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RESUMO

O livro didático é um objeto cultural presente na educação brasileira desde o século XIX. É um
importante instrumento da educação brasileira, sendo a única fonte de informação e conhecimento
em algumas escolas. Constituído numa sociedade capitalista, ele reproduz as contradições que a
constituem, servindo como aparelho ideológico. Por isso, objetivamos analisar como a ideologia se
apresenta nos livros didáticos de história (LDH) na educação brasileira (1850 – 1988). Para tal, este
artigo constituiu-se numa pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica, tendo como referencial teórico:
Chauí (1984); Lowy (1991); Althusser (1970); Nadai (1993); Mathias (2011); entre outros.
Concluímos que embora o LDH seja editado visando propagar a ideologia do Estado, ele é uma
intersecção de várias ideologias o que abre possibilidades para ele seja utilizado para questionar a
ideologia da classe dominante.

PALAVRAS-CHAVE: Livro Didático de História. Ideologia. Educação. História.

ABSTRACT

The textbook is a cultural object present in Brazilian education since the nineteenth century. It is an
important instrument of Brazilian education, being the only source of information and knowledge in
some schools. Constituted in a capitalist society, it reproduces the contradictions that constitute it,
serving as an ideological apparatus. Therefore, we aim to analyze how ideology is presented in
history textbooks (LDH) in Brazilian education (1850 - 1988). To this end, this article was a
qualitative research of bibliographic type, having as theoretical reference: Chauí (1984); Lowy
(1991); Althusser (1970); Nadai (1993); Mathias (2011); among others. We conclude that although
LDH is edited to propagate the ideology of the state, it is an intersection of various ideologies which
opens possibilities for it to be used to question the ideology of the ruling class.

KEYWORDS: History Textbook. Ideology. Education. Story.

RESUMEN

El libro de texto es un objeto cultural presente en la educación brasileña desde el siglo XIX. Es un
instrumento importante de la educación brasileña, siendo la única fuente de información y
conocimiento en algunas escuelas. Constituido en una sociedad capitalista, reproduce las
contradicciones que lo constituyen, sirviendo como un aparato ideológico. Por lo tanto, nuestro
objetivo es analizar cómo se presenta la ideología en los libros de texto de historia (LDH) en la
educación brasileña (1850 - 1988). Para este fin, este artículo fue una investigación cualitativa de
tipo bibliográfico, teniendo como referencia teórica: Chauí (1984); Lowy (1991); Althusser (1970);
Nadai (1993); Mathias (2011); entre otros. Concluimos que, aunque LDH se edita para propagar la
ideología del estado, es una intersección de varias ideologías que abre posibilidades para que se use
para cuestionar la ideología de la clase dominante.

PALABRAS CLAVE: Libro de texto de historia. Ideologia Educación. Historia.
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INTRODUÇÃO

O livro didático de história (LDH) é um objeto central na educação brasileira, sendo parte da cultura
e da memória de várias gerações, atuando como mediador na construção do conhecimento. O meio
impresso que o constitui exige atenção, pausa e concentração do leitor para refletir e compreender a
mensagem, diferente do que ocorre em outras mídias. Desse modo, a partir da seleção de seu
conteúdo (currículo), mas também da sua forma gráfica, o livro didático de história expressa um
projeto político (FREITAS; RODRIGUES, 2007).

O LDH é um objeto cultural difícil de classificar dada a natureza da sua construção, distribuição e
utilização, onde se relacionam diferentes agentes sociais (Estado, editoras, professores, autores,
pesquisadores, alunos, entre outros). Por isso, o consideramos “um objeto cultural complexo que
perpassa a ideia de campo neutro, no qual somente o que está em prática é ação pedagógica” (Xavier;
Cunha, 2011, p. 124). Ao mesmo passo, ele é um “mediador de projetos políticos, culturais, outras
injunções sociais que conforma o mundo dos livros a fim de forjar representações que atendam
interesses de grupos dominantes” (ibid., p. 124).

Neste diapasão, a discussão sobre o livro didático de história (LDH) é indissociável da discussão
sobre ideologia. Seu processo de construção é permeado de influências ideológicas diversas,
tornando-o um produto cultural híbrido, que se encontra no cruzamento da cultura, da pedagogia, da
produção editorial e da sociedade (FREITAS; RODRIGUES, 2007).

Destacamos que o LDH não é, de forma alguma, um espelho da realidade, mas seu construtor, visto
que representa uma imagem “deformada, esquematizada, modelada” da mesma. Ele reflete as
contradições que sustentam a sociedade que o produz, sendo um espaço de lutas e representações,
legitimando a história dos “vencedores” enquanto “verdades históricas” e ocultando toda trajetória de
luta e resistência dos vencidos. Xavier e Cunha (XAVIER; CUNHA, 2011).

No Brasil, podemos afirmar que sua utilização esteve atrelada aos diversos projetos de “Brasis” que
emergiram desde a proclamação da independência até a reabertura democrática do país (inclusive nos
projetos em desenvolvimento no presente), que objetivavam, entre outras questões, unificar o povo
brasileiro a partir da constituição de uma identidade nacional brasileira.

Compreender os aspectos ideológicos que permeiam o LDH na educação brasileira exige uma leitura
que englobe toda sua complexidade. Para tal, este artigo se propõe a realizar um mergulho na história
desse objeto e analisar como o caráter ideológico atribuído a ele foi desenvolvido durante o final do
século XIX e todo o século XX. Por nosso objeto de estudo está vinculado ao fenômeno educativo
nosso trabalho se constitui em uma pesquisa qualitativa (GODOY, 1995; GIBBS, 2009) e ao mesmo
tempo bibliográfica, pois, foi realizada a partir “do levantamento de referências teóricas já
analisadas, publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de
web sites” (FONSECA, 2002, p.32).

