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RESUMO 

 

O ESTADO NOVO NAS COLEÇÕES DO PNLD 2015: UM ESTUDO SOBRE 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA 

 

O propósito deste trabalho consistiu em analisar as abordagens conferidas ao Estado Novo 

nos livros didáticos brasileiros de História do Ensino Médio, a partir das coleções mais 

distribuídas do Programa Nacional dos Livros Didáticos (PNLD) 2015, período em que 

ocorreram inovações significativas quanto às perspectivas voltadas para os estudos sobre esse 

tema. Utilizando os conceitos de Representação e Apropriação de Roger Chartier, 

procuramos examinar as representações dessa fase através de cinco categorias, entre elas, a 

figura do negro, da mulher, do povo, de Vargas e a proposta pedagógica dos autores em torno 

das atividades. Para tanto, foram estudadas as coleções, História, Sociedade & Cidadania 

(Editora FTD, 2013), de Alfredo Boulos Júnior; História Global Brasil e Geral (Editora 

Saraiva 2ª edição, 2013), de Gilberto Cotrim e História: das Cavernas ao Terceiro Milênio 

(Editora Moderna 3ª edição-2013), de Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, devido 

à ampla aquisição destes títulos pelas escolas públicas no Brasil. Desse modo, objetivamos 

contribuir para a ampliação do conhecimento em torno da historiografia escolar brasileira no 

que tange às abordagens feitas ao Estado Novo, de acordo com as diferentes representações 

desse período.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Estado Novo. Livro Didático. PNLD.  

 

ABSTRACT 

 

THE ’’ESTADO NOVO’’ IN THE PNLD 2015 COLLECTIONS: A STUDY ABOUT 

DIDACTIC HISTORY BOOKS. 

 

The purpose of this work was to analyze the approaches granted to the "Estado Novo" in 

Brazilian textbooks on the History of Secondary Education, from the most distributed 

collections of the National Program of Textbooks (PNLD) 2015, a period in which there were 

significant innovations regarding the perspectives for studies on this topic. Using the 

concepts of Representation and Appropriation of Roger Chartier, we tried to examine the 

representations of this phase through five categories, among them the figure of the negro, the 

woman, the people, the Vargas and the pedagogical proposal of the authors around the 

activities. To that end, were studied the collections, History, Society & Citizenship (Editora 

FTD, 2013), by Alfredo Boulos Júnior; The Brazilian and Global History (Editora Saraiva 

2nd edition, 2013), by Gilberto Cotrim and History; from the Caves to the Third Millennium 

(Editora Moderna 3ª edição-2013), by Patricia Ramos Braick and Myriam Becho Mota, due 

to the widespread acquisition of these titles by the public schools in Brazil. Therefore, we aim 

to contribute to the expansion of the knowledge about Brazilian school historiography 

regarding the approaches made to the Estado Novo, according to the different representations 

of that period.   

 

KEY WORDS: Education. Estado Novo. Didactic Book. PNLD.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta dissertação consiste em analisar as abordagens e representações 

conferidas ao Estado Novo nos livros didáticos brasileiros de História do Ensino Médio, 

partindo das coleções mais distribuídas constantes no Guia Nacional dos Livros 

Didáticos (PNLD) em sua versão 2015.     

Momento singular da vida nacional, o Estado Novo caracterizou-se como uma 

fase que despertou o interesse da historiografia brasileira diante de tantas possibilidades 

de temas referentes a ele, principalmente a partir da década de 1980, época de mudanças 

significativas quanto às perspectivas de estudos voltados para esse período. Além disso, 

o regime estadonovista tem sido pesquisado com inegável vigor nas universidades 

brasileiras, haja vista ao número de livros publicados e a quantidade de trabalhos sobre 

ele disponíveis no Banco de Dissertações e Teses da CAPES.  

Em relação aos livros didáticos de História, o Estado Novo está presente como 

conteúdo obrigatório, sendo abordado através das representações feitas a ele, seja 

mediante a figura de Vargas, do povo, das mulheres, do negro, entre outras, a depender 

das escolhas e intenções de seus autores, no que diz respeito ao mercado editorial e 

público alvo, bem como no cumprimento às exigências de cada edital do PNLD. 

Frisamos ainda que não poucas às vezes, esses mesmos profissionais atuam como 

professores da área de História na Educação Básica.   

Diante disso, a fim de analisarmos tais representações em cada uma das três 

coleções selecionadas para o nosso estudo, utilizamos como referencial teórico os 

conceitos de Representação e Apropriação pensados por Roger Chartier. O historiador 

francês encara o ato de representar como uma forma de apreensão de uma determinada 

realidade, de acordo com as mais diversas variáveis que permeiam o universo daquele 

que exerce a representação. No que tange à Apropriação, Chartier a define como uma 

leitura que os indivíduos realizam acerca do mundo ou das representações dele, dando-

lhe sentido próprio e permitindo sua ação sobre o mesmo.  

Daí parte a relevância do nosso trabalho, ao demonstrarmos não como o Estado 

Novo foi descrito nessas coleções, mas apontando e analisando os vários tipos de 

representações em torno dessa fase nos livros didáticos de História. Através do aporte 

teórico mencionado, evidenciaremos no decorrer desse trabalho, que as representações 

conferidas ao período estadonovista dependem tanto da época em que os livros 

didáticos são publicados, como também partem das perspectivas e intenções de cada 
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autor. Por outro lado, o aluno nem sempre recebe e percebe o conteúdo do livro didático 

em sintonia com os objetivos de quem o escreve. Nesse ponto, apresentaremos como o 

conceito de apropriação se encaixa perfeitamente nessa via de mão dupla que é a relação 

entre autor e leitor.   

Quanto ao conceito de livro didático, nos embasamos na definição dada por 

Itamar Freitas, que pensa esse suporte como uma ferramenta que contribui para o 

crescimento do aluno tanto em conhecimentos específicos, como também no 

desenvolvimento das habilidades resultantes desse tipo de saber na sociedade. Em 

relação ao professor, ele presta o papel de guia curricular e instrumento de formação.  

Nossa investigação percorreu alguns trabalhos realizados na década de 1980, 

período marcado pela ampliação do campo de possibilidades da historiografia brasileira 

nos estudos relacionados a esse tema, os anos de 1990, fase onde aparecem de forma 

mais acentuada textos voltados para o Estado Novo e consideramos também trabalhos 

que adentraram já nas primeiras décadas do século XXI. O objetivo foi verificar através 

dessas obras, como ocorreram as mudanças gradativas da historiografia ao longo dos 

anos em relação às perspectivas sobre o regime estadonovista. 

 Realizamos ainda uma pesquisa no Banco de Dissertações e Teses da CAPES, 

com o intuito de abrangermos nossa busca em torno de trabalhos que relacionassem 

Estado Novo – Livros Didáticos. Assim, fizemos um levantamento do número de teses, 

dissertações e artigos, confeccionados nos últimos vinte anos, a partir de filtros 

diferenciados, procurando compreender como a historiografia mais recente abordou essa 

fase. Aqui tivemos uma dupla finalidade: por um lado, verificar a quantidade de 

trabalhos e com isso perceber a recorrência e relevância desse tema na atualidade e, por 

outro, averiguar se essas publicações tratam também das representações do período 

estadonovista nos livros didáticos.  

 Na etapa seguinte da nossa pesquisa, procuramos informar ao leitor como 

funciona o Programa Nacional dos Livros Didáticos (PNLD), apontando sua relevância 

e contribuição para a educação no Brasil. Para tanto, acessamos o site do FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação), buscando informações gerais sobre o 

Programa, como as etapas de funcionamento, calendário, processo avaliativo etc. 

Examinamos também o Edital referente ao ano de 2015, verificando as exigências para 

a inscrição e submissão das obras pelos autores e editoras.  

Consultamos ainda o Guia do PNLD 2015, procurando através das resenhas das 

coleções aprovadas, conhecermos mais sobre as três coletâneas selecionadas para nosso 
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estudo.  A partir disso, podemos demonstrar ao leitor como as três coleções mais 

distribuídas das que foram aprovadas na edição 2015 foram estruturadas, apresentando 

um quadro sintético destas obras, traçando um panorama geral e exibindo os aspectos 

pontuais de cada uma delas.    

Após finalizarmos essa etapa do trabalho, estabelecemos uma divisão temática 

com o propósito de facilitar e guiar a pesquisa no que diz respeito à análise das 

representações do Estado Novo nos Livros Didáticos. As categorias escolhidas foram a 

figura da mulher, do negro, de Vargas, do povo e as atividades propostas. A seleção 

aconteceu desta forma porque verificamos a presença desses elementos em quase todas 

as coleções, o que facilitaria demonstrar as possíveis semelhanças e diferenças entre as 

representações deles. Além disso, intencionamos constatar se as atividades expostas e a 

maneira como esses sujeitos são abordados nas obras, estão em sintonia com as 

inovações historiográficas ocorridas a partir dos anos 1980.   

Vale ressaltar que os resultados da análise dos conteúdos referentes ao período 

estadonovista abrangeu também a alguns aspectos da chamada Era Vargas
1
. Fizemos tal 

opção porque nem todas as categorias escolhidas estavam enquadradas no recorte 

temporal específico do Estado Novo, uma vez que não existe um capítulo exclusivo para 

abordar essa fase, estando acoplado ao assunto sobre a Era Vargas.  

