (history) text books is often commissioned by the state to teachers or 

scholars of the choice of each government1, while till 2012 their publication was 

conducted by the “Organization for the Publication of School books”, an organization 

founded in 1937 by the dictator Metaxas (Apostolidou & Solé, 2017).   

The national curriculum in Greece is issued by the Institute of Educational 

Policy whose leadership usually changes after every governmental change. The 

curricula in Greece prescribe in detail the historical content that will be taught while 

they also refer to the content and the type of the textbooks that will be distributed 

by the state in the schools. Additionally, the national curriculum has to be approved 

by the Ministry of Education and the latter also issues ‘instructions’ about specific 

topics, directions that are occasionally sent to schools throughout the whole school 

year2.   

The general aims3 displayed at the beginning of the Greek curricula are the 

development of historical thinking and historical consciousness with reference also 

to citizenship. As researchers have repeatedly noted (Repoussi, 2011; Nakou & 

Apostolidou, 2010; Kokkinos et al, 2008) the above general aims are not realized by 

the specific, per unit, aims of the curriculum4 and in consequence by the history 

textbooks; while students according to the general aims of the history lesson are 

supposed to acquire historical thinking, the APS direct teacher’s attention to content 

(Nakou & Apostolidou, 2010, p. 120).  

In relation to the dominant version of Greek history in Greece, there seems 

to be a master Greek narrative that prevails both in official history (history 

textbooks5 and curricula for example) and also in popular historical culture 

(literature6, popular songs); the latter narrative is ‘distributed’ in the Greek society 

and is not exclusively ‘produced’ by the state. There are ‘mechanisms’ outside the 

state school, different from the academic history, mechanisms that also diffuse 

                                                           
1 There are cases also that open competitions are organized.  
2 ‘instuctions’ in Greek: “εγγύκλιοι”. 
3 DEPPS (in Greek ΔΕΠΠΣ) 
4 APS (in Greek ΑΠΣ) 
5 Avdela, 2002: 245, she comments on textbooks. 
6 Liakos, 2001: 39, he refers to literature.  
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knowledge about the past: the mass media, the museums, the internet (Gazi, 2003). 

There are also the students’ families which might reproduce or annul the official 

narrative. The same applies to the textbooks: Koulouri sees the textbooks more as a 

“mirror of the society that produces them [and less] as an effective means of 

propaganda and conscience manipulation” and she notes that “[textbooks] rarely 

contain stereotypes and values unacceptable to society” (Koulouri, 2002, p. 31).  

The two discernible patterns of the above official and popular national 

narrative are the following: the ‘resistance’ one and the ‘uniqueness of the Greek 

civilization’ one. These patterns, described as such by historians are located also in 

the traditional Greek historiography of the 19th century (Gazi, 2001).  

Another issue in relation to the Greek curricula, also relevant to the Greek 

history textbooks content, is the repetition of “Ancient Greek History, Byzantine 

Greek History, Modern Greek History” for three times during secondary school 

studies, an element that has also been interpreted as an implementation of the 

perception of the uninterrupted continuation of the Greek nation from antiquity till 

now. The effort of the Committee of Experts on the Social Sciences Curriculum to 

abolish the above pattern in 2011, found no support, as, unjustifiably, the decision 

makers appointed another committee without taking into account the proposals of 

the first one.  

A reference has also to be made to the most recent proposal submitted by 

another committee of experts on school history content in April 20177: the new 

committee actually repeated the ‘abolished’, 2011, proposal, and initiated the 

institution of ‘thematic folders’ which will include extra sources, apart from the 

textbook, for the teaching units suggested. Additionally, the schema of Ancient, 

Byzantine and Modern Greek History, is abandoned for a combination of 

chronological and thematic approaches, the latter relevant to current interests. At 

the moment all the above that seem to initiate novelties in history teaching in Greece 

could only be indicative of some educators’ approaches and not the reality of history 

education, since they constitute a proposal and not legislation.    

                                                           
7 http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/i-protassi-toy-iep-gia-ti-didaskalia-tis-istorias-se-dimotiko-gymnasio-kai-
lykeio 
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SCHOOL PRACTICE IN GREECE: HOW ARE THE TEXTBOOKS USED IN THE 
GREEK SCHOOL? 
 

The above section meant to describe the institutions in relation history teaching in 

Greece and the official place of textbooks in Greek education; the latter by no means 

indicate how the textbooks are used in the classroom by practitioners or whether 

students “appropriate”8 the textbooks’ content.  As Foster put it, “[it] is erroneous to 

assume that textbook content directly mirrors what teachers teach, or, more 

importantly, what students learn” (Foster, 2011, p. 3). Also, textbooks do not 

necessarily impose a certain way of teaching, “all but one of the lessons involved the 

use of one or more textbooks, or associated support materials, although …  these 

were used very differently by the teachers”, (Husbands et al, 2003, p. 79). According 

to Kapsalis and Theodorou we have at least two ways of locating the impact of 

textbooks on teaching: students’ historical consciousness and conceptions of 

classroom’ practices, teachers’ epistemology in relation to history and historical 

evidence, also their pedagogy (Kapsalis &Theodorou, 2002, p. 199). 

I will begin with the latter, that is the profile of teachers teaching history. 

Surveys that have been carried out in Greece with primary school teachers have 

suggested teachers’ ethnocentrism, xenophobia, and idealization of antiquity9, also 

a positivist10 perception of the discipline of history. As far as secondary school 

teachers are concerned, the same perception of a static, definitive and close past 

prevails in their way of thinking. At the same time, there is a tendency to focus on 

facts and knowledge rather than on learning processes11. Survey participants, 

additionally, seem to be a little interested in the developments and methodological 

quests of the discipline of history, believing that school history obviously has little 

to do with academic history, and that it is largely a matter of 'practice'. These 

attitudes, especially with regard to secondary school teachers, have been attributed 

to the lack of specialization of school history teachers when appointed at schools, 

                                                           
8 As James Wertsch uses the term in Voices of Collective Remembering, Cambridge 
    University   Press: 2002 
9 Fragoudaki, A. & Dragona, Th. (Eds) (1997). Ti einai i patrida mas [What is it our country].  Athens: 
  Alexandreia, with a sample of 971 primary school teachers from Athens  
10 Kokkinos et al (2005), with a sample of 272 primary school teachers from Rhodes and Ioannina  
11 Apostolidou et al (2009), with a sample of 971 secondary school teachers from all over Greece. 
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and to the inadequate preparation of even the graduates of historical departments 

in teaching history12.  

What is happening in Greece in relation to secondary history teachers’ 

specialization, is, that they ultimately teach a whole bunch of humanities, social 

science, and language subjects, among them history. Thus, teachers who have been 

taught very little history in their university departments (if they are not historians), 

whitout no epistemological or theoretical lessons in relation to historical research, 

end up teaching history at secondary schools; one can assume that due to lack of 

specialization or time, they follow the so-called Bohan & Davis 'transmission model', 

i.e. they reproduce 'closed' narrations of school textbooks in their teaching.  

In the 2004 Institute of Educational Policy survey with a sample of 971 

secondary school history teachers13 when asked to comment on the available 

textbooks of that time, in a total 85.47% of the teachers located problems in the 

textbook narratives mentioning "fragmentation" and "omissions".  From those who 

responding to the question about what a ‘good’ history textbook would be, only 39 

people in total spoke of books broadening student identity, or books including 

"opposing views". Finally, in the question concerning their didactic approaches, they 

overwhelmingly chose parameters (3) and (6) with 54.89% and 50.97 % 

respectively. Parameter (3) refers to the "integration of comments on sources 

during lecturing" while parameter (6) to "guided dialogue".  

On the whole teachers seemed to have favored ready-made complete 

narrations to transfer as such to their students. They saw no constructivism in 

history lessons, either on the part of the teachers or the students. The latter teachers’ 

pedagogic culture has also been attested by qualitative studies in Greece. I will 

indicatively refer to Mamoura’s study in which one can note a repetition of the 2004 

survey findings, despite the different methodological approach and the fact that 

Mamoura’s study was conducted with almost ten years’ difference. Mamoura 

                                                           
12 A) Kokkinos, G. (2006). Panepistimiakes spoudes kai epaggelmatiki katartisi ton 
       ekpaideftikon [University studies and training of educators]. In G. Kokkinos & I. Nakou (Eds) 
      Proseggizodas tin Istoriki Ekpaidefsi stis arches tou 21ou aiona [Approaching History Education in 
      the 21st century]. Athens; Metaichmio 
  B) Sakka, K. & Argyrou, E. (2004). O philologos kai I didaskalia tis istorias sti defterovathmia 
      ekpaidefsi [The philologist and history teaching in secondary education] seminar 32 PEF. 
13 Apostolidou et al (2009).  
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observed seven Senior High School teachers while they were teaching a history 

lesson for students aiming to go to the university thus including work with sources. 

She found that half of them depended on the textbook, picking sources included in 

it, and used close questions aiming at retrieving information from the sources 

(Mamoura, 2011, p.361).  

There has also been critique on the way sources are treated by Greek history 

school books: while Avdela in 1998 mentioned that the so-called ‘sources’ support 

the main textbook narrative, validating it in a positivist way. Sixteen years later (in 

2013) Apostolidou concludes there was only one case with multiperspectival 

sources in the textbook for the fourteen-year-olds and six cases in the textbook for 

the fifteen-year-olds (Apostolidou, 2013, p. 23). Another finding in relation to the 

prevailing pedagogy in Greece is the conflict between the modern general aims of 

the curricula and the textbooks that interpret the curricula; thus, Flouris has 

referred to conflicting pedagogy discourses that are typical of the Greek educational 

system (Flouris, 1995).        

In relation to students, the question would be what Greek students believe 

about their school textbooks: Greek students participated in “Youth and History” in 

1997: as Kindervater et al noted most of the European students replying to the 

question “what is usually happening in your history lessons” stated “we use the 

textbook and worksheets”, also “we listen to teachers’ stories about the past” 

(Kindervater et Von Borries, 1997, p. A96). In the 2005 survey conducted by 

Kokkinos in Greece and with a sample of 651 twelve-year-old students, it was found 

that school books and their authority were appreciated by the specific primary 

school students. The latter finding ought to be discussed together with the fact that 

the same students perceived of history as a learning-facts process with the aim to 

get to know better about national identity (Kokkinos et al, 2005, p. 165). In 

opposition to the above studies, in a qualitative one conducted with a sample of 22 

fifteen-years-old students, and which was a significance exercise, it was found that 

the students participating opted for the familiar, social and cultural past, also in 

terms of “subjective significance”14 (Apostolidou, 2012). Despite the fact that the 

                                                           
14 Seixas, 1997 
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study was not about textbooks, and since students answered the question about 

what they would like to learn more about in their history lessons, it is suggested that 

they did not appreciate much their history textbooks of those years, since Greek 

history textbooks traditionally focus in political and war history, reader thean in 

social or economic history.        

THE FIRST PHASE OF TEXTBOOKS ANALYSIS IN GREECE: HISTORICAL 
ANALYSIS 
 

As many researchers note the critique on history textbooks in Greece has been 

mainly ideological, political or historiographical and not pedagogical (Pomakis, 

2014, p. 228). Also, almost always it focuses on Greek history textbooks, with 

exceptions15. There are also comparative works evolving from international 

conferences and projects16 and in those volumes the analysis of the foreign 

textbooks is conducted sometimes by Greeks17 or by researchers from other 

countries18. In the latter cases where the quest is political, the collection of the 

papers may refer equally to language teaching textbooks and history textbooks; the 

focus is the representations of the ‘other’ in textbooks of several countries, 

textbooks usually issued by the respective states and echoing official diplomacy and 

foreign relations. National institutions, like the Centre of Textbooks Research and 

Intercultural Education, and international ones, like the Center for Democracy and 

Reconciliation in Southeast Europe, have played a central role in the research process 

above. Thessaloniki, as our ‘capital of the north’ has many times hosted international 

events of the kind, while the two institutions mentioned above are located in the 

city, the Centre of Textbooks Research being a part of the University of Thessaloniki. 

As Xochellis explains, “the research [above] aims to make sense of the recent – in the 

1990s – events that took place in the Balkan peninsula”, (Xochellis 2002, p. 94).  

                                                           
15 Vouri, S.  (1999): Τhe Slav History Textbooks in the Balkans 1991-1993, Athens: Gutenberg   
16 A) Koulouri, Chr. (2002): Clio in the Balkans, CDRSEE. This book includes a selection of papers 
      delivered from December 1999 to December 2000 at seven workshops held by the History  
      Education Committee of the CDRSEE under the title "Teaching sensitive and controversial issues  
      in the history of South-East Europe".  
   B) Koulouri, Chr. (ed) (2001): Teaching the History of Southeastern Europe, CDRSEE.   
17 Chatzisavidis, S. (ed) (1995): Textbooks of the Balkan States, (Thessaloniki: Kyriakidis)   
18 Kapsalis et al (eds) (1998): The Image of the ‘Other’ in Textbooks of the Balkan Countries (Athens: 
  Typothito) 
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The analysis conducted by Greek researchers is mostly quantitative and 

qualitative content analysis, in Pingel’s terms researchers seem to focus “on the text 

itself and not on the pedagogical implications” for teachers and students (Nicholls 

2003, p. 13). Additionally, and in Foster’s terms, Greek researchers seem to conduct 

a lot of “critical analysis” focusing on the ways in which official knowledge is 

produced through the textbooks (ibid, p. 14) and “historiographical analysis” (ibid, 

p. 20) deconstructing myths and locating bias. Textbooks are compared with other 

historical narratives which are either academic products or primary sources. 

According to Koulouri and Ventoura in their article about textbook research in 

Greece “the aspects that receive more attention seem to be mainly related to the 

content and message of texts transmitted to pupils, exposing the construction of 

national identity, underlying political ideology and value systems” (Koulouri & 

Ventoura, 1994, p. 2). The types of analysis referred to so far were developed mostly 

in the period after the 1980s’, while the critique focused mainly in ethnocentrism 

and its implications: the omissions or the bias against the enemies or the ‘others’ 

and especially the narrative schemas used to present the national self to the 

students. The findings exposed a gap between academic historiography and school 

textbooks, since the narratives in the later were described as closed, partial and with 

no alternative stories implied.    

Researchers have described the ways in which the above ethnocentrism 

develops: Greek history textbooks no longer include “negative or hostile attitudes 

towards neighbouring peoples”19 (Koulouri 2001, p. 17). The lack of overt hostility 

against other nations in the Greek textbooks is also mentioned by Dragona and 

Frangoudaki (2001, p. 39). Still they all agree (Koulouri, Dragona and Frangoudaki, 

Soysal and Antoniou, Petridis and Zografaki) that history textbooks are ethnocentric 

because they systematically ignore the “other”. Greek students learn very little about 

the Turkish or the Ottoman civilization while they read about the Turks only in cases 

where the latter were involved in conflicts with Greece. The same also applies to 

other peoples like the Arabs (Apostolidou, 2014). Greek students learn about the 

Arabs in the Middle Ages and not in contemporary history, possibly because the 

                                                           
19 Koulouri here refers not only to the Greek textbooks, but to the history textbooks of the Balkan 
   countries. 
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Byzantine period was the one in which Greek speaking Christians mostly mixed with 

Arabs either in conflict or in merchant. Also, and despite the fact that the Arabs are 

presented in a balanced way, at some point, like in the case of the Byzantine history 

for the fifth grade of the Primary School, one can still find expressions like “The Other 

face of the Arabs” in the unit presenting the Arab culture, the latter presentation 

thus in distinction to the one of war affairs (ibid, p. 48)         

If one conducts content analysis of specific Greek history books, one may 

locate cases where national history is relatively ‘limited’; this is disorientating 

because Greek students do not usually read whole books but certain pages 

prescribed each year by the Institute of Educational Policy and the Ministry of 

Education (Petridis and Zografaki, 2002, p. 491). Nevertheless, the main way in 

which ethnocentrism is developed in history textbooks is through the narrative 

included in them: it is the narrative of the “cultural community of Greece travelling 

through time” (Soysal and Antoniou, 2002, p.55).  

As Kokkinos et al note, the same applies to minorities within the Greek 

society even in textbooks that were published after 2006 (Kokkinos et al, 2008b, p. 

12). Sometimes minorities are referred to in an overt way. There are other times 

that minorities are implied in the narration of other events and processes and in a 

negative way. For example, in the textbook for the last class of the Lyceum, the Greek 

state appears as having to face the problem of the non-Greek speaking, non-Christian 

populations living in Epirus and Macedonia after the dissolution of the Ottoman 

Empire and the integration of the above areas within the Greek state (ibid, p.14). 

One ought also to examine the ways in which several peoples appear, since as 

Hourdakis put it: “most world history texts are written from the Western point of 

view” (Hourdakis, 1999, p.  494). Additionally, the narratives developed in school 

textbooks privilege the western civilization and underestimate all the others (Louta, 

2014, p. 103). 

Avdela in her early account of history teaching in Greece points out that 

“ethnocentrism permeates not only the texts but also supplementary aspects of the 

books, such as the illustrations, exercises, and selection of sources”, also the 

exercises that are more abundant in the primary school and guide students to one-
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sided conclusions, (Avdela,  2000, p. 246). Nevertheless, in this first phase of 

textbook analysis researchers focus exclusively on the text.    

Finally, in Greece we often have withdrawals of history textbooks conducted 

by the same authorities that assign and control the history textbook production. In 

the past those cases were studies conducted by the historians of Greek education; in 

recent years the public debate about history at school, also the cases of textbooks 

withdrawals are read as manifestations of history in public, as incidents of the 

popular historical culture or De Groot’s “historiocopia”20 (Athanasiadis, 2015). In 

relation to literature, while Athanasiadis gives an account of the most well- known 

cases of textbooks withdrawals since the 19th century and till the 2006 history 

textbook case that attracted public interest for almost two years, Kokkinos and 

Gatsotis in their own paper give an account of the history textbook withdrawals 

since the 1980s (Kokinos & Gatsotis 2008b). Kokkinos and Gatsotis end up with the 

following conclusion: “it is no surprise that a series of conflicts – history or culture 

wars – over the renewal of the Greek history historiography, ended, successively, 

with the expulsion of the books whose authors dared to deviate, in one way or 

another, from the prevailing norm (ibid, p.  544).  

Returning to our conversation about the Greek centralized system the 2006 

episode is also indicative of the fact that in Greece, in contrast to the situation in 

Britain21, there does not seem to be ‘space’ for negotiation among the ‘interested’ 

parts in relation to education, at least in the case of the official history content; the 

protest expressed by historians and specialists for two years did not annul the 

book’s withdrawal in 2007.  

 

THE SECOND PHASE OF TEXTBOOKS ANALYSIS: THE PEDAGOGY 

Koulouri and Ventoura note that the political focus on textbook research “can be 

explained by the special features of the educational system and the post-war 

historical experience of Greece. The civil war which followed the Second World War 

                                                           
20 De Groot, J. (2009): Consuming History, Routledge 
21 Syriatou commenting on history education in England emphasized the fact that historians, teachers and several other 
pressure groups prevented the governments of the 1980s from “[simply] imposing [the government’s] views” (Syriatou, 1999: 
159, my translation from Greek). 
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handed down a legacy of deep division and polarisation, in spite of the victory of 

conservatives”, (Koulouri & Ventoura, 1994). Apart from the historical experience, 

or possibly because of that, one could also notice an inertia in Greek historical 

consciousness ending in heated debates about school history or cultural wars 

(Nakou & Apostolidou, 2010, p. 119). Kyprianos attributes the centralization of the 

Greek educational system and its impact in educational institutions and historical 

consciousness, equally to political and ideological causes, focusing on the 

anticommunism that developed in the mid-war period (Kyprianos, 2009, p.  303). 

Because of the existing anticommunism and the quite common in Greece 

dictatorships, the state aimed at control, while educators who were critical as 

regards the system, occupied with communicating to the public the above control, 

thus with ‘production processes (the state) and not with ‘consumption’ ones, like 

the impact of institutions on students and teachers.   

Kyprianos indicates significant22 changes in the 2000s: the curricula and the 

textbooks change (ibid, p.  312). The new textbooks were in general more modern 

and with a concern with the student: they included more pictures of a variety of 

types, photographs of material primary sources, art items, past and current political 

cartoons, past and current items of advertisements, graphs, statistics, etc. There 

were also more textual sources and the most important there where activities 

associated with the sources, in a way that the latter did not just accompany and 

validate the main narrative. In some of the textbooks students were encouraged to 

watch and reflect on movies, read novels, or follow certain hyperlinks (see the 

textbook for the third class of the Junior High School). In the same period 

educational software is produced by the state and distributed to schools (Kavoura 

et al, 2004, Repoussi et al, 2008).           