Compreendemos que a história real é a história do modo como os homens produzem a realidade a
partir de suas concepções materiais (CHAUÍ, 1984), por isso, nosso trabalho está vinculado ao
materialismo histórico-dialético, tendo como referências: Chauí (1984); Lowy (1991); Guareschi
(2005); Althusser (1970); entre outros autores que debatem e analisam o livro didático de história.

Este artigo está dividido em duas sessões: na primeira, discutimos o conceito de ideologia e suas
possíveis articulações com o campo educacional; na segunda, apresentamos uma análise histórica do
LDH na educação brasileira, tendo como marco temporal o período de 1850 a 1988.

1 IDEOLOGIA E EDUCAÇÃO
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O conceito “ideologia” foi inicialmente utilizado pelo filósofo francês Desttut de Tracy (1801) para
designar um ramo da zoologia que estudava a constituição das ideias, compreendendo-as como
resultante da interação entre o organismo vivo e a natureza (o meio ambiente). O termo foi
ressignificado por Napoleão Bonaparte que considerava os ideólogos sujeitos que viviam num
mundo especulativo, abstraídos da realidade (LOWY, 1991).

Foi na primeira metade do século XIX que Marx e Engels tiveram o primeiro contato com o termo,
adotando-o em seu sentido napoleônico. No ano de 1846, publicaram a obra A Ideologia Alemã, onde
analisaram numa perspectiva histórica o pensamento de pesquisadores alemães contemporâneos a
Hegel. As críticas se direcionam a questões essenciais na postura desses pesquisadores: a forma
como analisaram a filosofia hegeliana “imaginando que bastaria criticar apenas um aspecto [...], em
lugar de abarcá-la como um todo” e o entendimento de que bastaria tomar um aspecto da realidade
humana, convertê-lo numa ideia universal e “deduzir todo o real desse aspecto idealizado” (CHAUÍ,
1984, p. 33). A obra serviu de base para os trabalhos de Lowy (1991), Althusser (1970), Guareschi
(2005), Faria (1985), Mèszáros (2012), entre outros autores.

A ideologia é então conceituada por Marx e Engels como “equivalente à ilusão, falsa consciência,
concepção idealista na qual a realidade é invertida e as ideias aparecem como motor da vida real”
(LOWY, 1991, p. 12). Ela assume “um conceito crítico que [...] se refere à consciência deformada da
realidade que se dá através da ideologia dominante: as ideias das classes dominantes são as
ideologias dominantes da sociedade” (Ibid., p. 12). A perspectiva de classe que unifica a ideologia é
um ponto importante para uma compreensão adequada do conceito, pois, ele não significa qualquer
ideia, mas “[...] um conjunto muito mais vasto, orgânico, de valores, crenças, convicções, orientações
cognitivas, de doutrinas, teorias, representações” (Ibid., p. 28 – 29).

A partir da obra de Manheim, Lowy (1991, p. 13) elabora uma distinção entre ideologia e utopia.
Enquanto o primeiro está destinado “a estabilização, ou legitimação, ou reprodução, da ordem
estabelecida” (Ibid., p. 13), o segundo assume uma posição oposta, compreendido como “ideias,
representações e teorias que aspiram outra realidade, uma realidade ainda inexistente” (Ibid., p. 13).
Ou seja, a ideologia tem um caráter conservador, servindo para manter a sociedade como está, ao
passo que a utopia tem uma função subversiva, crítica, revolucionária.

Guareschi (2005, p. 19), por sua vez, ao apresentar as bases para uma sociologia crítica define a
ideologia a partir de três perspectivas:

1) O estudo das ideias (sentido etimológico); 2) Conjunto de ideias, valores,
maneira de sentir e pensar de pessoas e grupos (sentido positivo); 3) Ideias
erradas, incompletas, distorcidas, falsas sobre fatos e a realidade (sentido
crítico, ou negativo).

Ele adota como referencial o “sentido crítico”, elaborando uma explicação do conceito a partir de
situações reais nas quais ele se manifesta. Assim, compreendemos que a finalidade da ideologia é
ocultar os interesses reais da classe dominante ao forjar representações da realidade recebidas e
interiorizadas pelos demais indivíduos como verdades universais. Essas representações ocultam as
contradições que sustentam a sociedade capitalista, atribuindo aos indivíduos a responsabilidade
plena pelo seu sucesso e/ou fracasso, sem considerar as condições materiais em que vivem,
legitimando relações de dominação e exploração de uma classe sobre a outra (GUARESCHI, 2005).

Guarsechi (2005, p. 26) afirma que as teorias têm ideologias subjacentes as suas estratégias de leitura
e interpretação do mundo. Ao traçar um comparativo entre as teorias positivistas (funcionalista) e as
teorias histórico-críticas, destaca que o primeiro grupo resume a realidade ao que existe e pode ser
observado. Sob essa ótica, a sociedade é “um sistema organizado em que tudo [e todos] tem sua
função” (Ibid., p. 26, grifo nosso). Seu esforço reside em identificar todas as falhas que ameacem o
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equilíbrio do sistema e corrigi-las, para que a sociedade volte a ser harmônica. Elas interessam a
classe dominante que as utiliza para manter sua posição de poder.