Diante disso, estruturamos a dissertação da seguinte maneira: Introdução, três 

Seções e as Considerações Finais. Na Introdução, procuramos informar ao leitor a 

proposta do nosso trabalho, os objetivos, a metodologia o referencial teórico e alguns 

aspectos gerais que serão tratados no decorrer da dissertação.    

Na I Seção, apresentamos como a historiografia brasileira sofreu gradativa 

mudança e os resultados dessas transformações que impactaram os estudos referentes ao 

Estado Novo. Além disso, trouxemos informações sobre o período, a fim de apresentar 

ao leitor o contexto no qual estamos trabalhando e realizamos uma revisão 

historiográfica, apontando alguns autores que abordaram essa fase a partir da década de 

1980. 

Em relação aos aspectos da Era Vargas, exibimos o debate que foi travado pela 

historiografia referente ao Golpe de 1930, se este foi ou não um momento de ruptura 

                                                           
1 A ampliação do recorte temático deve-se ao fato que os autores das coleções, adotaram esse termo como 

forma de englobar em um único período ou “Era”, fases distintas da gestão mais longa de Getúlio Vargas 

como presidente do Brasil. Por esse motivo, entendemos que não apresentar aspectos da fase anterior ao 

Estado Novo, comprometeria nossa análise.  
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com um velho modelo de sistema político que corroborou para que o Estado Novo se 

tornasse a “culminância do processo revolucionário”. 

Por fim, procuramos apontar as pesquisas mais recentes em torno do Estado 

Novo e livros didáticos. Para tanto, verificamos os trabalhos dos últimos vinte anos, a 

partir do levantamento no Banco de Dissertações e Teses da CAPES.  

Enquanto isso, na II Seção, comentamos sobre a importância do PNLD e como 

funciona o processo de avaliação dos livros didáticos, indicando os pontos positivos e 

alguns problemas que ocorreram ao longo da evolução desse Programa. Demonstramos 

também, como as três coleções selecionadas para nosso estudo foram estruturadas, a 

partir do que consta nas resenhas das coleções encontradas no Guia dos Livros 

Didáticos do PNLD 2015. 

Ainda nesta seção, trouxemos algumas informações sobre as editoras que 

publicam as coleções, a fim de trazer ao leitor maiores detalhes sobre os “bastidores” do 

processo pelo qual o livro didático faz parte. Encerrando, exibimos o referencial teórico 

utilizado e as leituras voltadas para o campo da educação que ampararam nosso 

trabalho.   

Em relação à III e última Seção, nos debruçamos a respeito de como os autores 

abordaram o Estado Novo em cada coleção selecionada para esta dissertação. Para 

tanto, apresentamos uma breve biografia dos autores, no intuito de oferecermos ao leitor 

informações básicas sobre quem nós estamos tratando e, em seguida, pontuamos alguns 

aspectos gerais a respeito da chamada Era Vargas. Além disso, procuramos perceber 

traços da proposta pedagógica dos autores, buscando situar as perspectivas 

historiográficas e observando também se constam nessas coleções, as inovações da 

historiografia.  

Queremos frisar que ao longo desta Seção disponibilizamos imagens referentes 

às representações do Estado Novo, com legendas explicativas em cada uma delas. O 

objetivo foi contribuir para uma maior compreensão do leitor em torno das diferenças e 

semelhanças no que concerne a forma como esse período é ensinado nos livros 

didáticos.  

Por fim, nas Considerações Finais, fizemos um balanço do nosso trabalho, 

apontando os principais aspectos e apresentando os resultados da análise relativa ao 

tratamento e representações do Estado Novo nas coleções.  
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Diante do exposto, após assinalarmos os caminhos pelos quais trilhamos na 

construção dessa dissertação, faremos agora, nossa “primeira parada” na Seção I, em 

meio às mudanças das abordagens historiográficas sobre o período estadonovista.    
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I - O ESTADO NOVO, NOVAS ABORDAGENS 

1.1 O Estado Novo: a gradativa mudança na historiografia 

Sem dúvida alguma, o Estado Novo foi uma fase singular na vida nacional e 

representou para a historiografia brasileira um recorte temporal rico em possibilidades 

de pesquisa. No entanto, desde que iniciaram os estudos voltados para esse período, a 

historiografia tem experimentado importantes transformações que contribuíram para 

diferentes perspectivas sobre o regime. É a partir dessas mudanças que começaremos 

esta primeira seção.     

Criado em 10 de novembro de 1937, pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas 

(1882-1954), o Estado Novo foi analisado em seus mais variados aspectos por 

historiadores e demais pesquisadores de outras áreas do conhecimento científico como 

sociólogos e cientistas políticos. Marcado por um perfil centralizador, nacionalista e 

autoritário, esse período conquistou o interesse de estudiosos que tentaram compreendê-

lo em seus aspectos políticos, econômicos e, de forma mais recente, cultural 

(CAPELATO, 2012, p. 184, 191).   

Diante disso, pretendemos através dessa primeira seção, examinar como parte da 

historiografia brasileira abordou essa fase, observando suas perspectivas e avanços nas 

análises realizadas a partir dos anos 1980, período no qual ocorreu uma ampliação do 

campo de possibilidades em relação aos estudos sobre o regime estadonovista. 

Almejamos ainda verificar entre os trabalhos historiográficos, se houve ou não 

recorrência de textos que relacionassem Estado Novo e Livros Didáticos. 

Assim, tendo exposto nosso objetivo, prossigamos então, caracterizando o 

regime. O Estado Novo foi interpretado durante algumas décadas pela historiografia 

brasileira como a culminância do processo “revolucionário”, iniciado em outubro de 

1930, quando Vargas conseguiu depor o governo de Washington Luís. Nos anos 30 do 

século XX, a história política brasileira atravessava um período de forte instabilidade e 

intenso debate. Havia uma preocupação em torno do estabelecimento da democracia, do 

sistema Liberal, da ditadura militar e sobre o desprestígio da política.   

Marilena Chauí, prefaciando a obra 1930: o silêncio dos vencidos, escrita por 

Edgar de Decca, em 1981, afirmou que o termo “Revolução de 30” começou a ser 

repensado na década de 1980 sob a seguinte ótica: 
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“Revolução de 30” é um dispositivo ideológico para ocultar a luta de classes 

durante e após esse momento histórico, graças ao discurso, à prática e a 

memória do vencedor, elevados à condição de memória histórica. Esta 

generaliza o passado para toda sociedade brasileira, fornecendo a 

representação de uma “revolução” una e única (CHAUÍ, 1984, p. 16). 

   
Chauí ainda assegurou que para ser desconstruída a ideia de “revolução”, fazia-

se necessário “dar voz aos vencidos”, à classe excluída que não teve o direito de 

participar dessa memória coletiva. Paralelamente a isso, era preciso desvendar a 

maneira como o vencedor produziu a representação da sua vitória, mas, sobretudo, 

mostrar como a própria prática dos vencidos participou dessa construção, deixando-a se 

erguer (CHAUÍ, 1984, p.17).  

Ainda sobre as questões em torno do termo “Revolução”, Vavy Pacheco Borges, 

refletiu em seu texto Anos Trinta e Política: História e Historiografia, publicado 

originalmente em 1998, a respeito de como a historiografia abordou os anos 1930 e 

como Vargas tentou contrapor um “novo sistema” a um “velho modelo” de República a 

partir do estabelecimento do Estado Novo. A autora também buscou compreender se 

este período marcou uma época de ruptura ou continuidade e se o conceito de revolução 

foi adequado ao momento. 

De acordo com Borges, a Revolução de 1930, culminando com o 

estabelecimento do Estado Novo, constituiu, sem dúvida, um momento de ruptura sob o 

ponto de vista da história das instituições políticas (BORGES, 2012, p.160). Ela ainda 

acrescentou que tal perspectiva contribuiu para a reconstituição de um percurso único e 

linear dos acontecimentos, em detrimento de uma pluralidade no campo das 

possibilidades históricas. 

As afirmações da autora são respaldas em fontes como jornais, levantamento da 

produção acadêmica brasileira de História entre os anos 1985-1994, discursos, 

dicionários e a partir de documentos encontrados no CPDOC (Centro de Pesquisa e 

Documentação em História Contemporânea do Brasil), no âmbito da FGV (Fundação 

Getúlio Vargas)
2
. 

Ainda no que diz respeito ao debate em torno do período estadonovista como um 

momento de interrupção, essa proposta de rompimento com um velho modelo político a 

                                                           
2
Segundo a autora, a criação do CPDOC em 1973, contribuiu de maneira crucial para o avanço dos 

estudos sobre a “Era Vargas” graças a uma vasta documentação disponível referente ao período.
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partir de 1937 esteve inserida na pauta doutrinária do Estado Novo. Mônica Pimenta 

Velloso em seu texto Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo, publicado 

originalmente em 1997, afirmou que o objetivo dos intelectuais contratados por Getúlio 

Vargas para elaborar a doutrina do regime, era apontar à população os males advindos 

do liberalismo que, segundo a ideologia estadonovista, teria gerado o desastre da 

nacionalidade brasileira, por se caracterizar numa prática importada. 