Other ‘content’ changes in textbooks had taken place in the 1980s with the 

socialist governments in power, but there were changes more in historiographical 

terms, adoption of the Annales paradigm, social and economic history chapters in 

textbooks of general history, than in pedagogy. A possible reading of the 2000s 

period would be that we are having transitions in another educational model, and 

                                                           
22 Kyprianos uses the Greek word “αξιομνημόνευτες” (memorable) 
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the textbooks critique accordingly focused, even partially, on pedagogy too. On the 

other hand, one cannot possibly isolate pedagogy and teaching methodology from 

ideology; the ‘close’, non-constructivist pedagogy till the 1990s was also a political 

option. Nevertheless, one cannot ignore the fact that the debate about education 

developed more in political terms, nationalist versus non-nationalists, than in 

educational terms, for example, traditionalists versus constructivists.  

A turning point would be the Repoussi et al textbook for the sixth grade of 

the primary school under the title “In Modern and Contemporary Years” that was 

published in 2006 and it was finally withdrawn in 2007, a withdrawal that 

accompanied also changes in the political personnel of the Ministry of Education. As 

the main author of the book points out “the textbook (was) based on a concrete 

theoretical framework concerning school historical knowledge as a body of 

declarative, procedural and conceptual knowledge and depended on sociocultural 

context … it supported a disciplined inquiry environment …” (Repoussi, 2009, p. 3).   

The main characteristics, also innovations of the book, were the short 

narrative parts and the plethora of sources, textual and visual, followed by activities 

(Nakou & Apostolidou, 2010, p. 124). Additionally, the accompanying teacher’s book 

offered a theoretical introduction to the discipline of history, the types of sources, 

etc, apart from the information and guidance in relation to the sources. Another 

characteristic of the book’s narratives was the adoption of a “neutral” and “smooth” 

way “when referring to countries with which Greece had been at war in the past”, 

(ibid). The opposition to the book was political (from the right and the left front) 

and educational, methodological, from educators and teachers in schools that 

complained that it was difficult to teach (Makaratzis, 2017, p. 84). The book might 

be faulty in the details of it and there have also been attempts to criticize it from a 

modern methodology point of view not a traditional one; there were even claims 

that in the end it was not that innovative either from the pedagogic point of view, or 

from the ideological point of view (Christides, 2014) but it would be hard to deny 

that it was not a typical Greek history textbook. 

The reason that I referred to the issue of the 2006 textbook that was 

withdrawn, was to point at changes concerning the research in history textbooks 

and also the change in the theoretical framework in relation to textbooks analysis 
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and the use of new concepts. Athanasiadis apart from seeing the battles about text 

books as cultural events in the sphere of public history, notices that the classical 

distinction “right-left” would not be adequate to explain why both the right and the 

left in Greece were against the textbook: “unless our point of view shift from the 

left/right to the western/anti-western perspective, the debate becomes 

unintelligible”, (Athanasiadis, 2014).   

In relation to textbooks critique, one can see a change of vocabulary that 

ought to be partially owed to the change of the textbooks themselves: Andreou and 

Kasvikis search the degree of the incorporation of the epistemologic example of the 

‘New History’ in the history textbooks of the Primary and Secondary Education, 

(Andreou & Kasvikis, 2008, p.  154), Maxouris conducts PhD research in all the 

textbooks for the sixth grade of the Primary School in the period between 2002-

2006, since because of the political turmoil created in 2006, the Repoussi et al book 

was replaced by two others, (Maxouris, 2008, p. 129); Maxouris question is the 

same, whether ‘New History’ is incorporated in the textbooks published after the 

2000s. Vouri and Gatsotis apply the same questions on the 2007 textbook for the 

third class of the Lyceum (Vouri & Gatsotis, 2011). They focus a lot on the pictures 

and in elements other than the texts in the specific book.  Palikidis analyses the 

didactic role of the textbooks illustrations in a sample of books ranging from the 

1950s till the 2000s (Palikidis, 2008, p.  362). Kokkinos and Gatsotis argue on the 

Palikidis PhD about the role of illustrations in Greek history textbooks, pointing that 

at least one role of those pictures adopt in history textbooks is missing from the 

specific research: whether pictures can function as sources, evidence, for the 

students (Kokkinos & Gatsotis, 2008, p. 434). Finally, Pomakis uses a questionnaire 

for primary school teachers to investigate the educational appropriateness of the 

2012 history textbook for the twelve- years-old students (Pomakis, 2014). He 

conducts qualitative research assessing the impact of the book on teachers that used 

it, also in comparison with previous textbooks for the same class.         

On the whole textbook research seems to have changed in Greece despite the 

fact that politically orientated content analysis has not disappeared. One can see 

transition in new type textbooks, also new ways of reviewing textbooks. Textbooks 

changes, withdrawals and replacements, seem to constitute communicative events, 
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since students’ families and broad public also become aware of the above. On the 

other hand, textbooks changes belong to the education sphere, thus their impact and 

their efficacy have also to be assessed.  

On the whole there is a transition from the producers of textbooks to the ones 

that receive and consume the books (teachers and students) while the non-textual 

part of the books is equally assessed. Additionally, a prevailing idea seems to be that 

the ‘message’ is transmitted not only textually but in other ways; As Repoussi and 

Guillon put it one can notice at least three transitions in the international research 

concerning textbooks: first, the fact that “iconographic materials come to interrupt 

the unity of the written text and create a new multimodal text and content”, second, 

that the book is not any longer supposed “to give answers but support a laboratory 

learning environment”, third, that the research focus is on the textbook’s uses and 

perceptions” (Repoussi & Guillon, 2010, p. 155).   Nevertheless, Kavoura speaks of 

the ‘pseudo-multimodal’ history textbooks that despite the fact that they appear to 

be different from the traditional ones continue leading the students to close and 

declarative knowledge (2011, p. 630). Grever also makes the following points: first, 

the national narratives as an analyzing framework for the textbooks are not 

abandoned, probably because states continue more or less to control the content of 

the textbooks. It is the means of analysis that have changed since new tools, 

software, allow us to discern narrative patterns in comparative context, in large-

scale and among many countries samples of textbooks. Second, the content of the 

narratives can be transmitted by history textbooks that have hybrid and dynamic 

forms and they thus constitute (in Klerides words) “a combination of discourses” 

(Grever, 2017, p. 294).     
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EPILOGUE  

In Greece the educational system is highly centralized while it constitutes one of the 

few countries that still make use of a single history textbook for each school class. 

Therefore, the critique has always been in relation to the textual content of the 

textbooks and not from an educational perspective. Since the 2000s there has been 

produced a ‘new’ generation of textbooks that indicate awareness of the audiences 

destined for, the students. Nevertheless, it is difficult to claim that the changes are 

big, since the narratives continue being closed and the sources do not allow 

multiperspectival approaches. It is more that the messages are transmitted through 

multimodal ways than that multimodality allows alternative scenarios. As a 

consequence, the research in textbooks occupies with other questions than the 

political ones while it refers to the books in more holistic ways than ‘mapping’ the 

texts from a content point of view.     
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RESUMO 
 
Neste trabalho é apresentado um estudo sobre o ensino da Era Moderna em Espanha 

(séculos XVI-XVII), uma das principais etapas históricas, que marca o zênite político 

e cultural da Monarquia Hispânica. Para esse propósito é utilizada uma amostra de 

nove livros didáticos de Ensino Secundário Obrigatório, publicados por editores 

relevantes (Oxford, Vicens Vives, Santillana e Everest). Por meio de uma análise 

quantitativa e qualitativa, os conceitos e atividades mais relevantes são 

estabelecidos para inferir os conteúdos mais comuns, bem como deficiências ou 

redundâncias. Estes manuais de 2º, 3º e 4º de Ensino Secundário Obrigatório 

pertencem a três leis que governaram a educação espanhola nas últimas três 

décadas: LOGSE (1990), LOE (2006) e LOMCE (2013). Desta forma, trata--se de 

estabelecer uma comparação ou evolução dos manuais, para verificar se eles 

favorecem ou não a aprendizagem dos alunos. No entanto, o manual escolar 

continua a ser o recurso-chave para o ensino da história em estágios educacionais 

pré-universitários. Por tanto, analisar em profundidade as mudanças e 

permanências podem servir para especificar os pontos fortes e fracos que os 

professores devem enfrentar na sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino de história, livros escolares, Ensino Secundário 
Obrigatório, Idade Moderna. 
 

RESUMEN 

En este trabajo se realiza un estudio sobre la enseñanza de la Edad Moderna en 

España (siglos XVI-XVII), una de las etapas históricas clave, que marca el cénit 

político y cultural de la Monarquía Hispánica. A tal fin se emplea una muestra de 

nueve manuales escolares de Educación Secundaria Obligatoria, publicados por 

relevantes editoriales (Oxford, Vicens Vives, Santillana y Everest). Por medio de un 

análisis cuantitativo y cualitativo se establecen los conceptos y actividades más 

relevantes para inferir los contenidos más comunes, así como las carencias o 

redundancias. Estos manuales de 2.º, 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria 

pertenecen a tres leyes que han regido la enseñanza española en las últimas tres 

                                                           
1  Este trabajo es fruto de los proyectos de investigación EDU2015-65621-C3-2-R “La evaluación de las competencias y el 
desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” y EDU2014-51720-REDT RED 14 
“Red de investigación en enseñanza de las ciencias sociales”), financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
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décadas: LOGSE (1990), LOE (2006) y LOMCE (2013). De este modo, se trata de 

establecer una comparativa o evolución de los manuales, para comprobar si 

favorecen o no al aprendizaje del alumnado. No en vano, el manual escolar sigue 

siendo el recurso clave para la enseñanza de la historia en etapas educativas 

preuniversitarias. Por tanto, analizar a fondo sus cambios y permanencias puede 

servir para concretar las fortalezas y debilidades que los docentes deben afrontar 

en las aulas. 

Palabras Clave: Enseñanza de la historia, manuales escolares, Educación 
Secundaria Obligatoria, Edad Moderna. 
 

LOS MANUALES ESCOLARES DE HISTORIA EN LA EDUCACION SECUNDARIA 
ESPAÑOLA 
 

En las décadas de 1970 y 1980 los manuales españoles comienzan a ser elaborados 

con el asesoramiento de historiadores o especialistas en didáctica, así como 

profesores de secundaria. Con todo, pervivieron tópicos nacionalistas, centrados en 

mostrar una evolución histórica con unas fronteras comunes desde la Antigüedad, 

dando una idea falsa de continuidad. A partir de 1975 destaca la aparición de grupos 

didácticos (Germanía 75, Cronos, 13-16, Ínsula Barataria), que rompen con el modelo 

narrativo tradicional por uno más interpretativo o metodológico, defendiendo el 

mayor protagonismo del alumnado y la recopilación de fuentes primarias. 

Consiguieron cierta repercusión y críticas al desplazar los tradicionales contenidos, 

pero fueron minoritarios (Valls, 2007). 

Las presiones políticas, editoriales y académicas dejaron la idea de “currículo 

abierto” de la LOGSE en una quimera. En la práctica, los contenidos mínimos eran 

tan amplios que seguían marcando una programación extensa, donde reconocer los 

hitos fundamentales del pasado (López Facal, 2010). Los contenidos que reflejan los 

manuales, sobre todo a partir de la década de 1990, suponen un salto cualitativo, 

por ajustarse más a lo que se investiga en historia en las universidades, así como la 

inclusión de fuentes y documentos de cada época tratada. Además, otra gran 

novedad fue la inclusión de lo local y regional en currículos y manuales, aunque 

nunca superando el 10% respecto a la historia nacional. La polémica se suscitó por 

la sustitución de tópicos españolistas por los de los nacionalismos periféricos 

(catalán y vasco especialmente). Esto motivó una ofensiva recentralizadora, a favor 
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de la clásica historia general de España. A partir de la LOCE (2002) y, sobre todo, de 

la LOE (2006) se pierde el modelo abierto y flexible. Esto explica por qué los 

manuales siguen incluyendo tan vasto temario, pues se concentra toda la historia 

universal y nacional en pocos cursos.  

Actualmente la extensión y complejidad de los temas históricos reflejados en 

los manuales se ha reducido debido a los cambios sociales y culturales. Las 

editoriales ya no hacen hincapié en cuestiones conflictivas (conquistas violentas, 

guerras, exilios), que son eliminadas o idealizadas, aunque persiste el protagonismo 

de lo político-factual. Frente a la visión española en Educación Primaria, en 

Educación Secundaria la visión histórica es eurocéntrica, pero dominada igualmente 

por la evolución lineal: Prehistoria y Antigüedad (primer curso), Edad Media 

(segundo curso), Edad Moderna (tercer curso), Edad Contemporánea (cuarto 

curso).  

Los estudios sobre los libros de texto constituyen una línea de investigación 

clásica en la didáctica de las ciencias sociales (Valls, 2001; Prats, 2011). Actualmente 

su análisis ha adquirido mayor complejidad al estudiarse tanto sus características 

internas como el contexto de uso por parte de profesores y alumnos. Muchos 

docentes aún tienen el libro de texto como única referencia del saber histórico, del 

que apenas se apartan ni en clase ni a la hora de plantear actividades.  

Los estudios sobre percepciones del alumnado en Educación Secundaria 

subrayan el predominio del uso del manual como clave de una recepción pasiva de 

los saberes históricos. Hasta un 80% del alumnado analizado afirma que era el 

recurso didáctico fundamental. Junto a la lección magistral, ausencia de debates y 

predominio de exámenes escritos memorísticos, denota unas metodologías 

docentes arcaicas (Merchán, 2005). Los ejercicios de empatía histórica, 

principalmente tratados en el ámbito anglosajón (Lee y Ashby, 2000), movilizan 

otro tipo de habilidades cognitivas sobre historia, pero brillan por su escasez en 

manuales españoles de Educación Secundaria (Gómez, 2014).  

Así pues, los resultados de las investigaciones realizadas con manuales de 

historia muestran pocos cambios y muchas permanencias en el caso español. En 

Educación Secundaria se percibe un relato que combina lo español y lo europeo. 

Pero la visión de Europa que contienen los manuales es una construcción identitaria 
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ficticia, que salvo Mesopotamia y Egipto, en tanto origen de la civilización, centra el 

discurso en rasgos supuestamente comunes de Europa desde la Antigüedad. Se 

obvia que griegos y romanos tenían parte esencial de sus dominios en Asia o África, 

o bien se da por válido el modelo feudal francés para todos los reinos cristianos de 

Europa (López Facal, 2010). El tratamiento que recibe el período andalusí, aunque 

integrado en la historia peninsular, se desarrolla como un paréntesis exógeno a la 

trayectoria cristiana de los reinos peninsulares (Valls, 2011).  

Mucho menos que la Edad Media ha interesado, hasta ahora, el análisis de la 

Edad Moderna en Educación Secundaria. Si bien deben señalarse recientes 

aportaciones compiladas en dos libros que abordaban experiencias de investigación 

y didácticas (García, Gómez y Rodríguez, 2016; Gómez, García y Miralles, 2016), así 

como la perspectiva de género en las imágenes de los manuales (Rausell, 2017), y la 

comparativa entre las actividades de los manuales franceses y españoles (Gómez y 

Molina, 2017). 

El desfase entre las tendencias actuales sobre el modelo cognitivo de 

aprendizaje de la historia con la realidad del aula en España conlleva un 

conocimiento histórico débil. La escasa conexión de los avances historiográficos con 

decretos y manuales es otra dificultad para modernizar la enseñanza de la historia. 

Es necesario un aprendizaje basado en habilidades, que permitan al alumnado 

interpretar el pasado más allá del conocimiento factual (Barca, 2000), algo poco 

implantado aún en el sistema educativo español, pues las sucesivas leyes lo impiden. 

La LOMCE supone un claro retroceso, volviendo sobre una enseñanza de corte 

positivista, alejada de los intereses de los estudiantes y, por ende, poco útil para 

formar ciudadanos críticos. 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la enseñanza de la Historia Moderna 

en Educación Secundaria en España, a través de las actividades de los libros de texto. 

Para conseguirlo se plantean tres objetivos específicos: 

 Conocer los principales conceptos políticos, económicos, sociales y 
culturales, recogidos en las actividades que hay a lo largo y al final de las 
unidades didácticas. 
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 Analizar el tipo de actividades planteadas (iniciales, síntesis, 
complementarias, finales o repaso) en las tres últimas legislaciones 
educativas vigentes en España (LOGSE, LOE y LOMCE). 

 Mostrar la tipología de contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) para inferir los cambios y permanencias en la enseñanza de 
la Edad Moderna, así como los avances y carencias detectadas.  
 

El análisis de los datos se ha realizado combinando un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, pues ambas metodologías en un mismo estudio resultan de gran 

utilidad para investigaciones de ciencias sociales, de cara a la profundización de los 

fenómenos educativos (Prats, 2002).  

El análisis cuantitativo se ha aplicado a través de la contabilización y 

porcentajes de una serie de variables. La finalidad ha sido desvelar la estructura 

subyacente en la enseñanza de la Historia Moderna en Educación Secundaria, a 

través de las actividades de los manuales, a partir de los cuales se han analizado: 

tipologías de contenidos, conceptos y actividades demandadas al discente. El 

análisis cualitativo complementa y explicita el anterior, con el fin de profundizar en 

la construcción de una identidad nacional a través de los manuales, por medio de la 

frecuencia de las variables aludidas.  

Se ha elegido la Edad Moderna por ser un período escasamente estudiado, en 

relación a los estudios sobre manuales escolares españoles. Además supuso la época 

de esplendor político y cultural de la Monarquía Hispánica, especialmente los siglos 

XVI y XVII, de ahí su indudable interés para analizar tópicos. En estos siglos la 

historia de España es también, en gran medida, una historia global o universal, 

debido a la extensión de su imperio europeo y ultramarino, que sumó además el 

portugués desde 1580 a 1640. Así pues, se ha descartado el análisis del siglo XVIII, 

por suponer un cambio dinástico e, incluso, en algunos decretos definirse como 

preludio de la época contemporánea, en tanto Ilustración, germen de la 

industrialización y los regímenes parlamentarios. 

La muestra de manuales de historia analizados es incidental, escogiéndose 

cinco de las editoriales más importantes de España (Santillana, Vicens Vives, Oxford, 

SM y Everest). Se trata de nueve manuales: cinco de 2.º de ESO, tres de 3.º de ESO y 

uno de 4.º de ESO. En concreto, para este trabajo exploratorio se han localizado 

manuales de las tres legislaciones (LOGSE, 1990; LOE, 2006; LOMCE, 2013) y los 
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decretos que concretan sus contenidos (BOE, 1990; BORM, 2007 y 2015). Dichos 

cambios legislativos han provocado que la Edad Moderna se imparta en distintos 

cursos, según el decreto en vigor. 

El análisis llevado a cabo se detiene en las actividades que los nueve 

manuales seleccionados plantean a lo largo y al final de cada tema o epígrafe 

dedicado a la Edad Moderna (siglos XVI-XVII). En total son 1595 actividades. 

Sabiendo que el manual es el principal recurso docente, aunque todas esas 

actividades no sean forzosamente respondidas, su interés en innegable como 

vehículo de transmisión del saber, aunque sea esencialmente memorístico. 

En cuanto a los contenidos del manual, partiendo de las sucesivas leyes 

educativas españolas, cobran más importancia los aspectos políticos y económicos, 

mientras que la cultura y sociedad queda en un segundo plano. A pesar de esta 

tendencia, en los últimos años, esto se ha ido solventando y encontramos en los 

manuales una mayor presencia de contenidos culturales y artísticos. En la tabla 3 se 

observa la distribución de contenidos de Historia Moderna en las tres leyes 

analizadas. 

 

Tabla 1. Contenidos referentes a la Edad Moderna recogidos en el currículo LOMCE 

LEGISLACIÓN CONTENIDOS DE HISTORIA MODERNA 

LOGSE 

Bloque 2 "Sociedades históricas y cambio en el tiempo": 
 Las sociedades del Antiguo Régimen en la época 
Moderna. La monarquía hispánica: logros e insuficiencias 
en su proyección exterior y desarrollo interno: la 
colonización de América y el impacto recíproco. Religión, 
arte y cultura en la Europa de los siglos XV al XVIII. 
 Alguna sociedad destacada de ámbito no europeo 
durante las Edades Media y Moderna. 