As teorias histórico-críticas compreendem que “o que é criado não é eterno, apareceu, e vai
desaparecer. Por isso mesmo é precário, transitório, isto é, histórico” (GUARESCHI, 2005, p. 30). É
crítica por demonstrar a incompletude da sociedade expondo suas contradições. É utópica por
compreender que a realidade não se restringe “ao aqui e agora, mas é também tudo o que existirá, e
está ainda em germe, em gestação, no presente” (Ibid., p. 33). Ela assume dentro do conceito de
realidade o futuro, a transformação. As teorias histórico-críticas interessam aos que compreendem a
realidade e objetivam a transformação social.

É possível estabelecer algumas aproximações do pensamento de Guareschi (2005) sobre as teorias
histórico-críticas com a descrição elaborada por Lowy (1991, p. 14) sobre o método
histórico-dialético elaborado por Marx, que tem como tese fundamental a compreensão

[...] de que não existe nada eterno, nada fixo, nada absoluto. Não existem
ideias, princípios, categorias, entidades absolutas, estabelecidas de uma vez
por todas. Tudo que existe na vida humana e social está em perpétua
transformação, tudo é perecível, tudo está sujeito ao fluxo da história.

Para o autor, todo produto da ação humana pode ser transformado pela mesma ação, como “os
fenômenos econômicos ou sociais, todas as chamadas leis da economia e da sociedade” (LOWY,
1991, p. 15), já que elas “não são leis eternas e naturais. São leis que resultam da ação e da interação,
da produção e reprodução da sociedade pelos indivíduos e, portanto, podem ser transformadas pelos
próprios indivíduos” (Ibid., p. 15).

Netto (2011) pontua que as principais críticas à teoria social de Marx não estão direcionadas aos
fundamentos metodológicos, teóricos ou filosóficos, mas a filiação ideopolítica assumida pelo autor,
tendo em vista que sua teoria está vinculada a um projeto revolucionário, rompendo com o mito da
neutralidade cientifica defendido pelos pesquisadores positivistas.

Segundo Chauí (1984), o marxismo compreende a história como a única ciência, pois, “quase toda
ideologia se reduz ou a uma concepção distorcida desta história ou a uma abstração completa dela”
(Ibid., p. 34). Por isso o método histórico-dialético tem como plano de fundo o conhecimento
histórico. Netto (2011), por sua vez, destaca a forte influência da filosofia hegeliana no marxismo,
tendo Marx e Engels adotado e adaptado alguns conceitos do filósofo idealista.

Chauí (1984, p. 46) destaca entre tais conceitos a compreensão de dialética. Pensada inicialmente
como “movimento interno de produção da realidade cujo motor é a contradição” (Ibid., p. 46), essa
última passou a ser compreendida a partir da relação entre “homens reais e condições históricas e
sociais reais e se chamar luta de classes” (Ibid., p. 47) e não entre as faces subjetiva e objetiva do
Espírito, como postulou Hegel.

Para Marx, a história

[...] é história do modo real como os homens reais produzem suas condições
reais de existência. É história do modo como se produzem a si mesmos [...],
como produzem e reproduzem suas relações com a natureza [...], do modo
como produzem e reproduzem suas relações sociais [...]. É também história
do modo como os homens interpretam todas essas relações, seja numa
interpretação imaginária, como na ideologia, seja numa interpretação real,
pelo conhecimento da história que produziu ou produz tais rejeições
(CHAUÍ, 1984, p. 47).

Na sua compreensão da história o trabalho é uma categoria fundamental, sendo “a chave da questão
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social” e a “solução da questão social” (GUARESCHI, 2005, p. 41). Foi à divisão social do trabalho
que criou as classes sociais separando os indivíduos entre os que trabalham e os que possuem os
meios de produção, sendo essa a diferença essencial necessária para caracterizar tais classes.
Entretanto, essa divisão estabeleceu as relações de produção que na sociedade capitalista se dão a
partir da dominação e exploração dos que “detêm o capital sobre os que trabalham” (Ibid., p. 76).
Essa divisão é legitimada por diferentes instituições sociais e políticas por meio “de ideias que
exprimem e escondem o significado real de suas relações” (CHAUÍ, 1984, p. 53).

A alienação do trabalhador é um dos efeitos da divisão social do trabalho. O trabalhador não se
reconhece “no produto de seu trabalho, porque as condições desse trabalho, suas finalidades reais e
seu valor [...] dependem [...] do proprietário das condições do trabalho” (CHAUÍ, 1984, p. 55). Esse
produto surge dotado de um poder separado do seu produtor (o trabalhador) dominando-o e
ameaçando-o.

A ideologia aparece em Chauí (1984) como resultante da divisão social do trabalho –
material/manual e espiritual/intelectual. O trabalho intelectual aparenta autonomia frente o trabalho
manual e o produto do trabalho intelectual também aparenta autonomia em relação ao seu criador.
Tais ideias autônomas são as da classe dominante e a autonomia oculta que a dominação se faz de
homem sobre homem, aparentando ser das ideias sobre os homens. Logo, compreende-se que a
ideologia é um instrumento de dominação de classes contraditórias e em luta.

A luta de classes não se dá a partir de um confronto armado, mas na arena política a partir de
procedimentos “[...] institucionais, jurídicos, políticos, policiais, pedagógicos, morais, psicológicos,
culturais, religiosos, artísticos, usados pela classe dominante para manter a dominação” (CHAUÍ,
1984, p. 103). A dominação e a exploração precisam ser legitimadas pelos dominados e explorados,
para mascarar as relações de violência que implicam, por isso, “o papel específico da ideologia [...] é
impedir que a dominação e a exploração sejam percebidos em sua realidade concreta” (Ibid., p. 103).