Diante disso, o Estado Novo marcaria uma época redentora, contrapondo-se ao 

caos e desordem instalados através da política liberal. De acordo com Velloso, “a 

doutrina do regime procura realizar um corte histórico no tempo, mostrando que o 

presente veio expurgar os erros do passado” (VELLOSO, 2007, p.154). 

No entanto, a década de 1980 assinalou mudanças no que diz respeito ao olhar 

historiográfico diante dos desdobramentos referentes à década de 30 e, principalmente, 

em relação ao Estado Novo. Trabalhos como os de Aspásia Camargo, Gerson Moura, 

Luciano Martins e Ângela C. Gomes, foram inovadores no ponto de vista interpretativo 

desse período. As forças populares passaram a ocupar um lugar de destaque na análise 

dessa fase, antes centrada somente na atuação do Estado e os conflitos no interior das 

elites contrapondo-se a ideia de unicidade entre elas se tornaram também objeto de 

reflexão. 

Mediante essa reinterpretação a respeito dos anos 1930, podemos refletir sobre 

como a historiografia foi reajustando suas análises em relação ao período. De fato, a 

década de 1980 representou uma fase onde ocorreram mudanças importantes na maneira 

de interpretar a chamada “Era Vargas” pelos historiadores. Diante dessas mudanças 

conseguimos elaborar indagações no sentido de como os historiadores, marcados então 

por um novo paradigma, abordaram esse momento político nos livros didáticos?  

Podemos afirmar ao menos, a partir dessa revisão historiográfica e de outros 

elementos que apontaremos no decorrer do trabalho, que apesar das novas perspectivas 

surgidas na década de 1980, ainda existem alguns aspectos que precisam ser analisados 

de maneira mais aprofundada pelos historiadores em relação ao período estadonovista. 

Um exemplo disso são as questões que envolvem Estado Novo e Livros Didáticos.   

Através da nossa própria experiência enquanto discente do Ensino Médio, nos 

anos de 2008-2010, notamos certa discrepância entre as análises historiográficas a partir 
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dos anos 80, permeadas por mudanças expressivas quanto aos conceitos e personagens 

históricos e a aplicação da mesma nos livros didáticos. Dito de outra forma, percebemos 

um afastamento entre o discurso acadêmico e o conteúdo ensinado em sala de aula. O 

tema referente ao Estado Novo nos livros didáticos à época encontrava-se sob uma 

perspectiva positivista, centrada nos aspectos políticos e econômicos e com atividades 

voltadas preponderantemente para a memorização.  

Ainda no que tange à nossa vivência como aluna, desta feita do curso de 

História, da Universidade Federal de Sergipe, entre os anos 2011-2014, ao cursar a 

disciplina Brasil República, verificamos também, embora que de maneira menos 

divergente em relação ao Ensino Médio, a carência de um debate mais diversificado 

diante das possibilidades de estudo sobre o período estadonovista.   

A proposta dessa disciplina é abarcar vários temas que envolveram o período 

republicano brasileiro, dentre eles, o Estado Novo. Diante dos textos indicados e das 

aulas ministradas, percebemos claramente que essa fase ainda é apreendida muito mais 

em seus aspectos políticos, centralizando nas relações entre Vargas –Trabalhadores – 

Sindicato. No entanto, tomamos conhecimento também sobre o universo cultural que 

aflorava nesse período, embora de maneira tímida, com o foco na música, sendo 

protagonizada pelo samba e na literatura.    

Edgar de Decca, em seu trabalho realizado ainda na década de 1980, já havia 

interrogado a respeito das relações de poder que permearam os enunciados dos temas 

propostos pelos discursos produzidos na universidade. 

Ele afirmou que a repetição na escolha dos mesmos temas por parte da 

historiografia à época, sem questionar o tema enquanto tal, aceitando a construção 

histórica que referenda a explicação dos fatos como marcos definidores, sem a 

elaboração de uma crítica e de uma interpretação que contemplasse os mais variados 

aspectos em torno do tema, constituiu numa tentativa de legitimar o saber dominante 

como único espaço possível ao exercício intelectual e permanecer dentro dos 

parâmetros pré-estabelecidos pelo grupo (DECCA, 1984, p. 38-39). 

Já em relação à nova camada de interpretações para o regime, Maria Helena 

Capelato, em Estado Novo: Novas Histórias, publicado originalmente em 1998, 

considera que o Estado Novo constituiu-se num tema de especial interesse 
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principalmente para os que se dedicaram ao estudo dos aspectos políticos e culturais 

dessa fase (CAPELATO, 2012, p. 184). 

Embasando-se no levantamento das dissertações e teses dos Cursos de Pós-

Graduação em História, realizadas entre 1980-1995, a autora procurou não somente 

apontar a quantidade de trabalhos voltados para o estudo desse período, bem como 

indicou trabalhos que procuraram tocar no aspecto educacional referente ao Estado 

Novo. 

Ela constatou que as investigações elaboradas a partir dos anos 1980, buscaram 

esclarecer aspectos do Estado Novo que não foram contemplados nas análises 

anteriores
3
. Os estudos do populismo, por exemplo, até a década de 1970 tendiam a 

enfocar o processo histórico mais geral, abarcando o período de 1930 a 1960. Esse 

método explicativo mais amplo não permitia refletir sobre as especificidades de cada 

etapa desse processo, não levando em conta as particularidades nacionais nem os 

aspectos conjunturais. 

O mesmo problema ocorreu com as pesquisas em torno do conceito de 

autoritarismo. Segundo Capelato, “estudos relacionados à constituição e natureza desse 

fenômeno foram recorrentes no final dos anos 1970 e início da década de 1980, 

principalmente por conta do golpe de 1964. Devido a isso, buscou-se também uma 

maior compreensão desse conceito no que tange ao período de 1930, com destaque para 

o Estado Novo” (CAPELATO, 2012, p.184). 

Ela admitiu também, que na década de 1970 existiam poucos trabalhos 

referentes ao Estado Novo, sem falar que esse número reduzido ficou ainda mais a 

cargo de profissionais de outras áreas do conhecimento, sendo os estudos agrupados em 

três segmentos: 

Estudos que procuraram mostrar a política trabalhista como uma conquista da 

classe trabalhadora e não como dádiva; estudos que defendiam a tese da 

                                                           
3
Capelato indicou uma parte das obras que contemplaram o Estado Novo dentro da inovação 

historiográfica imprimida a partir dos anos 1980. A fim de exemplificar, mencionaremos apenas algumas 

delas, como a publicação de Ângela Castro Gomes e Maria Celina Soares D’Araújo, Getulismo e 

trabalhismo (1980); Plício de A. Ramos, Os partidos paulistas e o Estado Novo (1980); Lucia Lippi 

Oliveira, Mônica Pimenta Velloso e Ângela Castro Gomes, Estado Novo: ideologia e poder (1982); 

Jairo Severino, Getúlio Vargas e a música popular (1983); José Luiz Werneck da Silva (org.), O feixe e 

o prisma. Uma revisão do Estado Novo (2 v., 1991 -2); Jorge Ferreira, Trabalhadores do Brasil. O 

imaginário popular (1997). As demais obras podem ser verificadas nas referências encontradas nas 

páginas 447 e 448.
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hegemonia e da autonomia do Estado na condução do processo histórico e 

estudos que relacionavam o processo de forma direta aos interesses do capital 

industrial. Contudo, os textos careciam de maior embasamento empírico, as 

fontes eram secundárias e poucas delas, novas. (CAPELATO, 2012, p.189).  

 

No entanto, ocorreu uma revisitação desse período por parte dos pesquisadores 

na década posterior, mediante uma nova concepção de pensamento histórico e devido às 

grandes transformações ocorridas no mundo suscitadas pelas Guerras Mundiais, pela 

crise do Liberalismo, desenvolvimento tecnológico e o Golpe Civil-Militar de 1964 no 

Brasil. Esse contexto sócio-político-econômico propiciou aos historiadores atentarem 

para aspectos anteriormente encarados como pouco relevantes para os estudos sobre o 

período estadonovista. 

Diante disso, emergiram diferentes propostas de análises pela historiografia, 

como por exemplo, o surgimento de trabalhos voltados para a compreensão da relação 

entre o Estado Novo e os meios de comunicação à época, dentre eles, o rádio
4
, mídia 

largamente utilizada por Getúlio Vargas em sua gestão. 

Em relação às “novidades” quanto aos estudos do período estadonovista, 

Capelato preocupou-se em mencionar alguns autores que tocaram no aspecto 

educacional dessa fase. Ainda assim, os trabalhos voltados para a educação 

mencionados pela autora, são reduzidos a apenas algumas publicações
5
, mostrando o 

caráter político-ideológico e as transformações do processo educacional do regime 

(CAPELATO, 2012, p. 195). 

Contudo, insistimos ainda com a seguinte indagação: a proposta desses autores 

nos trabalhos indicados contempla o Estado Novo enquanto regime retratado pelos 

livros didáticos? Em caso positivo, como o período foi descrito nos livros didáticos 

entre as décadas de 80 e 90, época da publicação das obras citadas? Esses são alguns 

                                                           
4
Sobre o rádio como meio de comunicação durante o Estado Novo, ver: HAUSSEN, Doris Fagundes. 

Rádio e Política: tempos de Vargas e Perón. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997.
 