LOE 

Bloque 3 "Las sociedades Preindustriales": 
 Características del Estado Moderno en Europa. 
 Evolución política y económica de la Península Ibérica 

en la época moderna. 
 La monarquía hispánica y la colonización de América. 
 Arte y cultura en la época moderna. 

 

LOMCE 

Bloque 2 "La Edad Moderna (Hasta finales del siglo XVIII)": 
 La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su 

alcance posterior. El arte Renacentista. 
 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 

Conquista y colonización de América. 
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 Las monarquías modernas. La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. 

 Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las 
“guerras de religión”, las reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. 

 El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta 
Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. 

 El arte Barroco. Principales manifestaciones de la 
cultura de los siglos XVI y XVII. 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

ANALISIS DE CONCEPTOS 

Los conceptos recogidos en los manuales de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) son de gran importancia para conformar las distintas unidades didácticas. En 

ellas el alumnado aprende los aspectos más importantes de la temática. Su análisis 

permite establecer qué aprenden los estudiantes en el aula y el enfoque de cada 

manual, según resalte algunos contenidos en detrimento de otros. En una primera 

clasificación se ha elaborado una tabla dividiendo los conceptos en políticos, 

económicos, sociales y culturales, los cuatro aspectos usuales en los que se suelen 

dividir las temáticas dentro de las unidades didácticas en los manuales de ESO, tal y 

como recoge la tabla 2.  

Tabla 2. Principales conceptos analizados en los manuales escogidos 

                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

TEMÁTICA POLÍTICA ECONÓMICA SOCIAL CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
Conceptos 

1. Monarquía 
autoritaria. 
2. Administración 
colonial. 
3. Protestantismo. 
4. Conflictos 
bélicos. 
5. Guerra de los 
Treinta Años. 
6. Valido. 
7. Concilio de 
Trento. 
8. Contrarreforma. 
9. Inquisición. 
10. 
Descubrimiento 
de América. 

1. Actividad 
comercial. 
2. Banqueros. 
3. Fuente de 
ingresos. 
4. Crisis 
agrícola. 
5. Mesta. 
6. Revolución 
de los precios. 
7. Crisis. 
8. Artesanos. 
9. Monopolio. 
10. 
Mercantilismo. 

1. Estamentos. 
2. Grupos 
étnicos. 
3. Revueltas 
sociales. 
4. Burguesía. 
5. Epidemias. 
6. Judíos. 
7. 
Civilizaciones 
precolombinas. 
8. Mestizo. 
9. Población 
negra. 
10. Esclavos. 

1. Imprenta. 
2. Mecenas. 
3. Academias. 
4. 
Renacimiento. 
5. Barroco. 
6. Humanismo. 
7. 
Investigación. 
8. Pintura. 
9. Escultura. 
10. 
Arquitectura. 
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La selección de estos conceptos, entre los nueve manuales analizados, 

demuestra las tendencias en las unidades didácticas en el tratamiento de los temas 

históricos. Por otro lado, pueden comprobarse las carencias o aspectos positivos en 

la forma que las editoriales plantean estas unidades didácticas, como también la 

comparación entre ellas. 

Estos contenidos son globales en la elaboración de los manuales, 

apreciándose en la repetición de títulos parecidos en las unidades didácticas y 

epígrafes de acuerdo con las legislaciones vigentes. Los conceptos políticos se 

centran principalmente en reinados como el de los Reyes Católicos o la Casa de 

Austria, sus validos, en el caso de los Austrias Menores, y las principales batallas 

ocurridas. En cuestión económica se destacan los préstamos y bancarrotas de los 

distintos monarcas, además de lo que supuso para España la entrada de metales 

preciosos procedentes de los territorios americanos.  

En cuanto a la sociedad de la época, se resaltan los distintos grupos sociales, 

revueltas o los efectos de epidemias como la peste. Los conceptos culturales hacen 

alusión, en su mayoría, a los movimientos artísticos del Renacimiento y Barroco con 

sus principales autores y obras más relevantes. Destaca la invención de la imprenta 

junto al avance que supuso en este tiempo.  

La mayoría de temas (veinticinco) tratan sobre una visión universal de la 

historia, como puede ser el descubrimiento de América. Los temas centrados en 

historia de España suponen un número menor a los anteriores (diez) y hacen 

referencia, por ejemplo, al declive del Imperio de los Austrias. No hay un solo tema 

específico dedicado a la autonomía, en este caso la Región de Murcia. Esta 

información queda subsumida en epígrafes dentro de las unidades didácticas 

(normalmente al final) y siendo muy escasa. 

A lo largo de las unidades didácticas existen apartados dedicados a 

contenidos sobre curiosidades históricas para el alumnado. Sirven de ampliación de 

conocimientos bajo epígrafes llamativos, que buscan captar la atención de la 

temática para el alumnado. Algunos ejemplos de estos espacios son: Aprende a 

mirar, Frases lapidarias (Everest 1997); Presta atención, Lee y comenta, Entre la 

historia y la leyenda (Oxford 2012); Claves para estudiar, Saber más (Santillana 

2015); Importante, ¿Lo sabías? (Oxford 2015). Esta información permite completar 
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los temas y se recogen sobre todo de fuentes históricas. También se encuentra, como 

en el caso de Vicens Vives (1997), apartados de Vocabulario en los temas o páginas 

consideradas de cierta dificultad para la comprensión del alumnado. En ellos se 

clarifican vocablos y además, en manuales como los de Oxford, pueden aparecer 

numerados en el texto teórico con la misma finalidad. Los conceptos numerados 

aparecen en un margen definidos, sugiriendo así su comprensión lectora. 

Cabe destacar los dos manuales utilizados de la editorial Santillana (2012 y 

2015) y uno de Oxford (2015), dotados de un glosario al final con conceptos 

históricos a destacar para su definición. Estas páginas con términos específicos del 

área de Ciencias Sociales ayudan al alumnado a comprender la materia. En ocasiones 

los temas pueden resultar dificultosos para el alumnado en su comprensión, debido 

a la aparición en el texto de términos que desconocen. En el caso del manual de 

Oxford (2015) no se trata de un glosario con definiciones como los dos anteriores, 

sino de un índice analítico en el que se indican las páginas donde aparecen estos. De 

uno u otro modo, se trata de un complemento con el que cuentan estos manuales.  

Estos glosarios presentan los conceptos escogidos en orden alfabético, 

siendo clasificables en las cuatro tipologías escogidas: políticos, económicos, 

sociales y culturales. El manual Santillana (2015) de 3.º de ESO presenta una 

selección de 50 conceptos clave, mientras que en su edición de 2012 para el curso 

2.º de ESO escoge 53. Se comprueba que con el paso del tiempo se tiende a sintetizar. 

Estos manuales tienen en sus glosarios 27 conceptos en común con ejemplos como: 

anglicanismo, bancarrota, burguesía o sfumato. En el caso de Oxford (2015) no hay 

una breve definición de los contenidos, por lo que se puede encontrar un listado más 

extenso con un total de 584 conceptos destacados. En este vasto listado comparte 

conceptos con los manuales de Santillana como los ejemplos de: azteca, calvinismo, 

casa de contratación o claroscuro. 

Los conceptos, como se puede apreciar en los glosarios o índices de los 

manuales, son similares a pesar de pertenecer dichos manuales a distintos cursos 

de ESO. Esto se debe a la distribución de los contenidos en cursos según los 

currículos de las legislaciones vigentes, pudiendo variar con la implantación de 

nuevas leyes o decretos. Por ello, los manuales de la legislación LOGSE y LOE son de 

2.º curso, a excepción de Oxford (2012) de 4.º curso, que reitera los contenidos 
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impartidos en 2.º curso. Para no caer en reincidencias de contenidos en sucesivos 

cursos se procura establecer en cada uno de ellos la enseñanza de una etapa 

histórica. La Edad Moderna queda finalmente establecida para el 3.º curso de ESO 

con la entrada de la LOMCE.  

Los contenidos son la parte fundamental de los libros de texto de Educación 

Secundaria, pues su función de difundir el conocimiento histórico es primordial. Se 

ve una clara evolución con el paso de los años y legislaciones en la que las editoriales 

tratan de sintetizar los contenidos fundamentales. Aparece así una visión clara y 

atractiva para no abrumar a los estudiantes. Se crean apartados de ampliación, 

curiosidades e información complementaria para no descartar contenidos en este 

intento de atrapar al alumnado en su iniciativa de estudio. Se trata de una mejor 

distribución de los contenidos, no de suprimir información, para que no queden 

unos manuales escuetos o de un nivel inferior.  

 

ANALISIS DE ACTIVIDADES 

Las actividades son otro de los puntos fundamentales en los libros de texto. Por una 

parte pueden potenciar las habilidades e inquietudes del alumnado o, por el 

contrario, centrar su atención en una repetición de contenidos que aparecen en el 

libro de texto sin lograr un aprendizaje a largo plazo. Las actividades de indagación 

en web o el trabajo con distintas fuentes han cobrado protagonismo en los manuales, 

en detrimento de otras en las que el alumnado apenas debe justificar su respuesta 

escuetamente (Martínez, 2006). Esto último no favorece al aprendizaje, por lo que 

las editoriales han evolucionado variando los objetivos de las actividades. Con la 

llegada de la LOMCE tratan, además, de enfocarlas al trabajo de las competencias. La 

tabla 5 muestra de manera general el número y tipología de actividades encontradas  

en los 9 manuales: 
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Tabla 3. Tipología de actividades según la legislación de los libros de texto 

   Fuente: Elaboración propia 

Los tres manuales de la legislación LOGSE contienen un total de 556 tareas a 

realizar. La mayoría de tareas en estos manuales se proponen a medida que se 

desarrollan los distintos temas, de síntesis de conocimientos, sumando un total de 

426. Representan el 76,61% del total de actividades de estos tres manuales. Estas 

buscan reforzar los contenidos que se van conociendo en el aula día a día. Anteriores 

a las actividades de repaso de la unidad, encontramos actividades de ampliación en 

los tres manuales para conocer otros aspectos interesantes de la temática. Son, en 

todos los casos, mayores en número respecto a las actividades finales: 82 

actividades complementarias al final de la unidad (14,74%), y 25 actividades finales 

(4,50%). 

Los manuales de la legislación LOE presentan un menor número de 

actividades que los anteriores libros de texto, un total de 289. De los tres, el que más 

tareas presenta es el de la editorial Santillana con 149, un 51,55% del total de los 

tres manuales LOE. El mayor número pertenece a las actividades de síntesis durante 

la unidad y las minoritarias las de inicio de unidad, siendo 159 y 19 respectivamente. 

En el caso de Oxford, de 4.º curso, son menos las complementarias al final de la 

unidad. El manual de Oxford de 2.º de ESO presenta 6 actividades de inicio de la 

unidad en el apartado “Cuestiones”. Estas suponen un 6,6% del total en este manual. 

Las 59 actividades de síntesis (64,83%) se recogen en los apartados de “Actividades 
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y Lee” y “Comenta”. Las 26 actividades de repaso aparecen tras el epígrafe 

“Actividades finales” en las dos unidades didácticas, suponiendo un 28,57% del total 

en este manual. Al final del libro de texto aparecen actividades de síntesis de todas 

las unidades y el apartado de “Evaluación de Competencias” con la misma finalidad.  

En los tres manuales LOMCE encontramos un mayor número de actividades 

respecto a los LOE y LOGSE, con un total de 750 (47,02%) de las 1595 que recogen 

los 9 libros de texto analizados. En los manuales de Santillana y Vicens Vives hay 

pocas actividades al inicio de la unidad, siendo mayoritarias en los tres manuales las 

actividades de síntesis de conocimientos. El número de estas actividades de síntesis 

es 432, un 57,6% del total en estos tres manuales. 

Tras estos análisis se puede afirmar que la mayoría de actividades que 

aparecen en los manuales son de síntesis de conocimientos durante la unidad: 1017. 

Las editoriales han preferido situar la mayoría de actividades a lo largo de las 

unidades didácticas para afianzar el aprendizaje del alumnado. De estas actividades 

de síntesis predominan: definiciones, cuestiones, observación, análisis, 

interpretación, investigación, opinión personal o tratamiento de la información. 

Estas actividades suelen suponer para el alumnado una repetición del texto leído 

anteriormente, por lo que no potencian en gran medida su aprendizaje. No supone 

tampoco utilizar las habilidades del pensamiento histórico o crítico, ni recurrir a la 

resolución de retos o desafíos (Gómez y Molina, 2017). Se trata, en esencia, de 

conceptos de primer orden, donde se mantiene la hegemonía de lo conceptual. 

Las actividades al inicio de las unidades didácticas tratan siempre de captar 

la atención del alumnado para integrarle en la nueva temática. Esto se intenta lograr 

a través de ilustraciones o palabras clave que puedan motivar su curiosidad. En la 

mayoría de los casos, estas primeras páginas cuentan con ejes cronológicos o mapas 

para situar el período y los acontecimientos que se estudiarán. La intención de estas 

actividades es conocer los conocimientos previos del alumnado para tener en cuenta 

el desarrollo de esa unidad didáctica. En el aula pueden realizarse otras actividades 

interactivas para saber los conocimientos del alumnado al comenzar los temas, 

como las lluvias de ideas o debates previos con exposición de opiniones. 

En la tabla 4 se muestra una distribución de las actividades según el tipo de 

contenidos que aparecen en ellas: conceptual, procedimental y actitudinal 
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(Hernàndez, 2007). Las actividades sobre contenidos conceptuales están destinadas 

a trabajar con datos específicos como fechas o personajes concretos. Dentro de los 

manuales estas tareas corresponden en su mayoría a los apartados de síntesis, como 

en Vicens Vives (1997). Por otro lado, aquellas de contenidos procedimentales 

implican al alumnado en su aprendizaje con tareas que desarrollan sus habilidades 

cognitivas. También proponen trabajar con herramientas como páginas web o 

diccionarios para reforzar el aprendizaje del alumnado. En el caso del manual 

Oxford (2015) suelen aparecer bajo epígrafes como “Investiga”. Las actividades 

sobre contenidos actitudinales buscan la opinión y pensamiento crítico de los 

estudiantes. Estas suelen plantear debates sobre la conservación del patrimonio, 

sucesos históricos o empatía con ciertos grupos sociales. En manuales como Vicens 

Vives (2015) destaca el apartado de “Ponte en su lugar” y en Santillana (2015) 

“Piensa”. 

Tabla 4. Actividades según su tipo de contenido 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, las actividades de contenidos conceptuales son las 

más numerosas en todos los manuales escogidos (981), con gran diferencia respecto 

a las tareas sobre el resto de contenidos. Destaca la editorial de Vicens Vives (1997 

y 2015) con la supremacía en el número total de actividades sobre el resto de 

editoriales: 320 y 336 respectivamente. Los manuales LOGSE y LOMCE cuentan con 

mayor número de tareas en esta subdivisión, siendo en el caso LOE el manual que 

más contiene el de la editorial Santillana (149). 
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También es notorio el contraste entre las actividades conceptuales de todos 

los manuales, siendo Vicens Vives la editorial que más actividades de este tipo 

recoge: 498 con la suma de los dos manuales. Hay un incremento en el número de 

actividades procedimentales y actitudinales entre los manuales LOGSE y LOMCE, 

tras su disminución durante la LOE. Resulta especialmente llamativo en el caso de 

las actividades sobre contenidos actitudinales. Las tareas basadas en 

procedimientos se mantienen en un número similar en manuales de la misma 

legislación.  

Destaca el caso de la editorial Everest (1997) por su equilibrio en cuanto al 

número de sus actividades de cada tipología. Este manual es el que menos 

actividades presenta, pero, a pesar de ello, es aquel que mejor las distribuye 

trabajando los alumnos tanto conceptos, procedimientos y actitudes.  

Para una enseñanza de calidad es necesario enseñar al alumnado a través de 

estos tres tipos de contenidos. La legislación LOMCE introduce algunos cambios 

significativos en el planteamiento de las actividades en los manuales de Educación 

Secundaria. Estas intentan quedar enfocadas mayoritariamente al trabajo de las 

competencias incluidas en esta nueva normativa educativa. Hay una preocupación 

por la aplicación de los conocimientos en la vida diaria de los estudiantes, por lo que 

se potencia el trabajo de estas competencias a través de las actividades. Aunque la 

introducción de las competencias fue una novedad de la legislación LOE, se aprecia 

un incremento de actividades que trabajan estas competencias con la llegada de la 

LOMCE. Ahora bien, con contenidos y actividades abrumadoramente conceptuales, 

tanto en decretos como manuales, es contradictorio que la enseñanza-aprendizaje 

gire en torno a saber hacer, tal y como señalan los estudios sobre exámenes, que 

siguen siendo sobre todo escritos y memorísticos (Miralles y Díaz-Serrano, 2016). 
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CONCLUSIONES 

 

En primer lugar cabe destacar las diferencias en cuanto a la evolución de los propios 

libros de texto a través de las sucesivas reformas educativas. Los manuales 

pertenecientes a la legislación LOGSE son los más extensos en su parte teórica, 

orientándose a la práctica del maestro transmisor de conocimientos mediante una 

clase magistral. Por su parte, los libros de texto LOE son los que presentan un menor 

número de contenidos y actividades propuestas porque contaban con un menor 

número de temas dedicados a la Edad Moderna. En estos manuales hay una 

reducción del contenido teórico, orientado a resaltar los aspectos más importantes. 

Los manuales LOMCE son los que contienen un mayor número de actividades. La 

apuesta de las editoriales por mostrar unos contenidos más simplificados y 

potenciar la indagación en las actividades del manual resulta acorde con las últimas 

tendencias en las que el alumnado es partícipe de su propio aprendizaje.  

Sin embargo los libros de texto analizados también presentan una serie de 

semejanzas. A pesar de la tendencia hacia la síntesis de contenidos y el cambio en el 

planteamiento, presentación y trabajo de estos, ello no ha hecho desaparecer el 

intento de hacer llegar todos los acontecimientos históricos al aula, ya sean políticos, 

económicos, sociales o culturales, empleando prácticamente los mismos conceptos 

legislación tras legislación. Todo ello incluso teniendo en cuenta las variables que 

puedan establecerse en cada Comunidad Autónoma.  

Como consecuencia, la segunda conclusión es que los cambios más notorios 

se encuentran en las actividades planteadas, ya que se ha apostado en los últimos 

años por el trabajo de competencias. Se busca la participación del alumnado en su 

aprendizaje, dejando atrás la búsqueda de la respuesta a las tareas en el texto 

teórico. Se han introducido alternativas educativas centradas en el aprendizaje 

basado en problemas o trabajos por proyectos (La Cueva, 1998). Por otro lado, 

también hay una tendencia novedosa pero aún exigua, vinculada a la realización 

actividades que trabajen la competencia digital o que promuevan el trabajo con 

fuentes históricas. Sin embargo las actividades centradas en los contenidos 

conceptuales siguen suponiendo más de la mitad de los ejercicios que los manuales 

proponen al alumnado.  
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En tercer lugar, también merece mencionarse el hecho de que los manuales 

escolares analizados sobre Historia Moderna coinciden en que casi no hacen 

referencia a contenidos regionales o locales (Rodríguez, Simón y Molina, 2017), en 

este caso sobre la Región de Murcia. Apenas hay breves referencias y no se incluyen 

todos los aspectos relevantes para la cultura general que el alumnado debe adquirir 

sobre su realidad próxima. Esto contradice las recomendaciones de legisladores y 

docentes por afianzar el conocimiento del entorno próximo, combinándolo con el 

análisis y comparaciones ligadas a la historia de española, europea y universal. 

Teniendo todo ello presente, y siendo conscientes de que se trata de una 

muestra concreta en nueve manuales y que en otros libros de texto la situación 

puede diferir de la expuesta en este trabajo, a modo de prospectiva consideramos 

que los libros de texto empleados para el aprendizaje de la historia en las aulas de 

Educación Secundaria siguen teniendo margen de mejora en lo que respecta, por 

ejemplo, al trabajo con fuentes históricas. A través de su inclusión el alumnado 

entenderá mejor cuál es la labor del historiador y las herramientas con las que 

cuenta esta disciplina. Asimismo, con el trabajo de las competencias en las 

actividades de los libros de texto (Sáiz, 2011), el alumno podrá asociar la utilidad de 

la materia estudiada en el aula con su realidad social. Por esto es importante el 

planteamiento claro y conciso de estas cuestiones. 