As ideias da classe dominante são universalizadas apenas no campo da abstração, pois na realidade
concreta cada classe tem seu próprio conjunto de ideias particulares. Ela é constituída de “uma rede
imaginária de ideias e de valores que possuem base real (a divisão social)” (CHAUÍ, 1984, p. 103),
entretanto, essa base real é constituída de forma invertida, indo das ideias para o real e não o
contrário. A ideologia cria uma ilusão (abstração e inversão) sobre o real, necessária à dominação de
classe “no plano imediato do aparecer social” modo como “o processo social aparece para a
consciência direta dos homens” (Ibid., p. 104). A ideologia tem uma base real, mas ela está invertida,
mascarada pela aparência social.

Chauí (1984) afirma que a ideologia é produzida em três momentos: 1) pensadores de uma classe
social em ascensão produzem um conjunto organizado de ideias que parecem representar toda
sociedade; 2) depois de produzidas são interiorizadas por todos que as compreendem como à
superação do sistema atual tornando-se senso comum; 3) com a vitória da classe emergente a
ideologia se mantém, nega os interesses da classe dominada, e se sustenta através da hegemonia. A
ideologia separara os indivíduos das ideias, por isso a classe dominada aceita sua posição mesmo
tomando ciência da dominação, com a separação entre ideias e indivíduos os trabalhadores não
conseguem relacionar as ideias da classe dominante com a própria classe, naturalizando as relações
de exploração.

Mèszáros (1996) corrobora com a tese da produção da ideologia levantada por Chauí (1984) ao
afirmar que tudo está impregnado de ideologia, mesmo que não percebamos.

Em nossa cultura liberal-conservadora o sistema ideológico socialmente
estabelecido e dominante funciona de maneira a apresentar suas próprias
regras de seletividade, tendenciosidade, discriminação e até distorção
sistemática como “normalidade”, “objetividade” e “imparcialidade científica”
(MÈSZÁROS, 1996, p. 13).
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A ideologia nas sociedades capitalistas funciona de tal forma que somos levados a aceitar “um
determinado conjunto de valores” sem questionarmos (Ibid., p. 13). Isso só é possível porque ela age
para regular a ideia e a prática, oferecendo aos membros de uma sociedade de classes “uma
explicação racional para as diferenças sociais, políticas, culturais” (CHAUÍ, 1984, p. 113 – 114),
apagando as diferenças para criar um sentimento de “identidade social” a partir de referenciais
comuns a todos como “a Liberdade, a Igualdade, a Nação, ou o Estado” (Ibid., p. 114).

Enquanto corpo teórico a ideologia não pode explicar sua própria origem, se o fizer torna sabido o
que deve ocultar: as contradições sociais que lhes dão origem, perdendo sua razão de ser. Para
possuir uma “consciência racional” ela se estrutura a partir de “brancos”, “lacunas”, “silêncios” que
não podem ser preenchidos , caso contrário, desarticularia toda “coerência ideológica” (CHAUÍ,
1984, P. 114). Se os brancos forem preenchidos a ideologia deixa de ser uma representação invertida
da realidade, perde seu status ilusório tornando público toda contradição que a criou, a qual deveria
ocultar. Por isso, a ideologia não possui história. Suas ideias não dependem delas mesmas, mas das
transformações sociais, políticas e econômicas que ocorrem na sociedade.

Para Althusser (1970) ocorre entre a ideologia e a estrutura social uma correspondência temporal.
Isso quer dizer que só podemos explicar o passado a partir das ideias produzidas no próprio passado,
“[...] assim como não é possível projetar o que já existe, mas anunciar possibilidades de existência
futura; a ideologia fabrica uma história imaginária [...], na medida em que atribui o movimento da
história a agentes ou sujeitos que não podem realizá-los” (CHAUÍ, 1984, p. 120).

A ideologia não tem história, mas fabrica histórias que nada mais são que
uma forma de legitimar a dominação da classe dominante, compreende-se
por que a história ideológica (aquela que aprendemos na escola e nos livros)
seja sempre uma história narrada do ponto de vista do vencedor ou dos
poderosos (Ibid., p. 122 – 124).

Althusser (1970) e Guareschi (2005) afirmam que toda sociedade é formada por níveis básicos
“articulados por uma determinação específica: a infraestrutura ou base econômica [...], e a
superestrutura, que comporta em si dois níveis ou instâncias: o jurídico-político (o direito e o
Estado) e a ideologia” (ALTHUSSER, 1970, p. 25 – 26, grifos do autor).

A partir da metáfora do edifício os autores explicam que a sociedade precisa de fundamentos sólidos,
materiais, concretos para existir e esses fundamentos são oferecidos pela base econômica (forças e
relações de produção), a função dos andares superiores é ocultar toda fundação e as contradições que
as sustentam, ou seja, o Estado e as ideologias operam para mascarar as relações de dominação e
exploração que estão na base da sociedade capitalista (ALTHUSSER, 1970; GUARESCHI, 2005).

Os diversos mecanismos de dominação que constituem a Superestrutura podem ser classificados em
dois grupos: os Aparelhos (repressivos) de Estado (AE) e os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE).
A função básica dos AE e dos AIE é a manutenção da sociedade capitalista, eles diferem apenas na
forma como atuam para essa manutenção (ALTHUSSER, 1970; GUARESCHI, 2005).