 
5
Dos trabalhos citados, analisamos a Dissertação de mestrado de Luiz Reznik - Tecendo o amanhã (a 

história do Brasil no ensino secundário: programas e livros didáticos. 1931 a 1945), esta, sendo 

apresentada ao Departamento de História da UFF já nos anos 1990. Os demais trabalhos citados por 

Capelato foram o de Helena Maria Bousquet Bomeny, que apresentou em uma das suas obras o título 

Política e educação em regime autoritário: a questão do livro didático, durante os anos de 1980 e o 

trabalho de Vanda Maria Ribeiro Costa, também escrito na mesma década
 
– Educação e política no 

Estado Novo: a reforma do ensino secundário de 1942. 
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questionamentos que carecem de respostas e problematizam o enfoque dado ao Estado 

Novo. 

Com o surgimento da vertente política, o “tempo presente”, as relações entre 

passado e presente na história assumiram novos contornos. Começaram a ser apontados 

os usos políticos desse passado e como o mesmo deveria ser interpretado em função das 

necessidades do presente. Logo, esse modo de percepção do real foi alterado 

modificando o rumo das pesquisas do século XX.  

Francisco Carlos Teixeira da Silva admitiu que a historiografia tradicional 

mantinha uma desconfiança perante os estudos que hoje conhecemos como “tempo 

presente”. Daí a persistência em enfatizar as pesquisas ligadas ao período colonial, 

relegando à segundo plano os estudos sobre a “Era Vargas” e, principalmente, o Estado 

Novo.    

Ele advertiu ainda que os grandes debates, influenciados pela história 

econômica, impactada pela primeira geração dos Annales, giravam em torno de temas 

como escravidão, o regime de terras, a forma ou existência do mercado interno e as 

discussões sobre o “pacto ou sistema colonial” (SILVA, 2010, p. 24-26). Assim, os 

estudos voltados para o “tempo presente”, a partir dos anos 1980, contribuíram também 

para uma mudança de foco temático e analítico dos eventos. 

Nessa época, de acordo com Silva, aconteceu uma diminuição de trabalhos sob o 

viés economicista, graças ao esgotamento do próprio marxismo acadêmico e político. 

Diante disso, a historiografia nesse momento passou a apresentar uma abordagem 

menos estruturalista, buscando novas metodologias e outros quadros teóricos para suas 

análises. O discurso, as diferenças, os grupos sociais e suas representações começaram a 

fazer parte do universo do historiador. 

Exemplo dessas mudanças apontadas por Francisco Carlos Teixeira da Silva é o 

trabalho de Giselda Brito Silva, No Campo Político da Direita: Os Conflitos Entre a 

Polícia do Estado Novo e os Integralistas. Amparada por fontes documentais 

pesquisadas a partir do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), nos estados 

do Rio de Janeiro e Pernambuco, cujo objetivo era controlar e reprimir movimentos 

políticos e sociais contrários ao regime no poder, da AIB (Ação Integralista Brasileira), 

do CPDOC, além de fontes como jornais, memórias, biografias, e entrevistas, a autora 
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procurou apontar as contradições existentes na relação entre Vargas e os integralistas, 

onde o discurso serviu como instrumento de legitimação do poder, nas disputas 

engendradas por ambos. 

Através da leitura das fontes, Giselda Brito da Silva identificou vários casos de 

buscas, apreensões, perseguições, prisões e até mortes de integralistas, o que indica uma 

desarmonia entre a tentativa de um discurso hegemônico de amizade entre eles, 

propagandeado pela mídia, devido ao combate a um inimigo comum, os comunistas. 

Por outro lado, a autora não nega que “existiram acordos tácitos contra o comunismo, 

permeados por muito fingimento desconfianças e conflitos declarados por ambos os 

lados”, tanto da parte do presidente, quanto dos integralistas, na pessoa de Plínio 

Salgado (SILVA, 2012, p. 268).  

Ao analisar os discursos emitidos nos jornais e os relatórios feitos pela polícia, 

Brito conseguiu perceber o mundo de aparências que rodeava essa relação e o 

distanciamento entre discurso e prática, tanto por parte do Estado, quanto dos 

integralistas. Ela observou que alguns policiais chegaram a comparar os integralistas e 

os comunistas como “dois lados da mesma moeda”, ambos provenientes de modelos de 

ideologias externas e facciosas. 

Diante disso o governo “necessitou” mobilizar sua polícia, haja vista ao 

crescimento no número de integralistas desde 1936, havendo pouco espaço para 

interpretações homogeneizantes acerca de suas relações. Brito afirmou que na realidade, 

Vargas e os integralistas tinham pontos em comum, interesses em comum, e por isso 

mesmo, muitas divergências se considerarmos que Plínio queria o cargo de chefe 

nacional e Vargas também (SILVA, 2012, p. 276-277).   

Além do trabalho de Giselda Brito Silva, que demonstrou afinação com uma 

nova proposta de pesquisa historiográfica, também o texto de Glaucia Vieira Ramos 

Konrad: Trabalhadores do Brasil! Esforços e Resistências Diante da Segunda Guerra 

Mundial, publicado em 2010, procurou desmistificar a figura dos trabalhadores no 

Estado Novo como passivos, subalternos, aceitando as condições impostas pelo governo 

sem a menor possibilidade de resistência.  

Utilizando fontes como jornais, correspondências, petições, processos, decretos, 

ofícios, e alvarás, a autora chamou a atenção para o perigo de analisarmos o papel dos 
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trabalhadores nesse período de forma superficial, sem maiores questionamentos acerca 

de algumas argumentações historiográficas em torno desse tema. De acordo com 

Konrad: 

Era comum afirmar que a legislação trabalhista e sindical corporativista do 

Estado Novo destruiu toda e qualquer tradição de luta e resistência da classe 

trabalhadora brasileira, simplesmente porque impôs uma nova lógica a ela. Se 

assim, fosse, concluíramos, de antemão, que os trabalhadores brasileiros, 

manipulados, cooptados, vigiados e controlados pela ditadura, em nada 

colaboraram para a destruição do mesmo (KONRAD, 2010, p. 565). 

 

Outro ponto questionado pela autora diz respeito à construção teórica que 

contribuiu para uma interpretação de que a oposição liberal ao Estado Novo seria o 

único agente histórico de destruição da ditadura, ocultando assim a trajetória de 

resistência dos trabalhadores. Esse tipo de análise favoreceu um entendimento no 

sentido de encarar somente uma participação ativa no regime estadonovista das classes 

dominantes, seja de cunho liberal ou autoritário.   

Assim, os trabalhadores aparecem como classe inexistente e inconsciente de seus 

direitos e deveres. Na verdade, segundo tal lógica, a própria queda da ditadura 

estadonovista se deu única e exclusivamente por motivos externos, advindos da 

Segunda Guerra Mundial e a luta contra o fascismo, como se somente os trabalhadores 

mundiais fossem capazes de exercerem tal façanha (KONRAD, 2010, p. 565). 

Glaucia Vieira se opõe a esse tipo de interpretação sobre a relação entre Estado 

Novo e a classe trabalhadora. Ela afirmou que os trabalhadores foram protagonistas, 

sim, apesar de conviverem cercados pelas limitações promovidas numa ditadura, como 

a proibição dos dissídios coletivos e do direito de greve. Para tanto, Vieira evidenciou o 

destacado papel no esforço de guerra onde ocorreu a participação maciça de 

trabalhadores na FEB (Força Expedicionária Brasileira) e as Comissões de Ajuda ao 

Esforço Bélico da Nação (VIEIRA, 2010, p. 567). 

Vieira ainda arrematou sua análise ao indicar que na primeira metade do Estado 

Novo, os trabalhadores resistiram pela efetivação dos direitos conquistados na forma da 

lei, enquanto que na segunda metade do regime, essa classe teve que lutar pela 

manutenção de suas conquistas, em especial a partir de 1942, quando decretos de todo o 

tipo suspenderam direitos. Some-se a isso, o arrocho salarial e as dificuldades 

econômicas provocadas pela Segunda Guerra resultando no aumento das reivindicações 
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dos trabalhadores. Diante desse quadro, o Estado novo não poderia sair ileso (VIEIRA, 

2010, p. 567). 

Ainda entre autores que se comprometeram com uma busca por outros quadros 

teóricos e novas perspectivas de objetos e interpretações há o trabalho de Rafael 

Athaides e Marcio José Pereira, Da xenofobia ao Inimigo de Guerra: O Estado Novo e a 

Situação Germânica no Brasil, publicado também em 2010. A obra mapeia as linhas 

gerais dessa transformação, analisando o âmbito das políticas nacionalizantes e o peso 

das influências externas (as questões internacionais) nas relações do Estado Novo com 

as comunidades germânicas nacionais (ATHAIDES; PEREIRA, 2010, p.637). 

Respaldados por fontes como auto de declarações, pesquisados a partir do 

(DOPS-PR), decretos, dossiês, ofícios e portarias, os autores observaram que, dentro da 

“Era Vargas”, o Estado Novo configurou-se como a fase onde o alvo de perseguições 

foi ampliado. Anteriormente ao regime, a repressão destinava-se apenas à figura do 

comunista. Contudo, após 1937, ela passou a atingir imigrantes e estrangeiros. 