Del mismo modo parece conveniente la inclusión de mayores contenidos 

relativos al ámbito regional más cercano al alumnado para, desde ahí, poder 

expandir o comparar su visión espacial sobre lo aprendido en el aula. Captar la 

atención del alumnado es esencial para su aprendizaje, estableciendo puntos de 

partida con los cuales desarrollar una temática. También tendría cabida la inclusión 

de contenidos de otras ciencias sociales para profundizar en un aprendizaje 

multidisciplinar (Prats, 1999).  
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A HISTÓRIA NOS MANUAIS ESCOLARES DE 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO: UM ESTUDO LONGITUDINAL A PARTIR DOS MANUAIS DE 
4.º ANO DE ESTUDO DO MEIO1  

Glória Solé2 
(CIEd, UMinho) 

 
 

RESUMO 
 
Os manuais escolares são fontes historiográficas que nos permitem perceber como 
os seus autores integram as correntes historiográficas preponderantes em cada 
época, assim como as perspetivas didáticas teóricas aplicadas no ensino-
aprendizagem. Neste texto começa-se por relacionar a política educativa com os 
programas de Estudo do Meio (1.º CEB), integrando o manual escolar no quadro 
legislativo do sistema educativo português. Sistematiza-se investigação 
internacional relacionada com os manuais escolares como fonte historiográfica e 
seu uso em contexto educativo por alunos e professores. Apresenta-se um estudo 
longitudinal de análise de manuais escolares de Estudo do Meio do 1.º CEB, em que 
se procurou averiguar, comparando três manuais da mesma editora de épocas 
diferentes (1985, 1998, 2013), as influências dos sistemas educativos das últimas 
três décadas em relação às mudanças conceptuais, aos conteúdos de História, aos 
objetivos de aprendizagem, às estratégias de ensino e às competências históricas 
expressas nos manuais escolares. O modelo metodológico deste estudo longitudinal 
integra técnicas quantitativas e qualitativas através de análise de conteúdo. Os 
resultados permitem constatar que os manuais escolares de Estudo do Meio 
evoluíram em termos científicos e pedagógicos. Verifica-se uma evolução positiva 
ao nível gráfico e estético. No entanto, predomina ainda uma visão de história 
tradicional, político/factual, focalizada em datas, acontecimentos e personalidades. 
Os manuais mais recentes incorporam novos enfoques didáticos numa abordagem 
construtivista, que estimulam o trabalho em pares e ou grupos, a pesquisa, a 
criatividade e o confronto de ideias, promovendo nos alunos competências 
transversais, como a autonomia e o pensamento reflexivo e crítico e competências 
específicas em História, ao nível da interpretação de fontes diversas.  

Palavras-chave: Manuais escolares; Estudo do Meio; Educação Histórica; 
Historiografia escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O manual escolar sofreu mudanças, sobretudo ao longo das últimas quatro décadas, 

devido a políticas educativas, exigências da sociedade e da própria função da escola 

(Magalhães, 1999; Afonso, 2014). Contudo continua a ser o recurso mais utilizado 

pelos alunos e professores. Os manuais escolares surgem como instrumentos 

pedagógicos e científicos relevantes, estruturam os conteúdos programáticos a 

lecionar, veiculam uma conceção de ensino pelos métodos e estratégias de ensino 

que preconizam, “interferem significativamente ainda na organização dos modernos 

sistemas educativos como disseminadores de uma cultura científica” (Morgado, 

2004, p. 26), veiculando as políticas e ideologias dominantes. Magalhães (1999) 

sustenta que o manual escolar aborda interpretativamente o programa de uma 

disciplina para determinado ano de escolaridade em termos conceptuais, 

metodológicos e ainda políticos, culturais e sociais. Surge como espelho do próprio 

programa, do saber escolar que deve ser adquirido pelos alunos, tendo contribuído 

para a formação de sucessivas gerações. Surge muitas vezes como o protagonista 

das planificações das aulas e organizador das atividades dos alunos, como se fora o 

programa em si mesmo.  

Este instrumento pode ser mais ou menos concebido em função do aluno, ou 

em função do professor. O manual escolar pode desempenhar o papel de formador, 

possibilitando ao docente um desenvolvimento mais eficaz das suas funções de 

ensino-aprendizagem, renovação de métodos e estratégias de ensino, atualização de 

conhecimentos científicos e pedagógicos, contribuindo para a introdução de 

inovações pedagógicas (Gérard & Roegiers, 1998; Tormenta, 1996). É um 

instrumento de aprendizagem que facilita o trabalho do professor e serve como 

intermediário entre o aluno e a matéria. No entanto, é preciso destacar o papel 

relevante que o professor tem na sala de aula e na própria utilização do manual 

escolar, pois como refere Tormenta (1996) “o tipo de utilização do manual está, 

sobremaneira, dependente das suas características e também das escolhas 

pedagógicas do professor” (p. 9).  

No entanto, o manual também se torna um veículo para transmitir 

conhecimento, recebido de forma estática. A predominância do positivismo, que 
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concebe a história como uma ferramenta ao serviço do poder, continua a ter um 

grande peso específico nos currículos atuais em Portugal (Tormenta, 1996; Freitas, 

2005; Solé, 2014), bem como em Espanha (Valls, 2007; López Facal, 2014, Gómez, 

2014; Gómez, Rodríguez & Miralles, 2015; Rodríguez & Simón, 2014). Esta conceção 

reflete-se num programa baseado na sucessão de civilizações e regimes políticos, 

numa perspetiva linear e eurocentrista da história (Torgal, 1996), e acima de tudo 

na valorização da história nacional, também identificada em Espanha (López-Facal, 

2010). De fato, os últimos referenciais normativos em Portugal, as Metas 

Curriculares (MEC, 2013/2014) visam um modelo neo-positivista, que valoriza os 

conhecimentos históricos em detrimento dos conhecimentos procedimentais e 

atitudinais (Solé, 2017). Os modelos de ensino tradicionais, centrados no professor 

e no papel passivo do aluno mostram que a formação de professores em Portugal, 

não deu prioridade a uma mudança real nas metodologias didáticas. Esta realidade 

não é uniforme na classe docente e pode-se afirmar mesmo que não existe um 

modelo de professor, tradicional, dialógico ou construtivista, mas perfis de 

momentos de docência consoante o conteúdo a ser trabalho, o momento da aula ou 

as estratégias adotadas (Lagarto, 2017). O ensino da história deve dar destaque ao 

aluno no processo de ensino-aprendizagem, algo que parece complexo com a 

hegemonia do livro de texto, em que o político-factual permanece predominante, 

embora tenha começado a mudar para formatos digitais.  

Atendendo a esta relevância dos manuais escolares no sistema educativo em 

Portugal procuramos neste texto relacionar a política educativa, o currículo, os 

programas e sua articulação com os manuais escolares. Salientamos alguns estudos 

que se têm realizado em Portugal relacionados com manuais escolares na área do 

ensino da história, na linha de investigação em História da Educação e mais 

recentemente na área da investigação em Educação Histórica, focalizada na ótica da 

sua utilização pelos alunos e professores. Apresenta-se ainda um estudo 

exploratório de análise de manuais escolares de Estudo do Meio do 1.º ciclo do 

ensino básico em que se procurou averiguar pela comparação de manuais de 

diferentes épocas (nos últimos 30 anos), mudanças conceptuais em termos de 

conteúdos programáticos, métodos e estratégias de ensino, perspetivas pedagógicas 

e influências dos sistemas educativos. Procuraremos neste estudo verificar em que 
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medida os manuais analisados tendem a contribuir para o desenvolvimento de 

competências históricas e compreensão histórica nos alunos, pelos temas 

abordados, metodologias e atividades pedagógicas propostas.  

 

ESTUDOS SOBRE MANUAIS ESCOLARES DE HISTÓRIA EM PORTUGAL 

A temática dos manuais escolares tem sido uma das áreas privilegiadas a nível 

nacional e internacional da investigação recente no domínio da educação. Estes 

estudos têm demonstrado a sua importância como recurso didático pedagógico, 

tendo os especialistas lhe dedicado especial atenção a vários domínios e com 

diferentes enfoques e abordagens, uns mais centrados nos seus conteúdos 

ideológicos, outros nas dimensões epistemológicas, nos processos de produção e 

circulação, ou ainda nos seus usos e presença na sala de aula (Garcia, Schmidt & 

Valls, 2013).  

Em Portugal vários estudos têm sido realizados relacionados com o manual 

escolar, um número significativo na área da História da Educação, e a partir da 

década de 90, na área da Educação Histórica. Passaremos a apresentar uma síntese 

desses estudos, embora abrangente, está longe se ser exaustiva, procurando-se 

reforçar em particular os estudos empíricos na área da Educação Histórica 

relacionados com o uso deste recurso em sala de aula.  

Vários estudos analisaram os livros didáticos de história, no contexto das relações 

de educação com a ideologia do Novo Estado (Bastos, 1998; Bivar, 1979; Diniz, 1994; 

Matos, 1990; Radich, 1979; Torgal, 1989). Estes estudos reforçam a ideia que os 

manuais escolares de história estavam ao serviço do Estado Novo, defendendo a 

ideologia do regime salazarista e a formação da identidade nacional. Mendes (1999) 

estudou a relação entre o conceito de identidade nacional e ideologia nos textos 

portugueses do terceiro ciclo de educação, no período 1976-1992. Concluiu que, 

desde a década de 1980, os livros didáticos mostram uma maior preocupação com a 

natureza da história, para torná-la mais objetiva e científica. Os manuais escolares 

deste período ainda têm uma visão também eurocêntrica, especialmente em certas 

questões, como a expansão colonial, mas, por outro lado, a identidade nacional 
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raramente surge explicitamente, exceto a crise 1383-1385, limitada à questão de 

independência nacional e o confronto com Castela. 

Na área da Educação Histórica têm proliferado vários estudos desde a década 

de 90, sendo a investigação realizada na Universidade do Minho, a mais profícuo, em 

termos de articulação dos usos dos manuais escolares em contexto escolar e 

cognição histórica. Salienta-se a investigação de Freitas (1999, 2005), já citada 

anteriormente, relacionada com manuais escolares do 1.º ciclo, em que procura a 

autora analisar as vozes de alunos, professores e encarregados de educação sobre 

os usos dos manuais escolares de Estudo do Meio e as perceções destes sobre o 

manual escolar usado no ano a que diz respeito cada estudo. Concluí ter encontrado 

no estudo mais recente de 2005 significativas alterações nos manuais escolares do 

1.º ciclo (ensino primário) em relação aos conteúdos e metodologias de 

aprendizagem de História de Portugal, curiosamente muito mais conteúdos e o 

retorno a uma conceção de história tradicional e factual. Intrigou a autora o facto de 

os alunos não gostarem de uma abordagem construtivista da aprendizagem da 

História, possivelmente por não estarem habituados a este modelo de ensino. Esta 

mesma constatação, do retorno a uma história positivista, foi identificada num outro 

estudo que realizamos (Solé, 2014), em que concluímos que os manuais escolares 

evoluíram em termos científicos e pedagógicos, com profundas mudanças ao nível 

estético e gráfico, mas mantendo-se uma visão de história tradicional, 

político/factual, focalizada em datas, acontecimentos e personalidades. 

A linha de pesquisa focada na cognição histórica situada focou sua atenção 

nos manuais de história de segundo e terceiro ciclo e secundário. O estudo pioneiro 

de Magalhães (2002) procurou entender as perspetivas dos professores sobre o uso 

didático das fontes dos manuais escolares na sala de aula. Constatou que os 

professores optaram por escolher fontes atraentes para as suas aulas 

(preferencialmente iconográficas) e ignorar aqueles que pareciam inconscientes ou 

considerados difíceis para os seus alunos. Por sua parte, Costa (2007) mostrou que 

os professores valorizam o livro de texto não apenas como um texto informativo, 

mas também pelo uso de fontes adequadas e imagens atraentes, essenciais para a 

construção do conhecimento histórico. Na tipologia das fontes dos manuais 

escolares utilizados na sala de aula, Lima (2010) encontrou diferenças entre as 
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disciplinas da História e da Geografia. Em História são valorizadas e privilegiadas 

essencialmente as fontes escritas, sobretudo secundárias, enquanto em Geografia, 

as iconográficas.  

Sobre o uso do manual escolar no contexto da sala de aula, destaca-se o 

estudo de Moreira (2004) sobre como os alunos do 8.º ano usam as fontes históricas 

dos manuais. As fontes consideradas mais úteis pelos alunos são escritas, 

especialmente informativas. Em relação às fontes iconográficas, consideram-nas 

como mera ilustração, ou facilitadoras da compreensão da informação veiculada 

pelo texto informativo, apresentando níveis de literacia iconográfica baixos, 

situados ao nível da interpretação (superficial) da mensagem. O estudo realizado 

por Silva (2007), com estudantes de 2.º ciclo, mostrou que eles foram capazes de 

desenvolver habilidades cognitivas que lhes permitiram ir além do reconhecimento 

e reprodução linear das informações apresentadas nas fontes do manual escolar. 

Afonso (2014) na investigação que realizou na sua tese de doutoramento procurou 

compreender o papel do manual escolar no desenvolvimento de competências de 

alunos e professores de secundário, dentro e fora da sala de aula. Em relação ao uso 

e interpretação das fontes dos manuais escolares, identificou vários níveis 

conceptuais de interpretação, apontando os resultados para um padrão de 

interpretação genérica, mas na síntese inferencial, apesar de ser residual, encontrou 

respostas de alunos que revelam um padrão de síntese pessoal e fragmentada. 

Também o estudo de Gonçalves (2010) segue esta linha investigativa, de procurar 

avaliar a importância do manual escolar como promotor de competências históricas, 

cabendo aos professores uma postura crítica e interventiva face ao mesmo, e de o 

conhecerem e usarem ao serviço da promoção de competências. Rego (2014) por 

sua vez, centra-se nas perceções dos alunos do 3.º ciclo sobre o uso dos manuais 

escolares de História e Geografia, como este é utilizado na sala de aula e que 

importância lhe é atribuída.   

Nos critérios adotados pelos professores para escolher os manuais de 

história, Magalhães (2013) apontou as diferenças entre o Ensino Primário e o Ensino 

Secundário. Os aspetos gráficos prevalecem, a clareza dos conteúdos e o rigor 

científico na Primária; enquanto no Secundário o critério mais valorizado é o rigor 
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científico do manual e a diversidade das propostas de trabalho que oferece, seja na 

aula ou como tarefa autónoma em casa, facilitando o trabalho dos alunos. 

 

A HISTÓRIA NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E SUA INTEGRAÇÃO NO ESTUDO 
DO MEIO: DO CURRÍCULO AOS PROGRAMAS E SUA ARTICULAÇÃO COM OS 
MANUAIS ESCOLARES 
 

Segundo Torgal (1996) após o 25 de Abril as representações da história aproximam-

se do paradigma liberal republicano com uma acentuada orientação para o presente, 

que tende a valorizar a democracia e banir os princípios ideológicos defendidos pelo 

Estado Novo, em relação mesmo a determinados factos e personalidades, 

apostando-se na história local. No entanto, considera que “as referências do 

programa à história local tenham levado à aprendizagem de pequenas histórias e 

lendas do passado, afastando as crianças do “presente” (p. 454). O autor termina a 

sua sistematização sobre o ensino da história no ensino primário com uma visão 

crítica dos recentes manuais escolares do 1.º ciclo, de um certo revivalismo do 

nacionalismo e de certos traços de um ensino tradicional que apela aos 

conhecimentos factuais da história nacional.  

Certos traços nacionalistas, a ausência de referenciais minimamente 
elucidativos sobre certos períodos, o que não permitia uma correcta 
avaliação do seu significado, como acontecia com o Estado Novo, a 
reposição de certos cliclés de antigos manuais, leva-nos à ideia de que no 
contexto de quase vazio pedagógico da história na “escola primária” se 
deu, consciente ou inconscientemente, e de maneira informal (ou seja para 
além dos programas ou contrariando-os) a tentativa de reaparecimento 
de certas representações e de métodos pedagógicos do passado (p. 454). 

 

Estas alterações acabam por se estabilizar na reforma de 1990 em que a 

história se integra na área de “Estudo do Meio”, área de interceção de outras áreas, 

integrando as Ciências Sociais (História, Geografia e Antropologia) e as Ciências 

Naturais (Biologia e Química). O programa de Estudo do Meio procura levar a 

criança à procura de si, dos outros, das instituições, do meio natural e social, etc.., 

sendo no bloco 2 “À Descoberta dos outros e das instituições” que se estuda o 

«passado do meio local», o «passado nacional» e os «símbolos nacionais». Constata-
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se que não há propriamente no ensino do 1.º ciclo (ensino primário) um estudo 

sistematizado e cronológico da história de Portugal, que só se verifica no 2.º ciclo 

(5.º e 6.º anos) na disciplina de História e Geografia de Portugal.  

A análise dos programas do 1.º ciclo (ensino primário) em Portugal tem 

revelado que os conteúdos de história tem-se vindo a reduzir no ensino primário 

desde a década de 70 até aos anos 90, passando a estar integrados na área de Estudo 

do Meio (Roldão, 1995), no entanto temos vindo a constatar atualmente o inverso 

nos manuais mais recentes, como adiante veremos.  

No caso português, o facto de os conteúdos relativos ao passado, ou seja, à 
História, terem vindo a reduzir-se cada vez mais, desde os programas de 
1974 (vulgarmente conhecidos como «programas laranja»), passado pelos 
de 1980, que incluíam uma rubrica designada por «Perspectiva Histórica», 
incidindo nos grandes momentos da História de Portugal (formação da 
nacionalidade, expansão do sec. XV e XVI, e evolução política dos séculos 
XIX), até que nos programas de Estudo do Meio lançados pela Reforma 
Curricular de 1990, se limita o estudo do passado- para além do passado 
individual e familiar - à referência a acontecimentos relacionados com 
vestígios locais ou que ocorreram na região, e ao conhecimento de factos 
históricos associados aos feriados nacionais (Roldão, 1995, pp. 14-15).  

 
A história surge presente no programa do Estudo do Meio, em vigor com a 

Reforma Curricular de 1990, logo a partir do 1.º ano, no Bloco 1 “À descoberta de si 

mesmo” com o estudo do seu “passado próximo”, no 2.º ano com o estudo do 

“passado mais longínquo”, mas é essencialmente no Bloco 2 “À descoberta dos 

outros e das instituições” que se evidencia com o estudo da família, através das 

genealogias (árvores e esquemas genealógicas) que se vão complexificando do 1.º 

ao 3.º ano e com desenvolvimento na unidade “O passado próximo familiar” no 2.º 

ano e “o passado familiar mais longínquo” no 3.º ano. É partir do 3.º na, neste mesmo 

bloco, que é abordado o passado local, na unidade “O passado do meio local” 

aprofundado no 4.º ano com uma vertente investigativa. A pretensão de uma 

história multicultural, surge nas unidades “Conhecer os costumes e tradições de 

outros povos” e “Outras culturas da sua comunidade”. Ainda no 3.º ano, são 

valorizados os símbolos locais e nacionais a estudar na unidade “Reconhecer 

símbolos locais (Bandeiras e Brasões) e “Conhecer símbolos Regionais (Bandeiras e 

hinos). É só no 4.º ano que se alarga o estudo da história à nação na unidade “O 

passado nacional” valorizando-se fatos históricos relacionados com os feriados 
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nacionais e personalidade e acontecimentos da história local relacionadas com a 

história nacional, dando-se relevância também a aspetos da vida quotidiana de 

tempo em que ocorreram esses factos.  

Partindo deste repto, procurámos neste estudo analisar nos manuais 

escolares de Estudo do Meio (1.º ciclo) as representações da história neles 

expressas, assim como as alterações pedagógicas e didáticas que se foram 

modificando ao longo dos últimos 30 anos. 

 

METODOLOGIA  

 

Este estudo integra-se num projeto de investigação que temos vindo a realizar nos 

últimos anos e que se corporiza agora com mais dedicação, possibilitada pela 

sabática que me foi concedida no ano letivo de 2017-2018 pela Universidade do 

Minho, que visou a exploração de manuais escolares de Estudo do Meio do Ensino 

Básico do 4.º ano nas últimas três décadas. Ao todo foram analisados 30 manuais 

escolares de Estudo do Meio do 4.º ano de 8 editoras diferentes num período 

cronológico de 1985 a 2013.  