Os Aparelhos (repressivos) de Estado (AE) operam com o uso da violência, ou da coação-repressão.
“Eles não escondem seu papel, mostram-se como são” (GUARESCHI, 2005, p. 90). Entre eles
encontram-se: o exército; as companhias de segurança; as polícias de todos os tipos; as prisões; os
tribunais (quando julgam); o direito (parte penal). O Estado na perspectiva althusseriana é um AE,
visto que ele é “uma máquina de repressão que permite as “classes dominantes [...] assegurar sua
dominação sobre a classe operária para a submeter ao processo de extorsão da mais-valia”
(ALTHUSSER, 1970, p. 31). Ele produz e reproduz as contradições, aparecendo como “uma forma
muito especial de dominação: [...] impessoal e anônima, a dominação exercida através de um
mecanismo impessoal que são as leis” (CHAUÍ, 1984, p. 70). É graças às leis que “o Estado aparece
como um poder autônomo que não pertence a ninguém” (Ibid., p. 71).
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Os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) contribuem para a produção e reprodução do capital de
forma sutil, através da persuasão, do convencimento, da ideologia (GUARESCHI, 2005). Althusser
(1970, p. 43) considera os AIE como “certo número de realidades que se apresentam ao observador
imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas”. Alguns exemplos citados pelo autor
são:

[...] o AIE religioso (o sistema das diferentes igrejas); o AIE escolar (o
sistema das diferentes escolas públicas e particulares); o AIE familiar; o AIE
jurídico; o AIE político (o sistema político de que fazem parte os diferentes
partidos); o AIE sindical; o AIE da informação (imprensa, rádio, televisão,
etc.); o AIE cultural (Letras, Belas Artes, desportos, etc.) (Ibid., p. 44).

Uma distinção importante feita pelo autor é que os AE são instituições de domínio público, enquanto
que entre os AIE podemos encontrar tanto instituições públicas quanto privadas. Eles operam por
meio de exclusões e sanções, selecionando quais e como as informações serão transmitidas a seus
usuários. Nesse contexto, Althusser (1970) afirma que na atualidade a escola funciona como o AIE
mais efetivo, pela quantidade de indivíduos que assiste.

Sobre esse AIE, Guareschi (2005) elaborada uma retomada histórica da instituição para comprovar
seu caráter eminentemente ideológico. Para o autor, a escola foi criada pela classe dominante para
reproduzir seus interesses, operando de forma obrigatória e controlada. Ela só é aceita pela classe
dominante quando reproduz seus interesses, se ela representar algum risco a classe dominante é
“censurada, reformada e até mesmo fechada” (GUARESCHI, 2005, p. 100). A escola é necessária
enquanto formadora de mão-de-obra, reproduzindo relações de dominação que garantam lucro ao
capital.

No próximo tópico nossa discussão reside na construção do livro didático e seu percurso história na
educação brasileira desde o final do século XIX até os anos 1980. Destacamos as principais
mudanças e transformações sofridas por esse artefato no período destacado, atentando para os
aspectos ideológicos destas mudanças.

2 O LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (1850 – 1988)

Ao final do século XIX a gênese da disciplina História esteve intimamente ligada às ideias liberais
francesas, que defendiam a criação de uma nação laica a partir do ensino da História – instrumento
para criar uma identidade nacional. Esse pensamento chegou ao Brasil em meio ao processo de
independência e contribuiu para uma percepção da história como ferramenta universalizante do povo,
gerando um sentimento de pertença (NADAI, 1993).

Durante esse período o ensino de História se deu a partir da utilização de compêndios e manuais
franceses destinados aos professores que eram traduzidos para língua portuguesa e adotados na
íntegra (XAVIER; CUNHA, 2011). De acordo com Nadai (1993) os compêndios apresentavam
conteúdos referentes à História Universal; História Antiga; e História Romana. Ou seja, a história
estudada era a da Europa Ocidental, apresentada como “verdadeira História da Civilização. A
História da pátria surgia como seu apêndice, sem um corpo autônomo e ocupando papel
extremamente secundário” (NADAI, 1993, p. 146).

Nadai (1993) afirma a existência de uma identificação com o continente europeu, visto como
expoente máximo de civilização e progresso na época. Com a proclamação da república a começou a
surgir um movimento mais forte em torno da constituição da nacionalidade brasileira, reafirmando a
necessidade de estudar a biografia de brasileiros celebres, assim como a história do Brasil Colônia e
Brasil República.
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Para atender a demanda trazida com a república começou-se a produzir no Brasil manuais didáticos
de História. Essa incumbência coube ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).
Personagens do cenário político sem formação pedagógica ou histórica se aventuraram na tarefa de
escrever manuais que foram utilizados nas escolas (XAVIER; CUNHA, 2011). Para Mathias (2011,
p. 42) o IHGB “reuniu para si a tarefa de escrever a História oficial do Brasil, aquela responsável por
forjar a identidade da nação”, tendo como papel “homogeneizar a visão de Brasil no interior da elite
e dela para o restante da sociedade”.

A principal obra produzida no âmbito do IHGB foi o livro História Geral do Brasil, do pesquisador
Francisco Adolfo de Varnhagen entre 1854 e 1857. A obra, com forte influência na escola metódica,
teve como principal referencia Karl Von Martius, que descrevia como deveria ser escrita a História
do Brasil. “Lançava-se assim, o texto fundador da identidade brasileira e dos rumos a serem seguidos
pela nação” (MATHIAS, 2011, p. 43).

As ideias defendidas por Martius e aplicadas por Varnhagen à sua oba, a respeito dos povos
indígenas, exemplificam o ideal de progresso e homogeneização pretendido no período em tela. É
importante destacar um comentário elaborado por Portela (2009, p. 152) a respeito dos
pesquisadores.

A proposta de Martius (1845) é desenvolvida por Varnhagen (1978), que
consagra a ideia de que para os índios não há História, apenas etnografia.
Vale ressaltar que ele traz em sua obra constantes defesas das práticas
coercitivas aos indígenas. [...] Varnhagen justifica ainda que o emprego da
força para a “civilização” dos indígenas era o único meio possível para
empreender a colonização. Assim, permanece no século XIX e no início do
século XX a tese de extinção dos povos indígenas.