Isso aconteceu principalmente devido as implicações geradas pela Segunda 

Guerra Mundial, evento que contribuiu para uma intensificação da vigilância e 

repressão por parte do Estado aos germanos, que não poucas às vezes, foram associados 

ao nazismo (ATHAIDES; PEREIRA, 2010, p. 640-642).  

Logo, conforme os autores, a transição ocorrida nas relações entre governo e 

estrangeiros, no período estadonovista, perpassou por etapas, cuja primeira delas, que 

foi de dezembro de 1937 a janeiro de 1942, caracterizou-se como uma fase de vigilância 

e “leve” repressão em um sentido mais xenófobo. Já no segundo momento, esses 

indivíduos ganharam o “status” de inimigos da nação, espiões, sendo alvo de constantes 

perseguições, tendo suas casas e estabelecimentos comerciais invadidos pela polícia, 

sofrendo prisões e até mesmo sendo passíveis de pena de morte (ATHAIDES; 

PEREIRA, 2010, p. 643, 644). 

Com proposta similar à de Rafael Athaides e Marcio Pereira, que analisou as 

relações entre o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial e os estrangeiros, indicamos 

também o trabalho de Micael Alvino da Silva, Inimigos em Casa: Os Súditos do Eixo 

no Paraná (1942-1945), publicado igualmente em 2010. Utilizando documentos do 

consulado alemão, atas, portarias, dossiês, decretos, jornais, entre outras fontes, Alvino 
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da Silva intencionou apontar a vigilância e repressão aos súditos do Eixo no estado do 

Paraná, como consequência direta de tal conflito. 

O autor asseverou que as prisões, inquéritos e condenações que fizeram parte do 

cotidiano dos estrangeiros a partir do Estado Novo, contribuíram para “confirmar a 

espionagem” por parte desses indivíduos no Brasil, incentivando para que todos os 

súditos do Eixo permanecessem sob vigilância, tendo em vista a segurança nacional 

(ALVINO, 2010, p. 665). 

Assim, após 1942, o Estado Novo passou a adotar uma política nacional, no 

sentido de atingir todo o país e de combater os possíveis inimigos da nação. A polícia 

política agia mediante critérios ideológicos, pela “lógica da desconfiança”, ao prender e 

processar comunistas, integralistas, anarquistas, negros, religiosos, estudantes, nazistas, 

criminosos comuns e judeus. Qualquer objeto, atitude ou documento se prestava para 

comprovar as ideias subversivas do suspeito (ALVINO, 2010, p. 666). 

Portanto, Micael Alvino verificou que, como inimigos, os súditos do Eixo 

sofreram diversas formas de repressão em todo o Brasil. Em nome do Estado e da 

segurança nacional, foram fechadas diversas associações, clubes e igrejas; religiosos, 

sobretudo alemães, foram presos; objetos foram apreendidos (como rádio, máquinas 

fotográficas e livros), enfim, diversas violências físicas e culturais foram cometidas. 

Milhões de imigrantes, descendentes e familiares de alemães, italianos e japoneses 

sofreram as consequências de outra guerra, ou um front interno em uma guerra sem 

guerra (ALVINO, 2010, p. 667). 

Os trabalhos citados nesse primeiro tópico, mediante essa revisão 

historiográfica, serviram para demonstrarmos como ocorreram as transformações a 

partir da década de 1980, no que concerne a uma ampliação do campo de possibilidades 

em relação às fontes históricas, objetos e a uma renovação do quadro teórico e 

metodológico ligado aos estudos sobre o Estado Novo. No próximo tópico, daremos 

continuidade a esse debate, apontando as novas perspectivas em torno desse tema de 

maneira mais explícita. 
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1.2 Revisitando o Estado Novo sob novas perspectivas 

Conforme dito anteriormente, nessa parte do texto, nos debruçaremos sobre o 

debate em torno das novas perspectivas e tendências historiográficas que impulsionaram 

os estudos a respeito do Estado Novo, a partir da década de 1980. 

Embora o aspecto político continuasse presente nas análises dos historiadores, 

tal elemento recebeu diferentes contornos devido à inserção de outras perspectivas, a 

exemplo da social e cultural. Conforme Francisco Carlos Teixeira da Silva: 

Embora alguns dos trabalhos desta nova geração apresentassem uma forte 

continuidade com as temáticas e períodos da primeira geração de 

historiadores profissionais no Brasil, as opções metodológicas e as 

abordagens propostas representaram, na prática, um claro rompimento, um 

passo à frente na pesquisa histórica (SILVA, 2010, p. 30). 

 

Assim, a historiografia passou a se interessar por diversas esferas e personagens 

que envolveram o Estado Novo. Nesse momento, as contradições que permearam o 

regime, a influência da Segunda Guerra no contexto brasileiro estadonovista e as 

relações culturais entre Brasil e Estados Unidos, constituíram em elementos importantes 

para as análises historiográficas e contribuíram para o aumento do enfoque nesse 

período, em comparação aos primeiros anos da década de 1930, marcados por 

indefinições políticas e ideológicas.  

Uma das contradições percebidas na ditadura estadonovista, por exemplo, diz 

respeito à tentativa dos pesquisadores, a partir dos anos 80, buscar compreender como 

uma parcela significativa das classes populares aderiu ao Estado Novo, regime 

assinalado pela extrema repressão política e forte controle social. 

Diante disso, podemos indagar o seguinte: Será mesmo que grande parte da 

população apoiou o regime incondicionalmente ou esse tipo de análise contribuiu 

apenas para ratificar o sucesso do estadonovismo? O povo e os movimentos de 

resistência foram mencionados nos livros didáticos de História? Essas, dentre outras 

perguntas, são alguns pontos importantes que precisam ser verificados. 

José Murilo de Carvalho em Cidadania no Brasil: um longo caminho, publicado 

originalmente em 2001, realizou uma importante análise a respeito dessas questões. 

Com o objetivo de refletir sobre a trajetória política do país, desde a proclamação da 

Independência, em 1822, até o período da Redemocratização após o término da 
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Ditadura Civil Militar, em 1985, ele procurou apontar os avanços e retrocessos quanto à 

conquista dos direitos políticos, sociais e civis da população durante esse espaço de 

tempo. 

Em relação ao Estado Novo, Carvalho admitiu que, embora a participação 

política da população ainda fosse incipiente durante o estabelecimento do 

estadonovismo, em contrapartida, a conquista significativa dos direitos sociais nesse 

período, se compararmos com fases anteriores, contribuíram para uma espécie de 

“passividade” geral ou acomodação ao regime (CARVALHO, 2011, p.106). 

Somando-se a conquista dos direitos sociais, Carvalho apontou ainda outras 

razões para essa adesão popular ao Estado Novo, entre elas, o apoio dos integralistas a 

Vargas, a postura nacionalista e industrializante do governo estadonovista e, sobretudo, 

o temor ao comunismo e a guerra iminente. O autor explicou que, diante de uma 

população de maioria católica, temerosos com o regime soviético, sendo incitados pelos 

integralistas que se aproveitavam disso, além de toda a sensação de progresso nacional 

gerada pela industrialização, era compreensiva a aceitação popular ao regime ditatorial, 

seja por conveniência, ou por simpatia (CARVALHO, 2011, p. 106). 

Quanto aos movimentos de resistência, o autor advertiu que entre 1930 e 1937, o 

Brasil atravessou um momento de forte instabilidade política, suscitando alguns 

movimentos de resistência como a própria Revolta Constitucionalista, em 1932 e mais 

alguns levantes, como os que aconteceram nas cidades de Natal e Rio de Janeiro, 

organizado pela ANL (Ação Nacional Libertadora), em 1935. No entanto, Carvalho 

enfatizou que essas rebeliões possuíram um estilo dos movimentos tenentistas, 

centralizados nas ações militares, em detrimento das atuações populares.   

Já durante o Estado Novo, o autor não apontou nenhum movimento específico 

de resistência popular, a não serem as reivindicações em torno das questões ligadas à 

entrada do Brasil na guerra, em favor dos Aliados. De acordo com Carvalho, “a 

oposição ao Estado Novo só ganhou força por efeitos das mudanças eternas trazidas 

com o final da Segunda Guerra” (CARVALHO, 2011, p. 108).    

Ainda no que diz respeito às contradições que atravessavam o Estado Novo, 

focando no apoio das classes populares ao período ditatorial estabelecido por Vargas, 

esse tipo de reflexão ocorreu em grande parte por conta das discussões sobre o 
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surgimento de uma “nova” perspectiva de cultura política, a política de massas. O 

pensamento antiliberal e antidemocrático de diferentes nuanças revelava grande 

preocupação com a problemática das massas.  

Diante desse quadro, surgiram ideias de como resolver questões ligadas ao 

controle popular, a fim de evitar possíveis eclosões de revoluções. Para tanto, a presença 

de um Estado forte comandado por um líder carismático, capaz de conduzir as massas 

no caminho da ordem era imprescindível. Segundo Francisco Carlos Teixeira da Silva: 

Depois dos anos 30 a transformação da sociedade latino-americana em 

sociedades de massa, a forte urbanização e industrialização potencializarão as 

demandas populares por participação e cidadania (SILVA, 2010, p.73). 