 

OBJETIVOS 

 

Este estudo teve como objetivo principal analisar as mudanças no ensino da História 

através dos manuais escolares de Estudo do Meio do 4.º ano, nomeadamente em 

termos conceptuais, ao nível do enfoque historiográfico privilegiado pelos 

conteúdos expressos, mas também em termos didáticos e metodológicos pelas 

estratégias e atividades propostas e implicações ao nível do desenvolvimento do 

pensamento histórico nos alunos.  

Para alcançar este objetivo formaram-se os seguintes objetivos específicos a 

alcançar: 

 Classificar o tipo de atividades propostas nos manuais escolares de 
Estudo do Meio do 4.º ano.   
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 Identificar o nível cognitivo e das competências históricas que se 
desenvolvem a partir das atividades propostas nos manuais escolares 
de Estudo do Meio do 4.º ano.  

 Analisar os conceitos históricos (de primeira e segunda ordem) dos 
manuais escolares de Estudo do Meio do 4.º ano e sua articulação com 
os programas e orientações ministeriais em vigor à data.  

 Analisar os conteúdos históricos nos manuais escolares de Estudo do 
Meio do 4.º, os enfoques historiográficos e a conceção de história que 
veicula esta fonte historiográfica.  
 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Este estudo tem como questão principal: Que mudanças conceptuais se verificam nos 

manuais escolares de Estudo do Meio do 4.º ano em relação ao ensino de História nos 

últimos 30 anos? 

Esta questão desdobra-se nas seguintes sub-questões: 

 

1. Que tipo de atividades são mais frequentes? 
2. Qual o nível cognitivo que exigem dos alunos? 
3. Que competências históricas promovem as atividades propostas nos 
manuais escolares? 
4. Que conteúdos históricos são mais valorizados e sua relação com o 
programa em vigor? 
5. Que enfoque historiográfico e que conceção de história veiculam estes 
manuais escolares?  
6. Que perspetiva de ensino de história estes manuais escolares 
evidenciam?  

 

AMOSTRA 

Apesar de se ter recolhido dados de uma amostra significativa de manuais escolares 

de Estudo do Meio desde a década de 80 do século passado até aos nossos dias, 

procedemos à seleção de apenas três manuais escolares de uma mesma editora, a 

Porto Editora, uma das maiores e mais antigas editoras portuguesas, manuais esses 

editados em 1985, 1998 e 2013. Ao selecionarmos três da mesma editora, procurou-

se privilegiar a mesma linha editorial e evitar o enviesamento que poderia ocorrer 

se optássemos por editoras diferentes. Assim selecionamos os manuais: 1.º Manual- 

Ramiro, M. e Mariz, A. (1985). A Janela para o Futuro. Porto: Porto Editora; o 2.º 

Manual- Miranda, A. e Lopes, C. F. (1998). Retintim- Estudo do Meio 4. Porto: Editora; 
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e o 3.º Manual- Lima, E. Barrigão, N. Pedroso, N. e Rocha V. (2013). Estudo do Meio 4. 

Porto: Porto Editora. Para facilitar a identificação dos manuais de agora em diante 

estes serão denominados respetivamente por: Manual A (1985); Manual B (1998); 

Manual C (2013).   

O manual escolar A Janela para o Futuro (1985) apresenta uma organização 

temática diferente dos outros dois mais recentes, justificada por ser uma edição 

anterior à Revisão Curricular de 1991. Está estruturado por temas: Tema I- 

Sociedade- tópico 8 Organização do poder; Tema V- Perspectiva histórica- tópico 1- 

Formação de Portugal; tópico 2- Expansão marítima; tópico 3- Actualidade.  

No manual escolar intitulado de «Retintim» (1998), cada tema apresenta um 

pequeno texto explicativo, sustentado por fontes icónicas e escritas e finalizado por 

questões de registo ou sugestões de atividades. No final de cada etapa do manual, é 

proposto aos alunos a resolução de questões de revisão e de avaliação dos assuntos 

tratados. Este está organizado segundo as diretrizes do Programa e a orientações 

Curriculares (1991), estando o Bloco 2- “À descoberta dos outros e das instituições” 

organizado em três Unidades: Unidade 1- O passado do meio local; Unidade 2- O 

passado nacional e Unidade 3- Símbolos Nacionais: Bandeira e Hino.  

No manual mais recente, Estudo do Meio 4 (2013) a história integra-se no 

Bloco II – “À Descoberta dos outros e das instituições” que se desdobra em 17 

tópicos: tópico 1- O passado do meio local; tópico 2- O século- sistema convencional 

de medição do tempo a. C e d. C; tópico 3- A Península Ibérica no mundo; tópico 4- 

Os primeiros povos; tópico 5- Os romanos e os povos bárbaros; tópico 6- Os 

muçulmanos; tópico 7- a Reconquista Cristã e o Condado Portucalense; tópico 8- A 

Formação de Portugal; tópico 9- A Primeira Dinastia- Afonsina; tópico 10- A segunda 

Dinastia- Avis-; tópico 11- A terceira Dinastia- Filipina; tópico 12- A Quarta Dinastia- 

Bragança; tópico 13- O fim da monarquia e a implantação da República; tópico 14- 

O 25 de Abril; tópico 15- A Democracia; tópico 16- Os símbolos Nacionais; tópico 17- 

A Bandeira nacional e o hino nacional.  

O manual de 1985 apresenta 35 atividades, enquanto o manual de 1998, é o 

que apresenta o menor número, com apenas 25 atividades, e o mais recente de 2013, 

contabiliza 70 atividades. Constatamos que o manual de 2013 aborda mais 

conteúdos que o manual de 1985 e mesmo até em relação ao de 1998, com uma 
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estrutura mais dividida, organizando a perspetiva histórica da formação de Portugal 

por dinastias, apresentando os conteúdos de forma mais detalhada e pormenorizada 

e por ordem cronológica.  

 

MÉTODO, CATEGORIZAÇÃO E PROCESSOS DE ANÁLISE 

É um estudo de caso exploratório (Erikson, 1985) empírico e sistemático, de 

natureza quantitativo e qualitativo. Procurou analisar-se três manuais escolares da 

mesma editora, mas de épocas diferentes, cujo objetivo é estruturar uma análise 

comparativa a partir dos manuais escolares, sobre conceção de ensino de história 

no 1.º CEB, tendo por base vários parâmetros e categorias pré-definidos, a partir dos 

estudos de Gómez (2014), Gómez e Miralles (2015) e Saiz (2013) que servirá para 

uma investigação mais aprofundada. O tratamento dos dados obtidos foi realizado 

através de técnicas quantitativas (sistematização das atividades dos manuais 

escolares através da tipologia de exercícios, das capacidades cognitivas exigidas 

pelas mesmas, os conceitos substantivos e estruturais expressos e o enfoque 

historiográfico) e técnicas qualitativas através da análise de conteúdo (Bardin, 

2003) dos manuais escolares e sua articulação com o programa de Estudo do Meio 

(ME, 2004) e com o Curriculum.  

O instrumento para recolha da informação das atividades dos manuais 

escolares foi concebida numa base de dados em Excel e tratados de forma estatística 

simples. Procedeu-se à análise das atividades, que foram categorizadas em cinco 

parâmetros: tipologia de atividades; nível cognitivo; conceitos históricos de primeira 

e segunda ordem; conteúdos históricos e enfoque historiográfico.  

Para a categorização da tipologia das atividades, utilizamos o sistema de 

categorização do estudo de Gómez (2014) adaptando-o, tendo sido identificadas 

sete categorias: 1- Recolha de informação, que consiste no pedido de pesquisa sobre 

uma personalidade, facto ou acontecimento histórico; 2- Comentário de um texto, 

que consiste em pedir aos alunos para responder a questões a partir de um texto ou 

pedidos de esclarecimento sobre o que entendem do texto do autor do manual; 3- 

Criação, em que é solicitado aos alunos que elaborem algum tipo de recurso 

(desenho, texto…) sobre um conteúdo histórico; 4-Ensaio, em que se pede aos alunos 
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para realizarem um tipo de ensaio sobre um tema ou personalidade; 5- Fontes 

icónicas, em que se pede aos alunos que respondam a perguntas sobre imagens, 

mapas, gráficos; 6- Pergunta curta, em que se pede aos alunos que respondam a uma 

pergunta curta sobre o texto de autor do manual; 7-Tarefa objetiva, em que se pede 

aos alunos para completar espaços, estabelecer correspondência, completar com 

verdadeiro e falso.  

 Para definir o nível cognitivo exigido pelas atividades, aplicamos o modelo 

utilizado nos estudos de Saíz (2011, 2013 e 2015) e replicados nos estudos de 

Gómez (2014) e com outros investigadores Gómez e Miralles (2015). Nesta 

categorização aplicou-se a taxonomia de objetivos-etapas de Bloom, numa versão 

revista e adaptada por Anderson e Krathwohl (2001). Este modelo conceptual de 

análise das atividades dos manuais propõe três níveis de complexidade cognitiva de 

acordo com o modelo de Saiz (2011, 2015). O nível 1, o nível mais baixo em termos 

cognitivos, relaciona-se com perguntas literais, de procura de informação simples, 

ou de reprodução de informação do texto do manual ou das fontes. Requerem 

habilidades pouco exigentes em termos cognitivos como: localizar, indicar, referir, 

descrever ou reproduzir, centradas em atividades descritivas, mecânicas e de 

memorização.  

O nível 2 exige processos cognitivos mais elaborados relacionados com a 

capacidade de compreensão da informação da fonte (texto de autor, fonte icónica, 

fonte escrita, gráfico, etc.), de a partir desta elaborar uma explicação ou propor 

hipóteses. Os alunos devem ser capazes de resumir a informação, parafrasear, 

esquematizar, elaborar recursos simples, estabelecer ligações, reconhecer 

diferenças e semelhanças, definir conceitos. 

O nível 3, o mais exigente em termos cognitivos, implica que os alunos sejam 

capazes de analisar, aplicar, avaliar a informação extraída de várias fontes cruzando 

essa informação. Parte da resolução de questões inferenciais para resolver 

problemas, aplicação de métodos e de estratégias. Atividades como exercícios de 

empatia histórica, simulações, recriações com aplicação de conhecimento histórico 

apreendido (imaginar, sentir, recriar), avaliação crítica, de opinião, de 

sistematização a partir da informação histórica e da análise das fontes (avaliar, 

sistematizar…).  
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Para a análise qualitativa (textual) dos conceitos de segunda ordem do 

pensamento histórico propostos no manual, utilizamos o referencial proposto por 

Seixas e Morton (2013) e os trabalhos de Domínguez (2015) adaptados por Gómez 

e Miralles (2015, 2017). Este referencial foi aplicado às atividades dos manuais 

escolares. Para além dos seis conceitos de segunda ordem propostos por Seixas e 

Morton (2013), relevância histórica, fonte/evidência, mudança e continuidade, 

perspetiva histórica e dimensão ética, acrescentou-se dois conceitos de primeira 

ordem, a cronologia e o conceptual/factual. Relativamente aos conceitos de segunda 

ordem: A relevância histórica implica que os alunos sejam capazes de explicar a 

importância de um acontecimento, facto ou personalidade. A evidência histórica 

relaciona-se com a capacidade de interpretação baseada em inferências a partir das 

fontes. As causas e consequências implica que se reconheçam múltiplas causas e 

consequências e de natureza diversa que se inter-relacionam, que permitem 

compreender os fenómenos históricos. A perspectiva histórica visa reconhecer e 

compreender as pessoas no passado e as suas ações no contexto da época. A 

dimensão ética implica realizar juízos éticos sobre ações do passado reconhecendo 

o contexto histórico em que ocorreram e as suas implicações nos nossos dias. 

Relativamente aos conceitos de primeira ordem: a cronologia implica conhecimento 

de datas sobre acontecimentos histórico (datação), mas também a sua colocação por 

ordem de forma correta (sequencialização). Em relação ao conceptual/factual, 

exige-se conhecimento de um facto ou acontecimento concreto do passado.  

Quanto à tipologia de conteúdos históricos identificados nos manuais 

escolares estes foram organizados por quatro tipos de conteúdos (categorias): 

História Geral, em que se considerou todas as questões que se relacionam com 

conhecimentos de periodização histórica; História política e institucional; História de 

Arte e Cultura e História Social e Económica.  

Em termos de enfoque historiográfico de acordo com a proposta adaptada de 

Gómez (2014) foram consideradas 6 categorias: Personagens, quando se pede para 

os alunos para elaborarem biografias de personagens históricas; História política e 

institucional, atividades relacionadas com acontecimentos políticos, como guerras, 

batalhas política interna e externa, organização administrativa; Cultura, Religião e 

pensamento, subordinado a temas sobre cultura, mentalidade, ciência, religião e 
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pensamento; História de arte, perguntas que se relacionam com a arquitetura 

(monumentos), a escultura e a pintura; História Social e económica, perguntas 

relacionadas com as temáticas sobre sociedade e economia; e Vida quotidiana, 

relacionada com a micro-história, a história das mulheres, as minorias, etc.   

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

TIPOLOGIA DE ATIVIDADES PROPOSTAS 

Quanto à resposta ao primeiro objetivo e sub-questão de investigação “Que tipo de 

atividades são mais frequentes?” os dados mostram resultados muito díspares 

(quadro n.º 1). 

 

Quadro n.º 1- Tipo de atividades 

TIPO DE 
ATIVIDADE 

MANUAL 
DE 1985 

% MANUAL 
DE 1998 

% MANUAL 
DE 2013 

% 

Procura de 
informação 

0 0 2 8 3 4,3 

Comentário 0 0 1 4 0 0 

Criação 0 0 0 0 1 1,4 

Ensaio 1 2,9 4 16 4 5,7 

Figuras/imagens 7 20 4 16 3 4,3 

Pergunta curta 27 77,1 14 56 41 58,6 

Prova objetiva 0 0 0 0 18 25,7 

Total 35 100% 25 100% 70 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

Nos três manuais as atividades mais frequentes são as de resposta curta, com 

mais de metade das atividades nesta categoria e acima de dois terços (77%) no 

manual mais antigo de 1985, comparativamente este manual apresenta mais 

perguntas relacionadas com as fontes icónicas (20%). Já no manual mais recente de 

2013, as atividades são mais numerosas (total de 70 atividades) e mais variadas, 

apresentando atividades de todas as tipologias, à exceção do comentário, embora 

também aqui predominem atividades de pergunta curta (58,6%) ou perguntas que 

exigem prova objetiva (25,7%), como completar espaços, estabelecer 
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correspondência ou indicar se a afirmação é verdadeira ou falsa. Comparativamente 

o manual de 1998, embora com menos atividades (total de 25 atividades) coloca 

atividades mais desafiadoras e complexas, incorporando atividades que impliquem 

pesquisa de informação (8%), comentários (4%), com valores significativos a 

elaboração de ensaios (16%) e interpretação de fontes icónicas diversas (16%) em 

que se incluem a interpretação de mapas e leitura de imagens. Tal como outros 

estudos evidenciam a maioria das fontes icónicas presentes nos manuais escolares 

não têm atividades associadas (Solé, 2014; Gómez & Miralles, 2015, 2016) e a 

presença de fontes escritas primárias é quase inexistente. Nos manuais analisados 

as fontes escritas primárias são usadas mais como fontes ilustrativas, como por 

exemplo a presença de frontispício do foral concedido por D. Manuel a Freixo de 

Espada a Cinta ou a Bula Manifestis Probatum (Manual de 2013), ou associadas a 

narrativas de tradição oral, como a presença de lendas (Deuladeu Martins e a Rainha 

Santa Isabel) presentes no Manual de 1998, tal como tinha sido já salientado por 

Torgal (1996) na análise efetuada aos manuais escolares do ensino primário. As 

fontes icónicas dominantes são as relacionadas com pinturas ou gravuras da época 

(ex.: casamento de D. João I e de D. Filipa de Lencastre; retrato do Infante D. 

Henrique; de D. Sebastião; de Luís de Camões) ou de reinterpretações de 

acontecimentos históricos (ex. Batalha de S. Mamede, 1128) ou fotografias 

relacionadas com acontecimentos contemporâneos e património (Solé, 2014).  

 

NÍVEL COGNITIVO E COMPETÊNCIAS HISTÓRICAS NAS ATIVIDADES PROPOSTAS  

 

Em relação ao nível cognitivo exigido pelas atividades propostas (Quadro n.º 2) e 

respondendo ao objetivo 2, e às sub-questões  “2- Qual o nível cognitivo que exigem 

dos alunos?” e  “3- Que competências históricas promovem as atividades propostas 

nos manuais escolares?”,  podemos concluir que a maioria das atividades propostas 

nos três manuais escolares são de nível 1, ou seja as que exigem um nível cognitivo 

baixo, que exigem apenas a reproduzir de informação apresentada no texto de autor, 

bastando copiar e colar essa informação, valorizando-se apenas a memorização. O 

tipo de atividades mais frequentes são as de pergunta curta, que facilmente são 

respondidas pelos alunos procurando copiar a informação que se encontra no texto. 
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Verificamos uma fraca presença de atividades mais complexas e criativas que visam 

promover competências de reflexividade, de opinião e de crítica. As atividades 

relacionadas com fontes icónicas são esporádicas e as que se verificam relacionam-

se com competências de localização espacial com recurso a leitura e interpretação 

de mapas, como o comprovam os seguintes exemplos: Consulta o mapa da pág. 90 e 

refere nomes de regiões onde chegaram navios enviados pelo infante (Manual de 1985, 

p. 95). Observa o mapa e indica os povos que invadiram a Península Ibérica no século 

IV d. C. ? (Manual de 1998, p. 40). 

 

Quadro n.º 2 - Nível cognitivo 

NÍVEL 
COGNITIVO 

MANUAL 
DE 1985 

% MANUAL 
DE 1998 

% MANUAL 
DE 2013 

% 

Nível 1 33 94,3 13 52 50 71,4 

Nível 2 2 5,7 6 24 15 21,4 

Nível 3 0 0 6 24 5 7,2 

Total 35 100% 25 100% 70 100% 

                                                                                                        Fonte: Elaboração própria. 

O manual de 1985 e o de 2013 são os que apresentam maior percentagem de 

atividades de baixo nível cognitivo, respetivamente 94,3 % e 71,4%, havendo uma 

correlação direta com as atividades dominantes de pergunta curta e objetiva. Esta 

realidade em parte pode ser justificada pelo nível de escolaridade do 4.º ano, alunos 

de 9-10 anos, a que se destinam estes manuais de Estudo do Meio, associado a uma 

perspetiva de história político factual e memorista, como iremos constatar a seguir 

sobre o enfoque historiográfico.  

Vejamos alguns exemplos de questões que se enquadram no nível cognitivo 

1: Quem tornou possível a independência do Condado Portucalense e foi, depois, o 

primeiro rei de Portugal? (Manual de 1985, p. 87); Quem foi o iniciador dos 

descobrimentos marítimos? (Manual de 1998, p. 35); Refere as medidas tomadas pelos 

reis da primeira dinastia para atraírem as populações para as regiões acabadas de 

conquistar (Manual de 2013, p. 46). 

É o manual de 1998 que propõe atividades que implicam um nível de 

cognição mais sofisticado (nível 2 e nível 3) com valores na ordem dos 24%, que 
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exigem habilidades cognitivas de compreensão e de aplicação de conhecimentos 

como ilustram os seguintes exemplos: Como deves proceder para preservar o 

património cultural da tua localidade? (p. 44); Quais são as principais diferenças entre 

a Monarquia e a República? (p.44); O que te lembra a Torre de Belém? (p. 35).  

No manual mais recente de 2013 as atividades complexas são mais residuais 

na ordem dos 7%, são disso exemplo as seguintes questões: O que levou os 

portugueses a procurarem novos territórios? (p. 48); Dialoga com os teus colegas e 

com o professor sobre as mudanças que a bandeira nacional foi sofrendo ao longo dos 

tempos (p. 61).  

Podemos concluir que em termos cognitivos ao nível do pensamento 

histórico e das competências históricas exigidas aos alunos a partir das atividades 

propostas, estas mobilizam pouco as competências históricas ao nível do uso de 

fontes, da sua interpretação e inferência, mas também ao nível da compreensão e 

comunicação em história, competências essenciais em História propostas no 

referencial no Currículo Nacional do Ensino Básico-Competências Essenciais 

também para o 1.º CEB (ME, 2001).  