As ideias defendidas pelos pesquisadores definiram a tônica dada ao tratamento de grupos
minoritários na História do Brasil no período em tela, reverberando na atualidade. Isso comprova o
caráter politico e ideológico atribuído ao livro didático de História desde o momento da sua criação
na educação brasileira.

De acordo com Xavier e Cunha (2011), desde a introdução do povo brasileiro ao universo dos livros
didáticos e da escola, estas relações só se efetivaram no governo de Getúlio Vargas. “Através das
entidades criadas pelo governo se efetivaram mecanismos e estratégias de controle sobre a produção
de livros de maneira efetiva” (Ibid., p. 30). Foi somente durante essa época que os livros didáticos de
História começaram a ser modificados e adaptados à realidade brasileira, modificando sua forma e
conteúdos. Para tal, o governo de Getúlio Vargas criou órgãos governamentais específicos para
regular a produção e distribuição de LDH, condicionando-os ao seu projeto político e societário.

Tais mudanças começaram nos anos 1930, durante a gestão do ministro da Educação e Saúde
Pública, Francisco Campos. Ele alterou a organização das escolas brasileiras, trazendo: a “seriação
dos currículos, a frequência obrigatória, a imposição de um sistema regular de avaliação discente e a
reestruturação do sistema de inspeção federal” (MATHIAS, 2011, p. 43). O governo Vargas tinha
urgência em forjar uma identidade nacional brasileira, “fortalecendo o ideal de nação forte e unida”
para formar o trabalhador, cumpridor de seus deveres como cidadão para com a pátria (XAVIER;
CUNHA, 2011, p. 130 – 131).

O Instituto Nacional do Livro (INL) criado em 1929 com o objetivo de legitimar o livro didático
nacional e auxiliar no aumento da sua produção, atendeu aos interesses do governo (FREITAS;
RODRIGUES, 2007). Iniciando suas atividades em 1937, acrescentando aos seus objetivos a função
de “legislar políticas específicas para livros didáticos” (XAVIER; CUNHA, 2011, p. 136). Nesse
mesmo contexto foi criada a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), que visava adequar às
produções didáticas ao projeto político e ideológico do governo. O ano de 1945 marcou a aprovação
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do Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45 restringiu o direito de escolha dos professores (FREITAS;
RODRIGUES, 2007).

Começava-se a esboçar com nitidez de que forma os governos brasileiros se
relacionariam com o livro didático, apropriando-se deste material que a
princípio se propõe pedagógico, como forma de dominação. Assim,
percebe-se claramente uma proposta de imposição de suas próprias
representações sob o ideal de nação (XAVIER; CUNHA, 2011, p. 131).

Wendt (2014) discute esse assunto analisando as concepções pedagógicas defendidas por Jonathas
Serrano e suas implicações no ensino de História durante o Estado Novo. Serrano atuou como
pesquisador do IHGB e professor de História do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, sendo
autor de dois livros para o ensino de História, publicados durante o governo de Getúlio Vargas.

Como ensinar História (1935) foi à única obra didática de história publicada no período. Ele discute
o programa curricular oficial, apresenta modelos e exemplos que poderiam ser seguidos pelos
professores, como também, bibliografia de apoio para os professores com clássicos historiográficos
da época. “Por meio da obra, é possível entender também o papel do ensino de História no modelo de
nação proposto pelos anos Vargas” (WENDT, 2014, p. 3). Para Serrano, seu livro tinha o propósito
de elevar o nível e aumentar o rendimento intelectual dos cursos de História, sendo mais um livro de
experiências que de erudição (Ibid., p. 4).

Em síntese, Wendt (2014) afirma que o trazia discussões atuais à época sobre as transformações no
campo da historiografia, discutindo a cientificidade da disciplina. Reconhecia a complexidade da
História, criticando a utilização da mesma como mera “enumeração de vultos e episódios”. Serrano
elaborou uma crítica à utilização da História como “arma de combate”, questionando o caráter
nacionalista extremo que revestiu a disciplina na época. Em sua visão, o ensino de História não
deveria servir aos interesses patrióticos dos governantes, evitando o culto as personalidades,
mantendo a cientificidade da disciplina.

Em História Contemporânea (1938), entretanto, ele contradiz grande parte das ideias apresentadas
na primeira obra, restam claras: a não cientificidade que envolvia a disciplina nesse período, o culto
às personalidades e a extrema nacionalização da História. Neste sentido, nos alerta Wendt (2014, p.
8):

[…] a escrita da História proposta por Serrano faz referências aos grandes
homens e aos grandes acontecimentos. Tal perspectiva serviria aos interesses
do regime no sentido de proporcionar a construção de uma nação que têm
fatos e homens que merecem destaque. A educação serviria para incutir na
população que grandes personalidades se sacrificaram em prol da nação,
despertando o nacionalismo e o patriotismo. (WENDT, 2014, p. 8).

As contradições apresentadas na obra de Serrano podem ser justificadas pela existência de órgãos de
controle como o INL e a CNLT, que regulavam a produção didática na época adequando a obra a um
discurso mais condizente com o defendido pelo governo Vargas. Essa influência se explicita quando
o autor trata da História a partir dos anos 1930, trazendo uma espécie de “raios-X” sobre os feitos do
regime de Getúlio Vargas. Ele elabora uma narrativa elogiosa que justifica o regime politico da
época destacando todos os benefícios sem considerar ou ponderar sobre os ônus. Desta forma, atores
sociais que se posicionaram contra o regime varguista são completamente esquecidos e silenciados.
A ditadura do Estado Novo é transformada na Revolução de 30, considerada, por Serrano, como um
momento de ruptura com um Brasil arcaico e um abraço com a modernidade trazida por Vargas.