 

A partir disso verificaremos a tentativa de inserção das grandes massas 

populares no cenário político, filiando-se em partidos populares como o PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro). É claro que esse “despertar” das camadas populacionais 

incidirão sobre as elites tradicionais, acostumadas a estar no controle do Estado. Além 

disso, a nova realidade trazida pelos anos 30 provocou a necessidade das elites 

repensarem estratégias que garantissem sua permanência no poder, haja vista a sua 

incapacidade de ganhar eleições em sociedades modernas.  

Logo, em meio a mudanças tão relevantes, a atuação política deveria passar por 

ajustes a fim de conseguir controlar as massas populares e, paralelamente, garantir a 

elas uma maior “participação política”, permitindo que se tornassem “plenos cidadãos”. 

Para tanto, o Estado Novo lançou mão de um discurso voltado para as massas, mas 

respaldado ideologicamente por um grupo de intelectuais, cujo objetivo era imprimir 

uma cultura política na qual estabeleceria a união entre as esferas políticas e sociais no 

país. De acordo com Capelato: 

Os ideólogos do Estado Novo, alegando que o Estado Liberal separara o 

homem, cujo domínio é o da cultura, do cidadão, cujo domínio é o da 

política, defendiam a necessidade de unificar as esferas política e social 

através do estabelecimento de uma “cultura política”. Nessa perspectiva, a 

política era compreendida como força disciplinadora, coordenadora e 

organizadora das forças sociais; as manifestações culturais só poderiam 

ocorrer sob a tutela da ordem política (CAPELATO, 2012, p. 209). 

 

A iniciativa de Vargas em estabelecer um novo tipo de cultura idealizada por 

poucos, caminhando no sentido vertical (do governo para o povo), demonstrou o quanto 

a inserção das massas populares no cenário político ficou comprometida. Na verdade, o 
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regime estadonovista considerava o povo brasileiro inapto para a participação política, 

já que uma grande parcela da população ainda era composta de analfabetos e, portanto, 

propunha-se a organização do novo Estado pelo alto, o que explica a preocupação do 

governo em ganhar o apoio das elites intelectuais. 

Em meio a essa gama de elementos que constituíram a cultura no Estado Novo, 

contribuindo de maneira direta ou indireta no sentido de controle da população, 

queremos destacar também as relações entre Brasil e Estados Unidos, fato que 

concorreu para uma múltipla influência cultural, marcando sensivelmente os trabalhos 

historiográficos desde a sua renovação nos anos 1980. 

Neste sentido, Gerson Moura em Tio Sam chega ao Brasil: a penetração cultural 

americana, publicado em 1984, mostra que o imenso impacto cultural produzido como 

resultado dessa presença norte americana no Brasil não foi aleatório, mas obedeceu a 

um planejamento cuidadoso de penetração ideológica e conquista de mercado. 

Moura afirmou que a década de 1940 foi notável pela presença cultural maciça 

dos Estados Unidos, entendendo-se cultura no sentido amplo dos padrões de 

comportamento, da substância dos veículos de comunicação social, das expressões 

artísticas e dos modelos de conhecimento técnico e saber científico. O traço comum às 

transformações que então ocorriam no Brasil na maneira de ver, sentir, explicar e 

expressar o mundo eram a marcante influência que aquelas mudanças recebiam do 

“american way of life” (MOURA, 1984, p.3). 

O modo de vida americano foi apresentado aos países da América Latina por 

meio da Política da Boa Vizinhança, estabelecida por Franklin Delano Roosevelt (1882-

1945). Tal iniciativa objetivava a convivência pacífica e harmoniosa entre as nações 

americanas, além da realização de troca generalizada de mercadorias, valores e bens 

culturais entre Estados Unidos e o restante da América.  

Assim, o autor assegurou que devido a essa relação mais estreita durante o 

Estado Novo, a população pôde experimentar no seu cotidiano outros paladares, 

preferências, sons e vocabulário, embora Moura tenha confirmado também que os 

estadunidenses provaram dos nossos temperos, cores e manifestações artísticas. 
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Contudo, apesar desse aparente equilíbrio diante das trocas culturais entre Brasil 

e os EUA, Gerson Moura advertiu sobre a importância de percebermos os aspectos 

implícitos em torno dessa ação: 

Deve-se reconhecer os aspectos positivos dessa difusão cultural norte-

americana, na medida em que ela contribuía de algum modo ao intercâmbio 

de ideias e a aquisições reais de saber técnico e científico. De outro lado, 

porém, é preciso reconhecer não só o preconceito e o viés que orientavam 

boa parte desse intercâmbio, como também o fato de que essa difusão 

cultural constituía um elemento-chave de uma construção imperialista 

durante a guerra e o pós-guerra (MOURA, 1984, p.5).  
 

Ainda sobre as relações culturais à época do Estado Novo, encontramos já ao 

final do século XX, o trabalho de Antônio Pedro Tota, O Imperialismo Sedutor: a 

americanização do Brasil na época da Segunda Guerra, publicado em 2000. 

Tota abordou o processo de americanização do Brasil, mostrando como os 

brasileiros deram boas vindas, usaram e reagiram à cultura de massas americana 

ideologizada. Entretanto, ele afirmou também que essa assimilação cultural se fez não 

por pura imitação, mas por recriação seguindo a antiga tendência de antropofagia na 

cultura brasileira (TOTA, 2000, p.193). O autor apropriou-se de uma vasta bibliografia 

referente ao tema, vasculhou arquivos à procura de fontes nas cidades de Washington, 

Nova York, Rio de Janeiro e São Paulo e analisou revistas e jornais à época da Segunda 

Guerra.   

Respaldado por essa documentação, Tota procurou mostrar ao longo da sua obra, 

que a receptividade por parte dos brasileiros quanto à americanização, não se deu de 

forma uníssona. Foi um processo que gerou polêmica, resultando em argumentos 

contrários e a favor dele. Os contrários, afirmavam que o Brasil perderia sua identidade 

cultural, já os defensores, recebiam esse modelo como um ponto de partida para a 

modernização do país. Apesar desse paradoxo, a americanização foi quebrando 

possíveis resistências e assumindo um papel de paradigma, superando o lugar do 

tradicional afrancesamento, já desgastado desde os anos 1930 (TOTA, 2000, p.16). 

Por último, a exemplo de Moura, Tota assegurou também que esse processo foi 

permeado por um clima de mútua sedução. Os brasileiros encantaram-se pelo 

“American way of life” apresentado pelos EUA, enquanto que os norte-americanos 

sentiram-se atraídos pelas beldades brasileiras e, sem dúvida, pelas riquezas necessárias 

à máquina de guerra na luta contra o nazismo. Certamente, para além da cultura, 



28 
 

interesses econômicos ligavam os dois países nos anos 40, embora o autor aponte no 

decorrer do livro que esses interesses não seriam mais primordiais com o fim da 

Segunda Guerra e a consolidação política e econômica dos Estados Unidos (TOTA, 

2000, p. 183-184, 193). 

Além das obras de Gerson Moura e Pedro Tota, escritas nos anos finais do 

século XX, indicamos ainda dois trabalhos historiográficos mais recentes, que exibiram 

similarmente, propostas acerca das relações e perspectivas culturais no Estado Novo. 

Estamos falando de Neill Lochery, em Brasil: os frutos da guerra, publicado em 2015 e 

da obra de Adalberto Paranhos, Os Desafinados: Sambas e Bambas no “Estado Novo”, 

lançado no mesmo ano. 

Na primeira obra, Lochery analisou como as implicações da Segunda Guerra 

Mundial geraram mudanças no cotidiano do Brasil durante o regime estadonovista, 

apontando as transformações decorrentes da troca cultural entre Brasil e Estados Unidos 

à época. Além disso, o autor preocupou-se em mostrar a habilidade política ou, de 

acordo com alguns historiadores, a postura ambígua de Vargas e o oportunismo 

econômico do governo brasileiro, que permitiram que o conflito alçasse o país à 

condição de potência regional.  

Admitindo a instalação do Estado Novo como golpe e compreendendo o regime 

como uma ditadura, Lochery demonstrou afinidade com a proposta de inovação 

interpretativa na historiografia, quanto aos estudos referentes ao período, além de lançar 

mão do artifício literário em seu trabalho, o que torna a leitura da obra agradável. Esse 

“desapego” com os modelos mais tradicionais de produção histórica contribuiu para que 

o autor buscasse pensar também nos aspectos culturais inseridos nessa fase, entre eles, 

os frutos da relação entre Brasil e os EUA. 

O autor também discutiu como Nelson Rockefeller (1908-1979), graças a 

instalação do OCIAA (Escritório do Coordenador de Assuntos Interamericanos), 

trabalhou para estabelecer as trocas culturais nesse processo. No intuito de difundir a 

propaganda dos EUA no Brasil, a agência do magnata norte-americano teve a ideia de 

comprar grandes blocos de espaço publicitário em jornais locais de toda a região. Os 

anúncios destacariam as virtudes de se viajar para os EUA. 
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Contudo, o verdadeiro objetivo era ocupar espaços nos jornais, impedindo assim 

que os países do Eixo inserissem suas próprias propagandas, apoiando-se no sentimento 

antiamericano latente no país (LOCHERY, 2015, p. 118-119). 