 

CONCEITOS HISTÓRICOS DE SEGUNDA ORDEM E DE PRIMEIRA ORDEM 
PROMOVIDOS PELAS ATIVIDADES DOS MANUAIS ESCOLARES  
 
No que concerne à presença de conceitos históricos de segunda ordem estabelecidos 

por Seixas e Morton (2013) e procurando responder ao objetivo 3 e à questão 

correspondente deste estudo “4- Que conteúdos históricos são mais valorizados e 

sua relação com o programa em vigor?”, esta é bastante fraca nos manuais escolares 

analisados, pois o que prevalece são atividades que requerem a mera reprodução de 

conhecimentos históricos factuais, valorizando-se o conhecimento conceptual e a 

memorização. Atividades que promovam a consolidação de conceitos de segunda 

ordem como a interpretação de fontes de natureza diferente (icónicas ou textuais), 

a resolução de problemas, situações dilemáticas, exercícios empáticos, ou pequenas 

pesquisas, são muito esporádicos, para não dizer quase inexistentes em alguns 

manuais (Quadro n.º 3).  
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Quadro n.º 3- Conceitos históricos (de segunda ordem e de primeira ordem) 

Conceitos 
históricos 

Manual 
de 1985 

% Manual 
de 1998 

% Manual 
de 2013 

% 

SEGUNDA ORDEM       

Relevância 
histórica  

0 0 7 28 9 12,9 

Fontes/evidências 4 11,4 5 20 3 4,3 
Mudança e 
continuidade 

1 2,9 2 8 2 2,9 

Causas e 
consequências 

0 0 0 0 5 7,1 

Perspetiva 
histórica 

0 0 0 0 1 1,4 

Dimensão ética 0 0 1 4 0 0 
PRIMEIRA 

ORDEM 
      

Cronologia 3 8,6 3 12 11 15,7 
Conceptual/factual  27 77,1 7 28 39 55,7 

Total 35 100 25 100 70 100 
                                                                                                                Fonte: Elaboração própria. 

O manual mais antigo de 1985 e o manual de 1998 evidenciam procurar 

promover a interpretação das fontes e a produção de inferências, com 11,4% e 20% 

de atividades nesta categoria, apresentando questões relacionadas na sua maioria 

com mapas, como anteriormente já referimos, procurando-se desenvolver a 

literacia cartográfica. Maioritariamente o manual de 1985 privilegia o conhecimento 

conceptual e factual (77%), tendência seguida pelo manual mais recente de 2013 

(55,7%) e em menor escala pelo manual de 1998 (28%). Há em todos os manuais 

preocupações com a orientação temporal dos alunos, colocando questões de 

cronologia, mais de datação do que de sequencialização. Dominam perguntas como: 

Quando começou a expansão portuguesa? (Manual de 1985, p. 95); Quantos anos 

viveram os portugueses em ditadura (Manual de 1985, p. 101); Quantos anos tem um 

século (Manual, de 1998, p.30); A que séculos corresponde os anos de 1155, 1600 e 

1803? (Manual de 2013, p. 36); Em que ano foi assinado o Tratado de Zamora e qual 

a sua importância? (Manual de 2013, p.43) 

O manual de 1998 valoriza a relevância histórica em 28% das atividades, 

enquanto esta só está presente em 12,9% das atividades do manual de 2013 e no 

mais antigo esta está ausente. Procura-se que os alunos expliquem e argumentem a 
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importância de determinados acontecimentos na História de Portugal, como a 

seguinte questão do manual mais recente procura evidenciar: Justifica a importância 

do tratado de Alcanises para Portugal. (Manual, 2013, p. 44).  

A dimensão ética surge ausente nas atividades propostas, apenas presente 

em uma atividade do manual de 1998, o mesmo acontece com o conceito de causa e 

consequência, que neste caso, surge apenas no manual mais recente de 2013. Vejam-

se os seguintes exemplos ilustrativos das duas situações: Como deves proceder para 

preservar o património cultural da tua localidade. (Manual de 1998, p. 44); O que 

levou os portugueses a procurarem novos territórios? (Manual de 2013, p. 48); O que 

deu origem à crise de 1383-1385? (Manual de 2013, p. 47); Refere as razões que 

levaram à revolução do 25 de abril. (Manual de 2013, p. 59). 

A mudança e continuidade surge esporadicamente nas atividades dos 

manuais escolares, uma a duas atividades por manual, sendo no entanto um conceito 

estrutural relevante que permite aos alunos estabelecer a ligação entre o passado e 

o presente e compreender o que se mantém do passado e o que se altera ou evoluí. 

É disso exemplo a proposta que um dos manuais solicita aos alunos: Dialoga com os 

teus colegas e com o professor sobre as mudanças que a bandeira nacional foi sofrendo 

ao longo dos tempos (Manual de 2013, p. 61) 

Podemos afirmar que estes manuais promovem muito pouco nos alunos o 

desenvolvimento de conceitos de segunda ordem, muito embora, apesar de 

escassos, estes sejam mais visíveis nos manuais mais recentes, proporcionalmente 

em maior escala no manual de 1998, ultrapassando os 50%. No entanto, em ambos 

os manuais, alguns dos conceitos de segunda ordem propostos por Seixas e Morton, 

são tratados de forma superficial, mesmo para um contexto de uma iniciação à 

promoção do pensamento histórico nas crianças do ensino do 1.º ciclo. Surgem 

esporadicamente exercícios sobre relevância histórica que os leve a pensar porque 

esses acontecimentos ou factos são relevantes, e ausentes atividades que promovam 

a perspetiva histórica, como simulações, tarefas empáticas de recriação e exercícios 

de dimensão ética, visando fomentar a criatividade e o pensamento crítico, bem 

como a consciência histórica em que o passado lhes permita compreender o 

presente e perspetivar cenários futuros.  
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CONTEÚDOS HISTÓRICOS E ENFOQUES HISTORIOGRÁFICOS PROMOVIDOS PELOS 
MANUAIS ESCOLARES  
 

Em resposta ao quarto objetivo e às questões 4 e 5 propostas, a análise dos 

conteúdos históricos predominantes nas atividades dos manuais mostra a 

hegemonia da História Política e Institucional (Quadro n.º 4).  

Quadro n.º 4 - Conteúdos históricos           

Fonte: Elaboração própria. 

 

As temáticas sobre História Política e Institucional atingem os 85,7% no 

manual de 1985, os 72,9% no de 2013 e com um peso menor no manual de 1998, 

que não chega a atingir os 50%. Os conteúdos seguem um discurso linear que tem 

como sujeito histórico a nação, a sua origem, construção e consolidação à 

semelhança de outros países como Espanha (Gómez & Molina, 2017). Dominam 

perguntas sobre a organização do estado português, desde os primeiros povos que 

habitaram o território, a independência do território e a formação do reino de 

Portugal, momentos de conflito com Castela e lutas pela independência em vários 

momentos decisivos na história de Portugal, como a revolução de 1383-1385 e a 

restauração da independência em 1640 e datas comemorativas como a implantação 

da república a 5 de outubro de 1910 e o 25 de abril de 1974. São disso exemplo as 

seguintes perguntas: Qual a recompensa que D. Henrique recebeu pela ajuda prestada 

(Manual de 1985, p. 87); Para alargar as fronteiras do reino, contra quem lutaram os 

nossos primeiros reis? (Manual de 1998, p. 28); Quais são as principais diferenças 

CONTEÚDOS 
HISTÓRICOS 

MANUAL 
DE 1985 

% MANUAL 
DE 1998 

% MANUAL 
DE 2013 

% 

História 
geral 

1 2,9 1 4 7 10 

História 
política e 
institucional 

30 85,7 11 44 51 72,9 

História de 
arte e cultura 

0 0 13 52 3 4,3 

História 
social e 
económica 

4 11,4 0 0 9 12,9 

Total 35 
 

100% 25 100% 70 100% 
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entre a Monarquia e a República? (Manual de 1998, p. 44). Como se chamava o 

movimento que, no dia 25 de Abril de 1974, pôs termo à ditadura? (Manual de 2013, 

p. 101).  

Destacam-se também conteúdos relacionadas com a política expansionista, a 

expansão marítima nas suas vertentes dos descobrimentos e conquistas, o ultramar 

e a diáspora portuguesa: Quem foi o iniciador dos descobrimentos marítimos? 

(Manual de 1998, p.35); Indica um dos feitos realizados pelos seguintes navegadores: 

Gil Eanes, Bartolomeu Dias e Vasco da Gama (Manual de 1985, p. 95); O que levou os 

portugueses a procurarem novos territórios? (Manual de 2013, p. 48); Em que países 

se fala atualmente a língua portuguesa? (Manual de 2013, p. 101).  

O manual de 1998 é o único que valoriza atividades relacionadas com a 

História de Arte e da Cultura, suplantando mesmo o número de atividades 

relacionadas com a temática da História Política e Institucional com 52%. Dominam 

questões relacionadas com o património cultural, em especial o património 

histórico local, mas também nacional, como o ilustram os seguintes exemplos de 

questões: Indica alguns vestígios deixados pelos povos antigos na tua localidade ou 

região. (Manual de 1998, p. 26); Que monumento vês representado na figura? 

(Manual de 1998, p. 44); Qual o significado histórico desse monumento? (Manual de 

1998, p. 44).  

Referências à História Social e Económica só está presente nos manuais de 

1985 (11,4%) e de 2013 (12,9%), com total ausência de temáticas de vida 

quotidiana e silenciando os oprimidos da sociedade. É acima de tudo uma história 

que privilegia os poderosos, reis, senhores, personalidades relevantes da história 

nacional, no campo da política, da expansão marítima, ou nas artes, solicitando-se 

esporadicamente a construção de biografias, como por exemplo o ilustra a seguinte 

proposta de atividade: Quem foi o infante D. Henrique? (Manual de 2013, p. 48). A 

referência a personalidades da história nacional é uma constante, realçando-se 

apenas figuras do género masculino, como o Conde D. Henrique, D. Afonso 

Henriques (1.º rei de Portugal), D. Dinis, D. João I, D. João II, D. Henrique, o Marquês 

de Pombal e presidentes da República. As mulheres surgem quase omissas e quando 

são referidas são sempre esposas, filhas ou mães de um rei, como D. Teresa esposa 

do Conde D. Henrique e mãe de D. Afonso Henriques, Filipa de Lencastre esposa de 
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D. João I. Valorizam-se determinados períodos da história nacional, como a 

Expansão marítima portuguesa e suas repercussões económicas e culturais para 

Portugal.  

Podemos concluir que o enfoque historiográfico nestes manuais escolares é 

predominantemente de História Política e Institucional com um forte pendor 

nacionalista, centrada exclusivamente em temas nacionais, no feito dos grandes 

heróis nacionais, reis e personalidades relevantes, numa perspetiva linear e 

diacrónica, respeitando o programa de História que surge na área de Estudo do 

Meio. Os dados analisados mostram que o conhecimento histórico transmitido e 

exigido aos alunos é elementar, com um relato linear, unidirecional e de dimensão 

político/factual associado a uma História tradicional positivista. Valoriza-se o tempo 

breve, a do acontecimento em detrimento do estrutural, típico do positivismo 

clássico, centrado na cronologia e na enumeração de facto e datas.  

 Quanto ao tipo de ensino de História promovido pelos manuais analisados, e 

respondendo à questão n.º 6, encontramos algumas diferenças entre os três 

manuais escolares. O mais antigo de 1985 é claramente o manual mais tradicional, 

que valoriza unicamente o saber conceptual, pelo valor excessivo dado às temáticas 

de História Política e Institucional, em que se valoriza exclusivamente a 

memorização de factos e acontecimentos, através de um questionamento de 

perguntas curtas e diretas, que facilmente os alunos encontram no texto de autor do 

manual. O manual de 1998 é de todos o mais inovador, por procurar promover 

algumas competências históricas nos alunos. A diversidade de temáticas que 

aborda, em que se valoriza a História da Cultura e Arte, para além da História Política 

e Institucional, parece direcionar para uma história mais estrutural e não 

exclusivamente positivista como acontece com os restantes. Quanto ao manual de 

2013, em termos de estrutura formal e gráfica é o mais apelativo, mas também mais 

denso em termos de conteúdo e de questionamento, muito embora persiste nele 

uma visão positivista e linear da História.  
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CONCLUSÕES  

 

Na atualidade o manual escolar continua a desempenhar um papel preponderante 

no contexto educativo enquanto recurso pedagógico a ser usado quer por alunos, 

quer por professores, embora com funções diferentes. Por isso, os manuais escolares 

continuam a ser fontes privilegiadas que nos permitem analisar as alterações 

curriculares, os programas, as conceções de história e de ensino de história (Afonso, 

2014; Freitas, 2005; Valls, 2001; 2007). Como refere Valls (2007), eles não podem 

ser considerados como produtos de segunda ordem ou terceira ordem, como por 

vezes são considerados de forma simplista.  

Desde os primeiros anos de escolaridade, para além do ensino de conteúdos 

de história, deve-se apostar num ensino de história por competências, que leve as 

crianças a pensar historicamente e de forma crítica, não só os problemas do passado, 

mas a realidade presente, e isso consegue-se promovendo a cognição histórica 

através do uso de fontes diversas, da sua interpretação e produção de evidências 

pelo questionamento, fomentar a argumentação e contra-argumentação e o espírito 

crítico atendendo à multiperspetividade em história, o reconhecer as causas e 

consequências, as mudanças e as continuidades. O desenvolvimento das 

competências históricas implica uma alfabetização, possível através de atividades 

desafiadoras em termos cognitivos. A consciência histórica deve ser incentivada 

desde a infância, logo nos primeiros anos de escolaridade, para que no futuro sejam 

cidadãos conscientes da realidade em que vivem e interventivos na sociedade. A 

escola tem um papel importante na concretização destes objetivos, e a par dos 

professores, os manuais escolares podem contribuir também nesta missão.  

Neste sentido, este estudo procurou analisar as mudanças no ensino da 

História através dos manuais escolares de Estudo do Meio do 4.º ano, 

nomeadamente em termos conceptuais, ao nível do enfoque historiográfico 

privilegiado pelos conteúdos expressos, mas também em termos didáticos e 

metodológicos pelas estratégias e atividades propostas e implicações ao nível do 

desenvolvimento do pensamento histórico nos alunos. Analisou-se três manuais da 
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mesma editora, mas de décadas diferentes, para perceber-se eventuais mudanças a 

estes níveis.  

Numa análise prévia realizada num estudo anterior (Solé, 2014), constatou-

se que o texto de autor é predominante em todos os manuais escolares e na maioria 

das vezes as fontes icónicas surgem mais como exemplos de ilustração do texto de 

autor, desempenhando um papel estético ou atrativo, como mera ilustração, outras 

funcionam como meios passíveis de tornar claro o objeto de aprendizagem, ou seja 

os conteúdos históricos. Em três décadas os manuais escolares evoluíram em termos 

científicos e pedagógicos. Verifica-se uma evolução ao nível gráfico e estético, ou seja 

a nível para-textual, o que facilita a sua utilização pelos alunos. 

Atendendo ao objetivo deste estudo, os resultados obtidos da análise das 

atividades dos três manuais escolares (35 atividades do manual 1985, 25 atividades 

do manual de 1998 e 70 atividades do manual de 2013) mostram resultados 

díspares. Em geral, todos apresentam uma visão linear e cronológica da História. A 

disparidade dos resultados está relacionada com as habilidades de pensamento 

histórico propostas pelas atividades dos manuais escolares.  

Em resposta ao objetivo 1, concluímos que as atividades predominantes em 

todos os manuais são de resposta curta, de reprodução do conteúdo histórico do 

texto de autor do manual, mas tendem a diversificar-se um pouco no manual de 

1998, que apresenta atividades mais desafiadoras e complexas em termos 

cognitivos e o manual mais recente de 2013, apresenta um maior número de 

atividades, segue de forma mais ténue esta tendência, acompanhada pelo aumento 

e aprofundamento dos conteúdos históricos apresentados. Assim, os dois manuais 

escolares mais recentes evidenciam, embora de forma pouco expressiva, a inclusão 

de questões mais elaboradas, de maior complexidade, que apelam à compreensão 

histórica e à mobilização de conhecimentos históricos.   

Em termos de cognição histórica e competências históricas exigidas por estas 

atividades, respondendo assim ao segundo objetivo, os resultados permitem 

concluir que a maioria dos exercícios propostos se centram no nível mais baixo em 

termos cognitivos de acordo com a taxonomia de Bloom (Anderson & Krathwohl, 

2001), sendo atividades que implicam repetição de conceitos, acontecimentos, 

factos, datas, centradas na reprodução e memorização exigida aos alunos. As 
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atividades de compreensão e aplicação de conhecimentos são escassas, surgindo nos 

manuais mais recentes, e proporcionalmente em maior percentagem no manual de 

1998. Constatámos que raramente os manuais escolares propõem atividades que 

impliquem competências ao nível do uso e exploração de fontes icónicas, à exceção 

da leitura de mapas como constatamos, cabendo ao professor esta tarefa a realizar 

com os seus alunos. A localização espacial é uma preocupação mais presente, pelo 

uso frequente de mapas, do que a localização temporal, pelas poucas linhas de 

tempo encontradas (só existentes nos manuais mais recentes), apesar de ser 

recorrente encontrarmos cronologias, com as datas dos principais acontecimentos 

associados à história política nacional, organizadas por dinastias e questões 

associadas à cronologia, relacionadas com a datação de acontecimentos históricos.  

Em relação ao objetivo 3, podemos concluir que exercícios associados aos 

conceitos de segunda ordem propostos por Seixas e Marton (2013) são escassos 

mesmo nos manuais mais recentes e tratados de forma superficial. Estão ausentes 

atividades que promovam a perspetiva histórica de forma complexa, bem como 

exercícios de empatia histórica, ou de construção de narrativa histórica. Exige-se 

pouca reflexividade e sentido crítico, privilegiando-se respostas curtas, de um 

conhecimento histórico hermético e fechado. Estas mesmas constatações, que os 

manuais de primária pouco promovem as competências históricas, pois não 

apresentam atividades que promovam efetivamente uma educação histórica foram 

salientadas em estudos espanhóis (Sáiz & Colomer, 2014). No entanto, nos manuais 

mais recentes há uma preocupação com a significância histórica, levando os alunos 

a refletir sobre a importância de determinados acontecimentos para a História de 

Portugal.  

Esta relevância centra-se em conteúdos essencialmente políticos, 

privilegiando-se a História Política e Institucional em todos os manuais, 

respondendo assim ao objetivo 4, sobre os conteúdos históricos dominantes e o 

enfoque historiográfico. Predomina uma visão de história tradicional, uma história 

político/factual, focalizada em datas, acontecimentos e personalidades, batizada por 

François Simiand como História episódica ou História dos acontecimentos (Braudel, 

1986). Esta perspetiva historiográfica dos manuais do ensino primário tinha sido já 

identificada por Torgal (1996) e Freitas (2005) que refere “A história tradicional, de 
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memorização, parece que reentrou em força nas escolas básicas do 1.º ciclo” (p. 

2148). Este retorno à história tradicional, de um discurso linear e nacionalista, surge 

também noutros países como Espanha (Gómez & Miralles, 2015, 2016; Gómez & 

Molina, 2017) predominando as narrativas mestras da construção da nação 

(Carretero, Asencio & Rodríguez-Moneo, 2011; Gómez, Rodríguez & Miralles, 2015). 

É preciso ressalvar-se que os manuais portugueses de Estudo do Meio do 4.º ano 

tentam traduzir o programa que data de 1991. Apesar de tudo, podemos afirmar que 

os manuais mais recentes tentam inovar em termos pedagógicos, diversificando as 

atividades, bem como os conteúdos, que vão para além do político/factual, 

incorporando temáticas da História da Arte e da Cultura, mais evidente no manual 

de 1998, promovendo o estimula à pesquisa e à criatividade e o confronto de ideias 

entre pares e com o professor.    

Investigações reiteradas e aprofundadas em termos epistemológicos e 

metodológicos poderão procurar clarificar de que modo é que os manuais escolares 

e o seu uso em sala de aula podem contribuir para a promoção de competências 

históricas nos alunos do ensino básico. Muito há a fazer ainda neste campo de 

investigação, embora em Portugal se tenham já iniciado estudos empíricos que 

procuram analisar também as “vozes” dos alunos e professores em relação ao uso 

do manual escolar em sala de aula, como anteriormente os referimos, estes ainda 

são poucos em relação ao 1.º ciclo. Deixamos aqui o compromisso deste repto para 

futuras investigações, para ampliar e aprofundar este estudo, quer em termos 

temporais, como de dimensão da amostra estudada.   
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LOS MANUALES EN EL AULA DE HISTORIA  

 

      Rafael Valls Montés1 
      (Universidad de Valencia, España) 

       
RESUMEN 

Actualmente ya disponemos de estudios bastante detallados respecto de la 
distribución y presencia histórica de los manuales de historia en las aulas españolas, 
especialmente de la educación secundaria, pero también, en parte, de la educación 
primaria, pero no ocurre lo mismo en relación con el uso real de tales manuales en 
el interior de las aulas, tanto por parte del alumnado como del profesorado. Este 
último tema, tal vez por su dificultad metodológica, ha sido abordado escasamente 
tanto en España como en otros países europeos o americanos hasta hace muy pocos 
años. En el presente estudio se intentará dar cuenta, aunque sea someramente, de 
los análisis realizados en los decenios finales del siglo XX y, de manera más amplia, 
de los que se está realizando en los años más recientes. 