Sua obra serve para exemplificar o caráter político-ideológico assumido pelo livro didático de
História em diferentes momentos da nossa sociedade, servindo como instrumento legitimador de um
governo de exceção. Além disso, o contraste entre os livros deixa clara a influência que os órgãos de
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regulação e controle tinham sobre as obras didáticas.

O golpe militar engendrado na década de 1960 provocou maior mudança no Brasil, se refletindo na
sociedade, economia, politica e educação. Apoiado pelo governo americano o golpe militar de 1964
redefiniu as finalidades da educação, adaptando-a como instrumento legitimador do golpe. Nesse
contexto, os livros e manuais didáticos foram novamente alterados. Como afirmam Neto et al. (2014,
p. 1): o “ensino […] foi modificado de forma a atender a demanda de um Estado que se utilizou de
um longo aparato ideológico para defesa própria e no sentido de não apenas fortalecer-se, mas
também manter-se”.

O ensino voltou-se para a:

[…] industrialização, por uma inspiração liberalista, isso fez com que as
ciências humanas consideradas suspeitas e subversivas fossem banidas do 1°
grau, a História e a geografia foram diluídas em Estudos Sociais incluindo o
ensino de Moral e Cívica, em uma educação voltada claramente para a
subjetivação do indivíduo que se queria para a sociedade brasileira da época.
(NETO et. al., 2014, p. 2).

Dentro desse sistema “caberia ao aluno localizar a interpretar fatos de acordo com a orientação do
Estado” (MATHIAS, 2011, p. 45). A história, diluída nos Estudos Sociais, perdeu seu caráter crítico,
estando junto a Educação Moral e Cívica com o objetivo de moLDHar o individuo para que ele fosse
um “bom cidadão”. Em outras palavras: que ele não questionasse o regime (NETO et. al., 2014).

Os livros e materiais didáticos acompanharam as mudanças ocorridas na educação de modo geral.
Segundo Mathias (2011), ocorreu uma ampliação da divulgação de materiais didáticos neste período,
consequência de uma ampliação do acesso à educação e das políticas de incentivo oferecidas pelo
Estado que isentou as editoras do pagamento de imposto pela produção do LDH, posteriormente
subsidiando a produção deles. Isso gerou um aumento significativo da indústria editorial brasileira,
além de uma sintonia com os interesses do Estado ditatorial. A partir de órgãos como a Comissão do
Livro Técnico e Didático (COLTED) e do Instituto Nacional do Livro (INL) o Estado mantinha um
controle rígido sobre os discursos (re)produzidos nestes materiais, garantindo a legitimação do golpe
a partir da Educação.

Os acordos firmados com o Estado eram de extrema importância para as editoras que o tinham como
seu maior consumidor. Logo, atendiam as exigências realizadas pela COLTED adequando seus
“produtos” as exigências de seu comprador. Na década de 1970 “o MEC passou a produzir livros
didáticos em coedição com o setor privado. Esta incumbência foi dada ao Instituto Nacional do Livro
e, posteriormente, à Fundação Nacional de Material Escolar” (SIMAN; SILVA, 2009, p. 5).

Neto et al. (2014) corroboram com as informações apresentadas por Siman e Silva (2009) ao
realizarem a análise de um LDH de Estudos Sociais, afirmando ser notável que os livros seguiam a
risca o currículo estabelecido pelo governo.

Tais obras eram voltadas para criação de exaltação de ícones no cenário
nacional, pessoas que guiariam os rumos da História, uma historiografia vista
por uma perspectiva cronológica linear e progressista dos acontecimentos.
Dessa maneira, era retirado dos livros o papel crítico da História, essa se
resume mais a memorização e reprodução dos acontecimentos, retirando do
educando o papel de refletirem e construírem suas opiniões (NETO et. al.,
2014, p. 4).

Por isso é comum encontrar em LDH desse período passagens que justificam as ações promovidas
pelo regime militar, mesmo que estas implicassem a supressão de direitos como o ato institucional
n.º 5. O próprio golpe militar era descrito como Revolução de 31 de Março. Mudanças significativas
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na produção didática nacional só aconteceram ao final da ditadura militar, a partir do
reestabelecimento da ordem democrática fundada na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.
A Carta Magna brasileira irá dispor expressamente sobre como se pautaria a nova política pública
direcionada à Educação, no Brasil.

Nesse contexto de redemocratização foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no
ano de 1991. Seu principal objetivo era classificar as obras que iriam para as escolas. Entre as
mudanças provocadas pela sua criação, Miranda e Luca (2004); Siman e Silva (2009) e Xavier e
Cunha (2011) concordam com Freitas e Rodrigues (2007) ao destacarem:

[…] a garantia do critério de escolha do livro pelos professores; reutilização
do livro por outros educandos em anos posteriores, tendo como consequência
a eliminação do livro descartável; aperfeiçoamento das especificações
técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e possibilitando a
implantação de bancos de livros didáticos; extensão da oferta aos educandos
de todas as séries do ensino fundamental das escolas públicas e comunitárias;
aquisição com recursos do governo federal, com o fim da participação
financeira dos estados, com distribuição gratuita às escolas públicas
(FREITAS; RODRIGUES, 2007, p. 4).