Valendo-se dos jornais como meio de divulgação cultural, a OCIAA utilizou 

ainda o rádio, um dos mais importantes instrumentos de propaganda de guerra e 

irradiador de cultura à época. A agência apresentava programas transmitidos 

diretamente dos Estados Unidos ou por estações locais. Além de fazer a cobertura dos 

fatos relacionados ao andamento da guerra, as transmissões procuravam divulgar a 

cultura norte-americana e se contrapor à propaganda de guerra do Eixo. 

Não obstante à propagação cultural por meio das mídias, o cinema e a música 

também contribuíram para o estabelecimento de uma relação mais estreita entre os 

países americanos. Diante da renovação historiográfica impulsionada nos anos 1980, 

materiais como letras e estilos de canções, por exemplo, se tornaram elementos 

importantes de pesquisa no que diz respeito às análises do Estado Novo, como 

verificaremos a seguir na próxima obra. 

Com o desafio de entrecruzar os caminhos da política e da cultura, valendo-se da 

canção popular, Adalberto Paranhos em Os desafinados: sambas e bambas no “Estado 

Novo” examinou o período estadonovista através da produção musical, rastreando as 

polêmicas em torno desta e analisando, de forma crítica e inovadora, parte da história 

política, social e cultural brasileira. Para tanto, o autor procurou verificar as práticas, 

representações e apropriações, recompondo as ambiguidades que envolveram a 

produção fonográfica da música popular no governo Vargas, enfatizando o período de 

ação do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) entre 1939 a 1945 

(PARANHOS, 2015, p.17). 

Utilizando as canções (sambas) como fonte principal, mas também 

acrescentando à sua investigação jornais, revistas, programas de rádio, documentação 

do DIP, entre outras fontes, Paranhos, centra sua análise a partir da perspectiva de uma 

“história vista de baixo”, pretendeu desnaturalizar as interpretações sobre as canções, 

evidenciando como os sambistas tiveram um papel decisivo para assegurar a 

incorporação do samba como um dos símbolos da nacionalidade, num momento em que 

o Estado se empenhava em expurgar elementos constitutivos do samba urbano carioca, 

como o culto à malandragem (PARANHOS, 2015, p. 18-19).  
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Um dos pontos importantes registrados pelo autor, que toca de perto no 

paradoxo vivido durante o Estado Novo em relação à manutenção de uma 

nacionalidade, em contrapartida da influência sofrida através das trocas culturais, foi ter 

examinado como o samba carioca, originado dos negros e dos morros brasileiros, teve 

que se adaptar ao contexto mais geral do desenvolvimento capitalista, a fim de disputar 

o mercado musical. De acordo com Paranhos: 

[...] Embora me dispense de abordar, aqui, em detalhes, as transformações 

que estavam em andamento, aponto, de passagem, algumas mudanças 

fundamentais que levaram o samba - mesmo sem perder contato com suas 

raízes negras – a incorporar outras atitudes e outros tons. Como música 

popular que se industrializava, sua expansão girou, e nem poderia ser 

diferente, na órbita do crescimento da indústria cultural em formação 

(PARANHOS, 2015, p.48). 

 

Diante da incorporação desses outros tons, em grande parte influenciada pelo 

processo de americanização do Brasil nesse período, o samba, na corrida para afirmar-se 

como produto nacional, precisou, de acordo com o autor, saltar alguns obstáculos pelo 

caminho. Para tanto, era indispensável que ele distendesse seus limites de origem. Isso 

implicou na inclusão de outros grupos e classes sociais, registrando-se, desse modo, um 

deslocamento relativo de suas fronteiras étnicas, sociais e geográficas (PARANHOS, 

2015, p.55).  

Assim, Adalberto Paranhos, tomando como referência a audição das gravações 

da época, buscou evidenciar, como no campo de forças que se delineava na área da 

criação musical, o samba foi sendo inventado como elemento essencial da singularidade 

cultural brasileira por obra dos próprios sambistas (grifo nosso), ratificando a presença 

de outros elementos culturais que foram agregados a ele, por isso a necessidade de tal 

“invenção” e contrariando a ideia de interpretação do Estado Novo a partir da atuação 

estatal, silenciando as vozes dissonantes desse período (PARANHOS, 2015, p. 49).  

Portanto, conforme verificamos nas obras indicadas acima, a criação do conceito 

de Cultura Política
6
 permitiu aos pesquisadores do Estado Novo perceber pontos 

importantes desse período, limitado anteriormente aos aspectos mais explícitos e 

                                                           
6
 Trabalhamos com o conceito de Cultura Política a partir da perspectiva de Mônica Velloso, que concebe 

a cultura como um dos núcleos mais sólidos do regime. De acordo com a autora, a Cultura Política visa 

difundir uma ideologia política pré-determinada, com a finalidade de alcançar as camadas populares, 

através das mais variadas manifestações culturais, como a música, as artes, a literatura, objetivando 

homogeneizar a população e acomodá-la ao regime, mediante a propaganda pelos meios de comunicações 

disponíveis à época (VELLOSO, 2007).  
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materiais dele. O regime passou a ser estudado em sua complexidade, adentrado em 

suas subjetividades, refletido no que havia “por trás dos bastidores” do governo 

enquanto mera instituição política e na sua relação com a nação. A partir desse conceito 

podemos analisar com maior afinco como Vargas soube utilizar o discurso e a 

propaganda para doutrinar a população e comportá-la às novas regras do regime, 

amparado por uma ideologia.  

Paralelamente a isso, observamos também como a Cultura Política contribuiu 

para compreendermos o paradoxo entre a tentativa do Estado Novo em “unir os 

cidadãos” em torno do governo, sem necessariamente dispor de meios que garantissem 

uma cidadania plena e uma participação efetiva da população no cenário político. A 

noção de homogeneidade e unicidade ficou mesmo a cargo da propaganda política como 

forma de legitimar o sistema e da educação, terreno fértil no qual Getúlio Vargas soube 

fazer germinar as sementes plantadas pelos ideólogos estadonovistas.   

Assim, tendo demonstrado através de alguns trabalhos como a historiografia foi 

mudando gradativamente suas perspectivas em relação ao Estado Novo, buscaremos no 

próximo tópico perceber como um regime desta magnitude chega à historiografia 

escolar. Para tanto, realizamos um levantamento das dissertações e teses da CAPES, 

buscando trabalhos que abordassem a relação entre Estado Novo e livros didáticos, 

conforme exibiremos a seguir. 

1.3. LDS em pesquisas da Educação 

Ao examinarmos a dissertação de Luiz Reznik, entre os trabalhos verificados de 

acordo com nossa consulta ao sítio Capes, constatamos que o tipo de proposta dele 

enquadrou-se no perfil inovador apresentado a partir dos anos 1980, mencionado por 

Capelato.  

Com o foco no ensino secundário e abarcando um recorte temporal desde o 

começo dos anos 1930 até o término do Estado Novo, Reznik (1992) analisou as 

relações entre o pensamento social brasileiro, os debates educacionais, as interdições 

oficiais ao livro didático, a produção editorial, partindo das concepções vigentes sobre o 

ensino de História à época. 

Baseado nas palavras de Gustavo Capanema (1900-1985), Ministro da Educação 

entre 1934 a 1945, Reznik afirmou que a concepção de educação proposta para o ensino 
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secundário no período estadonovista era a de formar a personalidade intelectual, moral e 

cívica dos alunos. Além disso, o projeto educacional tinha um compromisso mais 

amplo. O intuito era de modernizar e promover a unidade da nação através do controle 

estatal e com o respaldo de uma intelligentsia, que compunha o governo Vargas. 

Diante da importância e ampliação que a educação teve nesse momento, o 

mercado editorial de livros, sendo estes didáticos ou não, acompanhou paralelamente 

esse crescimento. Segundo Reznik, no pós-1930, houve um crescimento significativo 

desse tipo de negócio, permanecendo assim, até a década de 1990, época da publicação 

da sua dissertação. Tal aumento ocorreu devido ao decréscimo da importação de livros 

estrangeiros e à própria expansão da escola secundária (REZNIK, 1992, p.29). 

O autor ainda apontou que as editoras seguiam uma tendência da literatura e da 

historiografia naquele momento, influenciadas pelo movimento Modernista e amparadas 

também por uma representatividade de intelectuais ligados ora, por uma corrente 

interpretativa, ora por uma linha de pensadores mais tradicionais. 

No que tange ao modernismo, Antônio Candido afirmou que o movimento 

promoveu mudanças significativas na literatura brasileira, constituindo num momento 

de ruptura de alguns padrões interpretativos e estruturais, na procura do resgate do 

verdadeiro espírito brasileiro: 

O Modernismo [...] inaugura um novo momento na dialética do universal e 

do particular, inscrevendo-se neste com força e até arrogância, por meio de 

armas tomadas a princípio ao arsenal daquele. Deixa de lado a corrente 

literária estabelecida, que continua a fluir; mas retoma certos temas que ela e 

o espiritualismo simbolista havia deixado no ar. Dentre estes, a pesquisa 

lírica tanto no plano dos temas quanto dos meios formais; a indagação sobre 

o destino do homem e, sobretudo, do homem brasileiro; a busca de uma forte 

convicção. Dentre os primeiros, o culto do pitoresco nacional, o 

estabelecimento de uma expressão inserida na herança européia e de uma 

literatura que exprimisse a sociedade (CANDIDO, 1985, p.119). 