 

Palabras clave: Manuales escolares, libros de texto, usos escolares, recepción de la 
manualística. 

 

INTRODUCCIÓN  

Conviene partir de algunos datos relevantes sobre la importancia (presencia y 

consumo) de los manuales de historia en los actuales centros escolares españoles de 

secundaria proporcionados por un relativamente reciente estudio (Burguera, 

2006). De entre estos nuevos datos cabe destacar los siguientes: 

 El 97% del profesorado de secundaria afirma utilizar los manuales de 

historia en sus aulas (un 68% de este profesorado manifiesta usarlos 

de forma complementaria con otros materiales de elaboración 

propia). 

 Un 75% de este profesorado declara utilizar los manuales durante al 

menos el 50% del tiempo semanal disponible. 

 El 89% del profesorado tiene una valoración positiva de los manuales 

que utiliza. 

                                                           
1 *Este estudio forma parte de la investigación financiada por el Plan Nacional de I+D+i del MINECO (EDU2015-65621-C3-1-
R ) y cofinanciado con fondos FEDER de la UE 
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 Todo el profesorado declara participar en la selección de los 

manuales, pero sólo un 10% se sirve para ello de un protocolo con 

criterios establecidos de valoración. 

 Este profesorado manifiesta que su conocimiento de la oferta editorial 

existente les llega a partir de los comerciales de la editoriales que les 

visitan en los centros (80%), a través de las recomendaciones de otros 

colegas (50%) y, en menor medida, a través de la propaganda 

presente en las revistas pedagógicas (30%). 

 

Todos estos datos han sido obtenidos a través del estudio realizado por Jordi 

Burguera en distintos centros catalanes de secundaria, tanto públicos como 

privados, y a partir de una muestra de 261 docentes. Son datos que pueden 

considerarse como bastante significativos de la situación presente.  

Estos datos nos permiten afirmar que los manuales escolares de historia, al 

menos en este nivel educativo (y creo que la aseveración se podría ampliar tanto a 

otros ámbitos españoles como a otros niveles educativos), gozan de buena salud 

dado que su presencia y uso en las aulas no ha hecho sino crecer en los dos últimos 

decenios. 

En España disponemos de estudios bastante detallados respecto de la 

distribución y presencia histórica de los manuales de historia en las aulas españolas, 

especialmente de la educación secundaria, pero también, en parte, de la educación 

primaria (Valls, 2007), pero no ocurre lo mismo en relación con el uso real de tales 

manuales en el interior de las aulas, tanto por parte del alumnado como del 

profesorado. Este último tema, tal vez por su dificultad metodológica, ha sido 

abordado escasamente tanto en España como en otros países europeos o 

americanos hasta hace muy pocos años. En el presente estudio se intentará dar 

cuenta, aunque sea someramente, de los análisis realizados en los decenios finales 

del siglo XX y, de manera más amplia, de los que se está realizando en los años más 

recientes. 
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ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES INVESTIGACIONES SOBRE EL USO DE LOS 
MANUALES ESCOLARES DE HISTORIA 
 

A finales de los años ochenta del pasado siglo se publicó en los Estados Unidos de 

América un estudio sobre el uso de los manuales en las aulas que tuvo una especial 

importancia en el territorio español por su casi inmediata traducción al castellano y 

porque suponía una buena síntesis de los estudios que sobre esta temática se 

estaban realizando en aquellos años en los Estados Unidos (Stodolsky, 1991: edición 

original en inglés de 1988).  

Los resultados principales del estudio de Susan S. Stodolsky mostraron que 

en las clases de ciencias sociales el uso de los libros de texto era bastante más 

intenso que en las de matemáticas y que en aquellas el uso de los manuales era aún 

mayor en las clases de formato tradicional (las centradas en el maestro) que en las 

de trabajo en grupo o las de formato mixto. Igualmente se demostró que los 

manuales juegan un papel determinante a la hora de preparar las pruebas o 

exámenes que tienen que realizar los alumnos (volveremos más adelante a esta 

cuestión que tiene una importancia muy destacable). Otra de las observaciones de 

esta investigación fue la del contraste existente entre la enseñanza de las 

matemáticas y la de las ciencias sociales en lo referente al uso de los libros de texto: 

en las clases de ciencias sociales el uso de los manuales era mayor que en las de 

matemáticas, aunque en aquellas la presencia de diversos materiales curriculares 

(hojas de trabajo, libros de consulta, periódicos, revistas, etc.) fuera mucho más 

abundante, especialmente en el caso de los docentes que no seguían al pie de la letra 

los contenidos y las instrucciones del libro de texto. El estudio de Stodolsky también 

aportaba un listado importante de las otras investigaciones que se estaban 

realizando en aquellos años en los Estados Unidos (Stodolsky, 1991, pp. 132-133). 

A mediados de los años noventa se presentó en la universidad canaria de La 

Laguna una tesis doctoral que sintetizaba los trabajos realizados sobre esta temática 

tanto en España como en el mundo anglo-sajón (Güemes, 1994). El estudio se basó 

en el análisis intensivo del comportamiento respecto del uso de los manuales en las 

aulas de tres profesoras de ciencias sociales de educación primaria. 
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Uno de los aspectos interesantes que se resaltaban era el de la vinculación 

existente entre la concepción pedagógico-educativa del profesorado y su diferente 

uso de los manuales escolares. Desde esta perspectiva se consideraba que el libro de 

texto era un mediador básico para los docentes que partían de la idea del curriculum 

como cultura universalmente válida, mientras que los que consideraban que el 

curriculum y la enseñanza eran un compromiso con la realidad social y con el 

momento socioeconómico que se estaba viviendo, para éstos el libro de texto se 

convertía en un material más, junto con otros posibles, para propiciar la 

participación del alumnado, para el intercambio de pareceres y para la reflexión. 

Desde esta perspectiva, Rosa María Güemes establecía una división muy clara entre 

el profesorado:  

 La de quienes tienen una dependencia profesional muy marcada de los 

manuales escolares, en cuyo caso el auténtico mediador entre el curriculum 

prescrito y el curriculum práctico (el desarrollado en el aula) no era el 

docente sino que lo era el libro de texto (aunque esta situación no se dé 

siempre que se use el libro de texto). A partir de esta percepción se considera 

que este uso dependiente de los manuales escolares puede provocar la 

desprofesionalización del profesorado (tema que abordaremos 

posteriormente) 

 La de quienes mantienen una autonomía profesional respecto de los 

manuales, aunque los utilicen en las aulas, pero que no dependen de ellos en 

las diversas actividades que realizan tanto en su planificación inicial como en 

sus desarrollos en las aulas. 

 

Esta autora, consciente de la excesiva simplicidad de la anterior clasificación, 

también matiza que no todo el profesorado utiliza de forma homogénea los 

manuales, sino que hay una gran variedad de usos que oscilan desde una utilización 

mecánica y lineal hasta prácticas, minoritarias, que casi prescinden de su uso. Para 

Güemes, la utilización de fotocopias u otros materiales didácticos en las aulas no es 

necesariamente una variable de autonomía profesional, pues estos materiales 

también pueden ser usados como textos cerrados o acabados sin que introduzcan 
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nuevas variantes respecto de los manuales y pueden ser convertidos, por tanto, en 

objeto de tareas reproductivas o memorísticas sobre los contenidos establecidos en 

los libros de texto. 

Uno de los datos interesantes que aporta esta tesis, aunque sea de forma 

indirecta pues es un dato que toma de Zahorik (1991), es el de suministrar 

porcentajes respecto del uso de los manuales en las aulas, lo que es muy infrecuente 

en los estudios que hemos analizado. Según Zahorik, a partir del estudio de 103 

casos, el 82% del profesorado usa los manuales en clase, de los cuales el 55% lo hace 

de manera tradicional (lo que hemos definido como uso dependiente) y el 26% lo 

hace como información de contenidos, sin seguirlos al pie de la letra. 

Los estudios sobre el uso de los manuales escolares en las aulas han 

continuado a partir del nuevo siglo y, aunque no sean muy frecuentes, como señalan 

reiteradamente los autores, van apareciendo de cuando en cuando, con diferentes 

metodologías y enfoques diferenciados.  Nos centraremos en primer lugar en las 

aportaciones realizadas por Javier Merchán (2002 y 2005), a partir de sus 

investigaciones en las aulas de historia de la educación secundaria. 

Las investigaciones de Merchán parten de un uso documental hasta ahora 

poco utilizado como lo es el análisis de los cuadernos de clase de los alumnos, donde 

se registran las actividades realizadas a lo largo de las clases de un curso, y de los 

exámenes realizados en este mismo período, además de las ya mucho más 

frecuentes realizaciones de encuestas y entrevistas tanto a los profesores como a los 

alumnos. Tres de las principales preocupaciones de Merchán son, en primer lugar, 

la importancia crucial de los manuales a partir del establecimiento generalizado de 

lo que él define como la lógica examinatoria de la enseñanza en general, que, en su 

opinión, es el eje articulador de la mayor parte de lo que ocurre en las aulas; la 

segunda, la de entender la importancia de los libros de texto para el gobierno y 

control docente del transcurso cotidiano de las clases de historia; y, en tercer lugar, 

la explicación del gran éxito de los manuales escolares convencionales o 

tradicionales frente a los materiales didácticos innovadores o alternativos 

(volveremos más adelante a esta  diferencia entre manuales convencionales y los 

materiales didácticos alternativos).   
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En el análisis de Merchán, los exámenes son la principal preocupación tanto 

del alumnado como del profesorado, pues de sus resultados depende la valoración 

positiva o negativa de todas las actividades relacionadas con el curso de historia. 

Para los alumnos esta preocupación es prioritaria y desean conocer con detalle las 

características de tales exámenes y su conexión con los contenidos y con las 

actividades contenidos en los manuales. Desde esta perspectiva las explicaciones del 

profesorado son consideradas como secundarias respecto al valor referencial de los 

libros de texto. Para el profesorado, los contenidos de los manuales también se 

convierten en un punto básico a la hora de establecer las calificaciones que se 

generan, de forma más objetiva e irrecusable que las derivadas de las explicaciones 

del profesor, en función de los contenidos y enumeraciones provenientes y fijadas 

por los libros de texto.  

La lectura de los manuales y la realización de los numerosos ejercicios y 

actividades propuestas actualmente (desde los años setenta) hace que los manuales, 

junto a las explicaciones del profesorado, se conviertan en las actuaciones más 

frecuentes en las aulas y posibilitan que su desarrollo sea más armonioso que 

cuando no se cuenta con este tipo de rutina establecida a partir de los distintos 

materiales que se encuentran en los libros de texto, contribuyendo con ello a lo que 

Merchán denomina el control de la clase. 

En opinión de Merchán, el libro de texto es un material “muy coherente con 

la lógica examinatoria y las circunstancias que dominan en la práctica escolar y sirve 

a alumnos y profesores para responder a buena parte de los requerimientos que 

plantea la actividad de la enseñanza en la escuela actual, si bien es verdad que esta 

adecuación no está exenta de contradicciones” (Merchán, 2002, pp. 101). Desde esta 

perspectiva, los materiales curriculares más innovadores, mucho más potentes en 

aspectos formativos del alumnado, no tienen tal capacidad resolutoria en el control 

de las aulas, ya que están concebidos para otro tipo de escuela y de enseñanza. El 

problema es que estos materiales alternativos están pensados para otro tipo de 

escuela y de sus finalidades educativas formativas y éstas no acaban de hacerse 

presentes en la mayoría de las aulas. 

Esta investigación también nos suministra algunas informaciones 

cuantificadas sobre el uso de los manuales en las aulas dentro de los distintos tipos 
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de actividades que en ellas se realizan. Estos datos provienen de un cuestionario 

pasado al profesorado en el que tenían que valorar entre 1 y 10 la frecuencia e 

importancia concedida a estas diversas actividades. Los resultados muestran que las 

cuatro actividades más representativas son las de las explicaciones del profesorado 

(tipo de clase magistral) que suponen una aceptación de 6,81 sobre 10. A 

continuación se coloca la realización de ejercicios, representados por un 5,91. 

Seguidamente aparecen las preguntas con un 5,57 y, en cuarto lugar, el libro de texto 

con una valoración de 5,07. Las restantes actividades ya aparecen con valoraciones 

bastante menores (como, por ejemplo, los debates; el uso de la prensa; la visión de 

documentales, películas o diapositivas y las visitas externas). Si analizamos los 

cuatro primeros y principales datos, observamos que la importancia del libro de 

texto es fundamental, ya que, al menos, los ejercicios y preguntas parten 

sustancialmente de las propuestas por los manuales y que, incluso, muy 

posiblemente las explicaciones del profesorado también estén muy condicionadas 

por los contenidos de los libros de texto (Merchán, 2005, pp.  91-92). 

 Una de las más recientes investigaciones sobre el uso de los libros de texto 

en las aulas de la educación secundaria, aún en curso, es la dirigida por el profesor 

Nicolás Martínez Valcárcel, de la universidad de Murcia, en la que participan una 

amplia nómina de profesores provenientes de otras universidades, entre ellas la de 

Valencia, y de otras instituciones científicas estatales (entre otros, Martínez; Valls; 

Pineda, 2009: 20-21; Martínez Valcárcel, N. y M.D. García, 2016). 

 Las aportaciones de esta investigación se asemejan claramente a las que ya 

hemos detallado previamente al relacionar las otras investigaciones analizadas, 

pero incorpora nuevos datos que consideramos relevantes. 

 En primer lugar, amplían la anterior clasificación dual del profesorado en 

relación con su distinta relación con el uso de los manuales, que ya expusimos 

anteriormente, a una clasificación triple, que toman de los estudios realizados por 

Horsley y Lambert (2001). 

 En esta triple clasificación o tipología se denomina estilo skills coverage, 

que podríamos equiparar al anteriormente denominado “dependiente”, a aquel 

profesorado cuyas actividades o segmentos de actividades parten siempre o tienen 

como referente fundamental al libro de texto, que es utilizado durante todo el 
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tiempo de clase, tanto para la presentación de los conceptos, los hechos, las tareas 

escritas o los comentarios de texto. Un segundo tipo de profesorado, denominado 

estilo textbooks as sources of content reflejaría a aquellos docentes que utilizan los 

manuales sobre todo como fuente de los contenidos abordados en el aula, pero que 

pueden separarse de ellos a la hora de realizar algunas actividades o no abordar 

algunos de los temas propuestos en los libros de texto. El tercer tipo de profesorado, 

definido como thinking o referents for extended classroom discussión y que en 

español suele traducirse como estilo reflexivo es aquel en que el profesorado utiliza 

el manual escolar como punto de partida del alumnado, a través de su lectura y 

comprensión, para desarrollar posteriormente actividades que requieran una 

actitud crítica y un pensamiento más activo, lo que equivale a establecer la actitud 

reflexiva como la más relevante de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje 

escolar (Martínez;  Valls; Pineda, 2009, p. 7). 

 Según las redacciones recordatoria realizadas por el alumnado, su 

profesorado utilizaba en clase, en un 90 por ciento, los manuales escolares, aunque 

fuese con distintas frecuencias y en diversas situaciones y de forma más o menos 

intensa. Según estos alumnos, un tercio de los docentes que usan abundantemente 

los libros de texto, les suministran, además, apuntes de sus explicaciones. Estas 

mismas estadísticas establecen que un 20 por ciento del profesorado utiliza los 

manuales mediante una lectura directa del libro de texto, que se complementa con 

la realización de los comentarios de texto propuestos por estos manuales y algunas 

otras actividades como el suministro de algunas fotocopias y la realización de 

esquemas. Sobre un 10 por ciento son los profesores que utilizan los manuales para 

que los alumnos los subrayen y destaquen aquellos aspectos que son considerados 

más relevantes. Estas cifras, que se asemejan bastante a las de otras aportaciones, 

nos indican que alrededor de un 70 por ciento del profesorado usa los manuales de 

una forma muy intensa, que podría ubicarse entre las dos primeras que hemos 

indicado previamente, esto es, las de una clara dependencia de los manuales o una 

leve separación puntual de los mismos tanto en la planificación de las tareas 

educativas, como en su posterior actividad en las aulas y, posiblemente también en 

las tareas de evaluación y calificación del alumnado (Martínez; Valls; Pineda, 2009, 

pp. 20-21; Martínez Valcárcel, N. y M.D. García, 2016). 



359 | P á g i n a  

 

 Estos datos no difieren mucho de las afirmaciones de Apple (1999, p. 596) 

cuando decía que el currículo de la mayoría de las escuelas “no lo determinan los 

cursos de estudio ni los programas sugeridos, sino un artefacto en particular, el libro 

de texto concreto, estandarizado, de cada nivel de curso” o cuando calculaba que el 

75 por ciento del tiempo que pasan en clase los alumnos, tanto de primaria como de 

secundaria, en EE.UU., y el 90 por ciento del tiempo que dedican a los deberes en 

casa, lo pasan con materiales en forma de libro de texto. Los datos también 

concuerdan con los altísimos porcentajes de presencia de los manuales escolares en 

las aulas catalanas que citábamos al inicio de nuestra aportación a partir de los 

análisis suministrados por Jordi Burguera. Un aspecto muy interesante y novedoso 

que aborda esta investigación es la de averiguar el uso que se realiza de los distintos 

componentes, textuales y para textuales, de los libros de texto. Estos resultados se 

establecen a partir de los cuestionarios cumplimentados por el profesorado. Su 

valor es obviamente indicativo, pero nos pueden señalar, con mayor detalle su 

tipología de tipo “mosaico”, esto es, que son cada vez más unos libros de texto que 

están compuestos por partes muy diferenciadas que suministran informaciones a 

partir de todas sus elementos, mejor o peor integrados (cuadros, gráficos, imágenes, 

fuentes primarias o secundarias, ejes cronológicos, etc.). Los resultados de estos 

cuestionarios son los que se representan en el cuadro adjunto: 
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Gráfico 1.  Cuando empleas el libro de texto, valora que partes o aspectos utilizas 

  

Como se habrá observado, los resultados están establecidos a partir de la 

escala de Likert en la que se considera las apreciaciones del profesorado en una 

escala de cinco valores en los que el 0 significa la plena disconformidad con el 

enunciado propuesto y el 5 supone la total conformidad con el enunciado o 

propuesta formulada en el cuestionario. El resto de valores supone, a partir del cero, 

la menor o mayor conformidad con los enunciados propuestos. 

 Si intentamos valorar estos resultados, podemos observar que los dos 

valores máximos de la gráfica, los superiores a los cuatro puntos, que podríamos 

definir como los de un gran acuerdo con el enunciado, se refieren a los mapas 

históricos y planos, así como las fuentes textuales históricas de carácter primario, 

esto es, los textos coetáneos a la época abordada en cada uno de los capítulos de los 

libros de texto. Esta apreciación nos indica la alta valoración que el profesorado 

otorga a los componentes paratextuales de los libros de texto (los componentes 

paratextuales de los manuales escolares son todos aquellos que no forman parte del 

texto-relato de los autores de los libros de texto). 
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 Una similar característica podemos observar si nos fijamos en todos aquellos 

apartados que superan largamente los tres puntos de la valoración establecida, que 

podríamos definir como de una amplia conformidad con la pregunta establecida en 

el cuestionario.  