Mesmo com os avanços significativos trazidos pelo PNLD, ele só se efetivou no ano de 1997, após
sua transferência para o Fundo Nacional da Educação (FNDE), quando iniciou a produção e
distribuição continua de LDH, atendendo exclusivamente aos alunos dos dois ciclos do Ensino
Fundamental, da Alfabetização e Educação Infantil de forma gratuita.

Os métodos de avaliação dos LDH e materiais didáticos como são realizados hoje, começaram no
ano de 1996, com a criação do Guia Nacional do Livro Didático (GNLDH). Segundo Siman e Silva
(2009) com a criação do guia os livros passaram a ser pré-aprovados pelo MEC, sendo produzido por
uma equipe de especialistas vinculados a muitas universidades brasileiras. Professores de escola
pública do 1º ao 9º avaliam e selecionam a partir das avaliações disponíveis no guia os livros e
coleções que adotarão em suas escolas.

A avaliação dos LDH ocorre a partir de elementos predefinidos pelo PNLD em consonância com
documentos emitidos pelo Ministério da Educação, como as Diretrizes Curriculares Nacionais Para a
Educação Básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), respeitando o que determina a Constituição Federal Brasileira de 1988 e a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDHBEN/96).

A avaliação dos livros didáticos de História é realizada em diferentes níveis. É observado se as
coleções atendem a uma metodologia de ensino adequada as esfericidades dos educandos. No campo
da historiografia avalia-se os principais referenciais teóricos adotados pelos autores e se a exposição
dos conteúdos específicos está em sintonia com as metodologias do ensino. Espera-se encontrar nos
textos e atividades propostas que estimulem a prática participativa, a consciência política e a
sociabilidade (SIMAN; SILVA, 2009).

O Manual do Professor que acompanha os LDH também é avaliado. Eles devem apresentar
orientações que expliquem seus pressupostos teóricos e metodológicos da História e a concepção de
ensino-aprendizagem pensada pelos autores. Aspectos editoriais como: “estruturação, correção de
impressões, presença de boas ilustrações, apresentação correta e completa da bibliografia etc.
também são observados”. (SIMAN e SILVA, 2009, p. 37 – 38).

Miranda e Luca (2004) defendem uma avaliação criteriosa para os LDH de História que evite a
veiculação de estereótipos, desatualizações graves, erros de informação ou conceituais, preconceitos
de gênero, condição social ou etnia, bem como de quaisquer formas de proselitismo e incoerências
metodológicas graves entre a proposta explicitada e aquilo que foi efetivamente realizado ao longo
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da obra.

Siman e Silva (2009) lembram que o governo federal é o principal comprador de livros didáticos do
país, sendo responsável pelo rendimento de 60% de toda indústria editorial brasileira. A criação do
PNLD foi um importante avanço para a melhoria da qualidade do livro didático de História no Brasil
e a sua universalização na educação pública, entretanto, o livro didático é um objeto cultural
complexo, não podendo ser compreendido apenas numa narrativa histórica. É preciso reconhecer que
ele não é um objeto neutro, e analisá-lo em todas as suas dimensões e funções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, compreendemos a ideologia como estratégia da classe dominante para manter
sua posição de poder em relação à classe dominada (capitalistas e proletariado). A ideologia age
ocultando a realidade, escondendo as contradições geradas pelas relações de dominação e
exploração, basilares para a manutenção do modelo de produção capitalista. Para tal, universaliza em
toda a sociedade as ideias da classe dominante, justificando-as como necessárias e positivas a todas
as classes sociais. A ideologia cria uma realidade ilusória levando a crer que são as ideias que
determinam a realidade, quando na verdade é o movimento contrário (CHUAÍ, 1984; MÉSZÁROS,
1994; LOWY, 1991; NETTO, 2011).

De acordo com Althusser (1970), a ideologia faz parte da superestrutura social capitalista se
manifestando em instituições públicas e privadas, denominadas por ele de “Aparelhos (repressivos)
de Estado (AE) e Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE)”. Os AE são instituições exclusivamente
públicas – dentre as quais o próprio Estado – que ao utilizarem da força e da violência garantem a
manutenção do capital, atendendo aos interesses da burguesia. Os AIE agem por meio da persuasão,
do convencimento, se configurando em instituições públicas e privadas – como a escola, a família, os
sindicatos, etc. – que produzem e reproduzem a ideologia dominante, garantindo o ocultamento das
contradições da sociedade capitalista.

Guareschi (2005) e Althusser (1970) concordam que a escola é, na atualidade, o principal AIE dada
sua massificação nas sociedades capitalistas. No Brasil, essa massificação se deu pela necessidade do
capital por mão de obra qualificada, apta a operar as novas tecnologias oriundas da industrialização
tardia do país. O principal objetivo da escola nesse contexto é formar mão-de-obra para o mercado de
trabalho, conformando os indivíduos através do currículo e das práticas pedagógicas. O que confirma
a efetividade da escola enquanto AIE, pois, todos os indivíduos em algum momento deveriam passar
por essa instituição, onde estariam sujeitos a conformação da ideologia que ela representa.

Ao estudarmos a história do Brasil observamos que o livro didático foi importante para legitimar
diferentes regimes políticos sendo alterado, modificado, transformado, excluído, para atender as
necessidades de uma nova classe de governantes em ascensão. Nesse contexto, o livro didático de
história (LDH) enquanto instrumento pedagógico hegemônico, entendido por nós como Aparelho
Ideológico do Estado. Assim, embora o LDH seja editado visando propagar a ideologia do Estado (a
serviço da classe dominante), ele é uma intersecção de várias ideologias (editoras, autores,
professores, alunos, entre outros). Essa especificidade do LDH abre possibilidades para o
questionamento da ideologia dominante.
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