Dentro de este grupo se confirma la buena valoración que los profesores 

realizan sobre otros de los componentes paratextuales de los libros de texto. Así, en 

orden de valoración positiva, se enumera los ejes cronológicos, las representaciones 

gráficas, las imágenes icónicas primarias, las fuentes textuales secundarias o 

historiográficas y la pintura histórica tradicional (básicamente la del siglo XIX y 

principios del siglo XX), que podríamos también definir como fuentes iconográficas 

secundarias. Dentro de este segundo grupo aparecen también dos epígrafes de 

especial interés para nuestro estudio. Nos referimos al uso del texto-relato de los 

autores y a la realización de una selección sobre las actividades propuestas por los 

libros de texto. Tal vez estos dos epígrafes sean los que con mayor contundencia 

marquen las relaciones de los docentes con los manuales escolares y con su mayor 

o menor competencia profesional con los mismos. Exceptuando el profesorado que 

realiza una función plenamente dependiente de los manuales que, según los 

estudios previamente analizados, suponía un porcentaje superior al cincuenta por 

ciento, el resto del profesorado realiza un uso un poco más selectivo de los 

manuales. En este uso más selectivo de los manuales destaca la realización de 

explicaciones al alumnado, la toma de apuntes de tales explicaciones y la realización 

de esquemas comprensivos en la pizarra. De ahí que el profesorado dé una 

valoración menor a la utilización del texto de los autores de los manuales. Si 

dispusiéramos de una valoración de los alumnos al respecto, los resultados, muy 

posiblemente serían distintos y la valoración del texto-relato de los autores sería 

bastante superior. Esta misma consideración se da respecto del segundo epígrafe 

destacado, esto es, el uso selectivo de las actividades propuestas en los manuales 

escolares. Como veremos a continuación, el uso de todas las actividades contenidas 

en los libros de texto es valorado mucho menos que el de su uso selectivo, que es la 

cuestión que estamos ahora abordando. Posiblemente esta diferencia se deba a que 

el profesorado reivindica su protagonismo a la hora de elegir que actividades 

propone al alumnado y cuales suprime. 
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El resto de componentes del cuadro que estamos analizando tiene ya una 

valoración inferior a tres puntos, lo que nos indica que tienen una escasa presencia 

en el aula. Entre estas posibles actividades con una débil utilización se señala la 

visión de películas y de documentales, así como el uso de Internet para la realización 

de búsquedas informativas y otro tanto ocurre con el uso de la bibliografía 

normalmente suministrada por los manuales al final de cada bloque temático. Los 

dos restantes epígrafes de este tercer grupo también son especialmente 

significativos desde nuestra perspectiva. Tanto la escasa aceptación de la realización 

de todas las actividades propuestas por los manuales, que ya analizamos en el 

párrafo anterior, como la escasa presencia de los debates en las aulas son 

especialmente importantes. No es frecuente que los manuales tradicionales de las 

grandes casas editoriales españolas propongan debates respecto de algunos de los 

contenidos especialmente conflictivos del pasado histórico, pero si que los 

proponen en algunas ocasiones. Es sintomático, sin embargo, que el profesorado 

tenga una baja aceptación de estas propuestas de debate, posiblemente por el 

carácter cerrado y definitivo con que se aborda muy frecuentemente la enseñanza 

de la historia a través de los libros de texto y también por la escasa presencia de un 

enfoque multiperspectivista de la historia en los actuales manuales escolares 

(Seixas, 2017). 

 

INTENTANDO EXPLICAR EL USO MUY MAYORITARIO DE LOS LIBROS DE TEXTO 
CONVENCIONALES Y LA MUY ESCASA PRESENCIA DE LOS MATERIALES 
DIDÁCTICOS ALTERNATIVOS EN LAS AULAS 
 

Los manuales escolares convencionales, especialmente los de las principales casas 

editoriales, son productos extremadamente complejos. En su elaboración inciden 

una amplia serie de cuestiones que no deben ser soslayadas a la hora de examinarlos 

y de razonar sobre sus características más destacadas. 

Estos manuales son, siempre que se den las condiciones de libre mercado de 

los mismos, como es el caso español, un producto comercial que debe de resultar 

rentable y, por tanto, ser atractivo para aquellos que deciden su adquisición. Aunque 

los manuales son elegidos por los consejos escolares de cada centro, son los 
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docentes quienes en realidad realizan tal elección a partir de unos razonamientos 

más o menos fundamentados. Las grandes editoriales escolares tienen muy en 

cuenta, a través de sus estudios de mercado, las características concretas del 

profesorado a la hora de definir sus propuestas editoriales. En el ámbito español nos 

encontramos con un profesorado de la educación secundaria más preparado 

historiográfica que didácticamente, fruto obvio de la distinta preparación que en 

ambos campos ha recibido tradicionalmente tanto en su formación inicial como en 

la posterior.  

Los manuales de secundaria, sobre los que centramos ahora nuestro análisis, 

son, en gran parte, fruto de esa descompensada preparación del profesorado de 

secundaria y han priorizado los contenidos académicos respecto de los tratamientos 

didácticos.  

Los cambios introducidos en los currículos oficiales, a partir de los años 

noventa del pasado siglo, podrían haber servido para modificar esta situación, dado 

que en ellos se plantearon como contenidos también fundamentales los llamados 

contenidos procedimentales (denominados posteriormente competencias, aunque 

sea con un significado un poco distinto), esto es, la capacitación de los alumnos en 

la adquisición de los procedimientos y técnicas propios de cada disciplina, de 

manera que no recibiesen sólo unos conocimientos ya acabados, que debían ser 

memorizados sin más, sino que fuesen capacitándose, mediante una praxis escolar 

distinta a la tradicional, para poder aprender por si mismos, de manera 

progresivamente autónoma.  

Estos nuevos enfoques legislativos de la educación histórica se vieron 

reflejados de manera bastante parcial en los manuales, pues las preguntas, 

cuestiones, pequeñas investigaciones e introducciones a las técnicas de trabajo, que 

suelen acompañar a las distintas partes de cada unidad didáctica, están planteadas 

habitualmente de una forma excesivamente simplista en cuanto que son factibles 

mediante la selección de una parte del propio texto del manual, lo que no posibilita 

un trabajo más creativo y reflexivo por parte de los alumnos ni el que ellos puedan 

llegar a interrogarse y razonar realmente sobre las cuestiones tratadas (Saiz, 2011).  

Los manuales convencionales parten generalmente de una concepción 

excesivamente cerrada, objetiva y definitivista de la ciencia, en este caso de la 
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historiográfica (ocurre algo muy semejante en el resto de las disciplinas escolares), 

sin apenas dar entrada a formulaciones divergentes o contrapuestas, sea de los 

documentos utilizados, sea en el texto escrito por los autores de los manuales. Esto 

se refleja claramente en la casi absoluta exclusividad de la tercera persona, en su uso 

impersonal, como forma básica de la narración desarrollada en los manuales de 

historia, y también en el muy infrecuente uso de las interrogaciones. 

  Una similar situación se da también respecto de la abundantísima 

documentación iconográfica contenida en estos manuales. Es cierto que se ha 

avanzado en un uso más documental de las imágenes respecto del anteriormente 

mayoritario uso ilustrativo o decorativo, pero aun persisten fuertes insuficiencias y, a 

veces, marcadas contradicciones que sería muy conveniente ir superando.  

Las grandes editoriales, a la hora de diseñar los manuales de historia se 

encuentran con una situación de muy difícil solución, que incluso se complica aún 

más si los currículos oficiales son más abiertos y flexibles. Por una parte saben que 

si realizan una selección restrictiva de los temas, en función de que los alumnos 

puedan realizar un aprendizaje más razonado de los mismos, esta misma decisión 

les puede originar dificultades con aquellos docentes que no encuentren en estos 

manuales aquellos contenidos a los que están habituados o que consideran que son 

preferibles a los propuestos por la editorial en cuestión. Evidentemente, esta opción, 

dado que son los docentes quienes deciden su adquisición, puede resultar 

perjudicial para los intereses comerciales de la editorial. Pero las editoriales 

tampoco pueden reproducir los manuales tradicionales sin más, pues existe otro 

sector del profesorado que desea encontrar en ellos las innovaciones pedagógicas e 

historiográficas más destacadas, así como un tratamiento didáctico que esté 

adecuado a las principales aportaciones habidas recientemente. De ahí que la 

tendencia dominante en las grandes editoriales sea la de incluir el mayor número 

posible de temas, aunque esto sea a costa de una visión más simplificada de los 

mismos y de un tratamiento didáctico más superficial, con lo que difícilmente se 

logrará que los alumnos lleguen a una comprensión mínimamente asentada de los 

mismos, dado el escaso margen de tiempo disponible para cada uno de estos temas. 

Esta concepción comercial, pedagógica, e indirectamente profesional, que 

venimos comentando es la que, en nuestra opinión, subyace también a la escasa 
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presencia (alrededor del 10 por ciento de los contenidos) de las características 

específicas regionales o locales en los manuales escolares. Ninguna de las grandes 

editoriales desea, o puede permitirse, una pérdida o disminución de sus cuotas 

estatales de mercado. La realización de un manual es costosa en tiempo e inversión 

y la preparación de diversas variantes de cada manual (actualmente todas las 

Autonomías españolas tienen plenas competencias educativas) complicaría 

enormemente este proceso. De ahí que las opciones desarrolladas por estas grandes 

editoriales sean muy similares y que, de una manera o de otra, hayan optado, en casi 

todas las variantes realizadas, por la creación de un manual básicamente 

homogéneo para todo el Estado al que se le añaden pequeñas variantes regionales. 

Esta actitud, en mi opinión, es también la mayoritariamente aceptada por el 

profesorado de secundaria, que conoce mejor los planteamientos estatalistas 

tradicionales que los estudios historiográficos regionales o locales desarrollados 

fundamentalmente en los últimos veinte o treinta años. A ello debe de haber 

contribuido, sin duda, el que más de la mitad del profesorado tenga una antigüedad 

docente superior a los veinte años.   

Desde la investigación educativa reciente se sabe que el denominado código 

curricular de los docentes es muy potente. Esta presencia de la tradición escolar es 

la que, entre otras razones, explica el carácter tradicional de los manuales (en el 

sentido de mantener unos contenidos pretendidamente culturalistas y 

omnicomprensivos, en perjuicio de una orientación más selectiva, contrastada y 

razonadora de los mismos), a pesar de sus variaciones de tipo fundamentalmente 

externo (ilustraciones, preguntas, resúmenes, vocabularios, etc.) que, sin dejar de 

ser interesantes e importantes, no llegan a modificar tal carácter tradicional.  

Las grandes editoriales escolares optaron por establecer, casi sin excepción, 

unos contenidos históricos y una secuenciación de éstos bastante respetuosos con 

los contenidos temáticos preexistentes a la reforma educativa de los noventa, junto 

a las innovaciones formales ya descritas y añadiendo unos breves capítulos 

específicos dedicados a las características específicas de cada una de las 

Comunidades Autónomas.  

El carácter genérico y poco detallado de los "programas mínimos" del 

curriculum de principios de los años noventa hizo posible igualmente que 
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apareciesen otras formas de concreción final de los currículos a través de los 

innovadores materiales didácticos alternativos. En la segunda parte de los años 

noventa se generaron nuevos materiales escolares alternativos por parte de algunos 

grupos didácticos, vinculados directamente a la docencia, que pueden considerarse 

como los frutos más innovadores de la propuesta programática de 1991.  

Los materiales curriculares creados por estos grupos didácticos, sobre los 

que los condicionantes del mercado editorial son menores, en principio, constituyen 

un fenómeno muy interesante dentro del panorama educativo español. Unas 

propuestas de estas características no pudieron aparecer, obviamente, sin la 

existencia de unas determinadas circunstancias que los hicieran posibles. En este 

sentido es justo recordar los intentos ya realizados desde la segunda mitad de los 

años setenta a través de algunos grupos de docentes, aunque los materiales de estos 

grupos contasen, fruto de las circunstancias generales de aquellos momentos, con 

una menor fundamentación teórica y experiencia acumulada. Estos recientes 

materiales curriculares alternativos, sin embargo, significaron algo cualitativamente 

distinto de tales precedentes, tanto en su concepción de las características y de las 

funciones sociales del conocimiento y de la cultura escolares como en su 

consideración de las peculiaridades de todo tipo que condicionan al conjunto de 

componentes de la comunidad escolar.  

Tales materiales han intentado explotar convenientemente las posibilidades 

ofrecidas por las características más abiertas y flexibles de los currículos de los años 

noventa en beneficio de una enseñanza más reflexiva y crítica, que sobrepasase el 

enfoque prioritariamente informativo, enunciativo o transmisivo y memorístico de 

la enseñanza de la historia y de la geografía (o de las ciencias sociales, como ellos 

prefieren denominarlas), todavía muy marcado por el modelo de las geografías y las 

historias generales de épocas pasadas, tendentes a sobreestimar las continuidades 

histórico-cronológicas y a presentar el devenir histórico como algo natural, 

indiscutible y sin lagunas, fomentando una percepción legitimadora de lo existente, 

de lo finalmente triunfante. 

¿Cómo se intenta concretar en estos materiales alternativos tal opción por 

una enseñanza reflexiva y crítica y menos memorística? Estos materiales 
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alternativos, a pesar de su diversidad, parten de ciertas premisas compartidas por 

todos ellos. Solo destacaré dos, que considero las principales.  

La primera es el establecimiento de una secuencia temporal que partiendo 

del presente (planteamiento de un problema relevante, del que los alumnos 

necesariamente tienen alguna experiencia previa), aborda el pasado, más o menos 

remoto (en función de obtener nuevas informaciones significativas, de ampliar la 

experiencia histórica y de intentar que los alumnos vayan generando un 

conocimiento más complejo del problema estudiado). La parte última de cada tema 

o unidad didáctica vuelve al presente mediante una recapitulación final abierta 

también a las perspectivas más posibles del futuro inmediato. El hecho de proponer 

tal secuencia temporal no es algo anodino, sino todo lo contrario, pues comporta la 

necesidad de seleccionar, repensar y reorganizar los contenidos escolares desde una 

definición comprometida con los problemas del presente y de superar, en lo posible, 

los usos eruditos o marcadamente culturalistas de los mismos. 

La segunda es la continua interpelación a los alumnos para que muestren y sean 

conscientes de sus ideas o concepciones respecto de las distintas facetas del tema-

problema propuesto. Este tipo de actividades está presente a lo largo de todas y cada 

una de las partes de cada unidad didáctica, concluyendo en la síntesis final en la que 

los alumnos deben contrastar sus ideas iniciales con las adquiridas mediante las 

actividades realizadas.  

La opción de los materiales alternativos y su apuesta por el estudio de los 

problemas relevantes del presente, con su ineludible dimensión histórica, comporta, 

como ya insinuamos anteriormente, una serie de cuestiones de no fácil solución, 

especialmente en lo que respecta a la posible aceptación de la misma por una parte 

importante del profesorado, dadas las inercias profesionales que, como ya ha sido 

ampliamente investigado y constatado, caracterizan a la actividad docente. Dicho de 

forma breve y esquemática, es muy posible que una parte importante del 

profesorado no encuentre en estos materiales, de manera inmediata, su o sus 

asignaturas ni la organización habitual de sus contenidos o que considere que son 

materiales excesivamente comprometidos con el presente y con el deseo de 

transformarlo (de hecho, estos materiales alternativos nunca han supuesto más de 

un 10 por ciento del mercado escolar español y su importancia ha disminuido 
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progresivamente desde inicios del año 2000 por causa de los nuevos currículos que 

han vuelto a sus características tradicionales y enciclopedistas). 

El hecho de aceptar que la enseñanza en su conjunto, y la de la historia de 

manera muy significativa, se encuentra en una compleja encrucijada, que afecta al 

conjunto de la comunidad educativa, parece ser una de las condiciones básicas para 

poder sentirse atraídos por las propuestas y respuestas, matizadamente diversas 

entre si, ofrecidas por el conjunto de estos materiales curriculares alternativos. A la 

contra de estas pretensiones juegan muchos otros factores institucionales, 

profesionales, y también personales, que hemos intentado enumerar previamente, 

pero el esfuerzo requerido para adentrarse en tales materiales curriculares, como 

todo intento de escapar de las concepciones y de las prácticas establecidas, bien vale 

la pena por las nuevas dimensiones educativas que en ellos se pueden descubrir. 

 

CONCLUSIONES 

Las distintas aportaciones analizadas en nuestra investigación nos han permitido 

constatar la muy generalizada presencia de los libros de texto, al menos en las aulas 

españolas de la educación primaria y secundaria. Igualmente nos han posibilitado 

constatar un uso intenso de los manuales en dichas aulas, con unos valores también 

muy destacados en lo referente a los que hemos denominado como libros de texto 

convencionales o tradicionales y muchísimo menos en lo tocante a los que hemos 

definido como materiales curriculares alternativos, que cuentan actualmente con 

una presencia casi sólo testimonial, a pesar de su alto interés didáctico y formativo. 

Son más de un 75 por ciento los profesores y alumnos que usan los manuales 

escolares como su referente fundamental a la hora de desarrollar el curriculum 

práctico en las aulas y de ellos más de un 50 por ciento lo hace de una manera 

claramente dependiente tal como lo hemos definido. El porcentaje restante los usa 

también como una referencia básica, pero los complementa parcialmente con otros 

recursos didácticos, aunque también con un enfoque fundamentalmente 

memorístico. Son muy escasas las aulas en las que el libro de texto no está presente 

de manera preponderante y son casi anecdóticas las aulas en que los manuales 

escolares están ausentes. 
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Estos hechos constatados se deben muy posiblemente al predominio de una 

concepción tradicional de las finalidades de la enseñanza de la historia en las aulas 

de primaria y de secundaria, muy vinculada a la idea de que la historia es una serie 

de hechos, datos, conceptos y grandes acontecimientos (muy vinculados 

habitualmente a la historia nacional) que hay que conocer y memorizar sin 

plantearse otros interrogantes ni una explicación que los contextualice 

históricamente y pueda conectarlos con las cuestiones y problemas de las 

sociedades presentes. Una gran parte del profesorado se siente más seguro y 

cómodo con este enfoque convencional y tradicional y también lo siente así la mayor 

parte del alumnado que identifica la enseñanza y el aprendizaje de la historia con 

una disciplina escolar básicamente vinculada a la memorización y poco relacionada 

con la comprensión del pasado, del presente y del posible futuro de nuestras 

actuales sociedades en cambio casi permanente. Los estudios analizados muestran 

una clara correspondencia entre la concepción que el profesorado tiene sobre las 

finalidades de la enseñanza y aprendizaje de la historia (más o menos culturales, en 

sentido amplio, y más o menos críticas) y su forma más o menos intensiva del uso 

de los manuales, que los convierte en usuarios más dependientes o más autónomos 

respectivamente de los mismos. 

Un dato interesante, resultado de estas investigaciones analizadas, es el 

incremento del uso por parte del profesorado y del alumnado de lo que hemos 

definido como los contenidos paratextuales de los libros de texto. Es un aspecto que 

las grandes editoriales escolares han asumido a lo largo de las últimos decenios y 

que representa, sin duda, un aumento evidente de su calidad, aunque no siempre sea 

utilizado como forma de incrementar la multiperspectividad de la enseñanza y 

aprendizaje de la historia, aspecto que aun continua sin ser suficientemente 

atendido por las grandes editoriales escolares en su compleja confección de los 

libros de texto. 

En nuestra opinión, el debate que estos estudios plantean no sería tanto el de 

la aceptación o el rechazo generalizado de los libros de texto, que, además, no sería 

aceptado por una gran cantidad del profesorado que los considera imprescindibles, 

especialmente si hablamos de  una docencia establecida a partir de currículos de 

tipo enciclopédico, sino que la discusión debería plantearse desde una perspectiva 
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menos radical, en la que la consecución de una enseñanza de la historia menos 

memorística y más reflexiva y crítica fueran el objetivo fundamental. Esto podría 

lograrse con unos manuales que superasen la concepción de la historia como una 

ciencia cerrada, acabada, excesivamente fragmentada y aproblemática, potenciando 

un enfoque de la historia más abierto, multiperspectivista, pluridimensional y 

crítico, dentro de los parámetros que hace ya unos años Jörn Rüsen definió como el 

libro de texto ideal (Rüsen, 1997 y 2007). De esta manera se podría también superar, 

al menos parcialmente, los aspectos desprofesionalizadores que algunos autores 

han denunciado respecto del uso dependiente de los manuales escolares. 

El uso de los manuales en las aulas aun sigue siendo un tema relativamente 

poco abordado por la investigación didáctica en comparación con otros aspectos de 

la manualística escolar y, por tanto, debería ser objeto de nuevas aproximaciones 

científicas, especialmente acudiendo al interior de las aulas, aunque este enfoque 

metodológico sea más lento y más caro de realizar, pero es, posiblemente, el que nos 

puede suministrar una información mas certera de lo que ocurre realmente adentro 

de ellas. 
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