 

Candido ainda constatou que o Modernismo objetivou a libertação de alguns 

recalques históricos, sociais, étnicos, como também pretendeu afastar o sentimento de 

inferioridade do Brasil perante Portugal, procurando elevar ao máximo, a originalidade 

e a autoestima da nação (CANDIDO, 1985, p.119). Tal perfil ficou evidente em torno 

das querelas quanto ao estabelecimento da disciplina História do Brasil no ensino 

secundário, como também no que tange ao propósito do ensino de História de uma 

forma geral. 
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Luiz Reznik assegurou que o ensino de História nesse contexto, teve a 

incumbência de educar através da experiência. Essa prática objetivou levar o aluno a se 

adaptar ao meio social, ou seja, educar pela experiência, foi o mesmo que "ajustar". 

Nesse sentido, os conteúdos dos livros deveriam ser escritos de tal maneira, que 

fornecessem uma identificação do aluno com seu cotidiano, sob a pena desses 

conteúdos exibirem um caráter meramente informativo, sem sentido prático.  

Seguindo na mesma direção, a implantação da cadeira de História do Brasil nas 

escolas, de acordo com o Plano Nacional de Educação em 1937, teria que desempenhar 

o papel exemplar e modelador. Serviria como instrumento de advertência para que os 

mesmos erros do passado, não fossem repetidos no presente e os bons exemplos fossem 

seguidos. De acordo com Reznik, a História da Pátria seria: “Um antídoto para 

ideologias "fracassadas", cujo erro repousa em não serem realistas, não acompanharem 

o caminho correto da sociedade brasileira, não compreenderem sua índole” (REZNIK, 

1992, p. 68).   

O trabalho de Luiz Reznik apresentou uma abordagem importante sobre o 

período estadonovista ao apresentar a importância que a educação recebeu durante o 

Estado Novo, mencionando as reformas no campo educacional e na ampliação do 

ensino secundário. Ele também demonstrou como a História foi uma área do 

conhecimento que suscitou preocupações, no sentido de o governo utilizá-la de maneira 

a atender seus interesses, diante de uma configuração que estava sendo delineada 

naquele momento. 

Contudo, insistimos ainda que, embora Reznik tenha tocado na relação do ensino 

de História e da expansão do mercado editorial de livros didáticos nessa época, ele não 

se propôs a examinar como o Estado Novo foi descrito nos livros didáticos de História 

tanto no próprio período estadonovista, quanto na década de 1990, ocasião da 

publicação de sua dissertação, nem abordou as representações do regime nesses suportes 

didáticos.  

Flávia Eloisa Caimi em Novas Conversas e Antigas Controvérsias: Um Olhar 

Sobre a Historiografia do Ensino de História, afirmou que a pesquisa sobre Livro 

didático ganhou novos contornos a partir da década de 1980 e parte da década seguinte. 

Isso se deveu em grande parte ao surgimento dos Programas de Pós-Graduação, bem 

como, pela renovação no foco de análise, especialmente evidenciada pela incorporação 
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das políticas do Programa Nacional do Livro didático (PNLD), na qual aparece o 

esforço dos pesquisadores em investigar suas potencialidades e progressos (CAIMI, 

2008, p.132).  

Além disso, amparada pelos argumentos de Bittencourt (2004), ela admitiu que 

os avanços nas pesquisas brasileiras sobre livros didáticos de história são perceptíveis e, 

demonstram que as análises têm buscado ultrapassar as constatações de seu caráter 

ideológico, cuja denúncia é importante, mas não condiz a uma compreensão mais 

significativa dessa produção (CAIMI, 2008, p.132).  

Diante da afirmativa de Caimi e procurando seguir uma metodologia semelhante 

à de Maria Helena Capelato, nós realizamos um levantamento no Banco de Dissertações 

e Teses da CAPES, buscando trabalhos que relacionassem Estado Novo - Educação - 

Livros Didáticos, focando nas representações desse período. Nossa procura abarcou os 

anos de 1997 a 2016, numa tentativa de ampliar o recorte temporal estipulado por 

Capelato à época da sua pesquisa, a fim de identificar a quantidade de textos referentes 

ao período estadonovista com esse tipo de perspectiva.  

Assim, foram encontrados 39 trabalhos que abordaram o campo educacional 

ligado ao Estado Novo, sendo que 7 deles possuem o foco na relação entre a ditadura de 

Vargas e os livros didáticos. Nossa pesquisa foi feita a partir de filtros diferenciados, no 

sítio CAPES
7
 onde encontramos textos entre os anos de 1999-2015. No entanto, na 

catalogação destes trabalhos, não localizamos textos cujos títulos indicassem uma 

análise em torno das representações do Estado Novo nos livros didáticos de História.  

Outra observação importante, é que a maioria desses trabalhos pertencem a 

autores ligados a universidades do Sudeste e Sul do Brasil, contando com o registro de 

apenas 1 artigo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e nenhum da região 

Nordeste. Além disso, encontramos ainda 2 trabalhos da Universidade do Porto (FLUP). 

Verificamos também, a presença maior de trabalhos nos Programas de Pós-

Graduação em Educação, perfazendo o total de 19 textos, seguido por História, com 16 

trabalhos e os demais, nas áreas de Economia, Saúde Pública, Ciência Política e 

Ciências Sociais, com 1 trabalho de cada. 

                                                           
7
 Endereço eletrônico:http://www-periodicos-capes-gov-br.ez20.periodicos.capes.gov.br.  
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De acordo com os resultados desse levantamento, já podemos notar pelos dados 

apresentados, ao menos uma carência tanto por parte da historiografia, como também na 

área da educação, de trabalhos que toquem na temática relacionada às representações do 

Estado Novo nos livros didáticos, haja vista a importância do período para a 

historiografia e do suporte educacional no cotidiano escolar como instrumento 

pedagógico.   

Será que os resultados das transformações e inovações na historiografia, a partir 

de 1980, com a ampliação do campo de possibilidades nos estudos referentes ao Estado 

Novo não constituíram em combustível para o aumento de trabalhos voltados para esse 

tema? E quanto ao conteúdo desses livros? As novas perspectivas estão presentes nas 

coleções dos livros didáticos atualmente? Tais questionamentos nos inquietam e 

constituem-se como norteadores deste trabalho.   

Assim, após as devidas considerações, tentaremos responder a essas indagações 

no decorrer do trabalho e seguiremos nesse momento para a Seção II, na qual trataremos 

do Programa Nacional do Livro Didático e apresentaremos ao leitor um panorama das 

três coleções mais distribuídas do PNLD 2015. 
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II - O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO: CONCEITO, DES-

CRIÇÕES E UM PANORAMA GERAL DAS COLEÇÕES DO EDITAL 2015 

Nesta seção, abordaremos o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

ressaltando seu objetivo e relevância para a educação no Brasil. Apresentaremos as três 

coleções mais distribuídas pelo PNLD em 2015, procurando demonstrar como elas 

foram estruturadas. Mas, antes, iniciaremos realizando algumas observações a partir das 

leituras voltadas para o campo da educação que amparam nosso trabalho.  

2.1 O Livro Didático de História e a construção dos conteúdos 

O Livro Didático é uma ferramenta fundamental no cotidiano escolar para a 

construção do saber. Possuindo uma linguagem acessível, um formato resumido e um 

caráter pedagógico, este suporte consegue alcançar diferentes faixas etárias e esferas da 

sociedade. Não bastasse isso, ele ainda é material de fácil locomoção, permitindo ao 

aluno estudá-lo em diferentes locais, buscando o conhecimento também fora do 

ambiente da sala de aula.  

Além de auxiliar os alunos na procura do saber, o livro didático funciona ainda 

como um “companheiro inseparável” do professor no ambiente escolar, apesar do 

surgimento de novas estratégias e recursos em sala de aula como filmes, músicas e 

jogos. 

Para Itamar Freitas
8
 (2009) os livros didáticos têm sido instrumento fundamental 

na prática cotidiana tanto de professores, quanto de alunos, sobretudo no século XX. Ele 

frisa ainda que estes suportes constituem, às vezes, os únicos impressos que ocupam as 

estantes dos alunos, de seus pais, bem como representam o único material de leitura de 

alguns professores durante o ano letivo.   

Dada sua relevância, Freitas apresenta uma noção de livro didático como uma 

ferramenta que fornece subsídios ao aluno a fim de capacitá-lo tanto para 

conhecimentos específicos, como também para desenvolver as habilidades advindas 

desse conhecimento na sociedade. No caso do professor, ele presta o papel de guia 

curricular e instrumento de formação: 

                                                           
8
 O conceito de livro didático, bem como outras afirmações e a citação direta são de Itamar Freitas e 

foram retiradas do seu blog, disponível no site: http://itamarfo.blogspot.com.br/  

http://itamarfo.blogspot.com.br/
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Para o aluno, ele contempla a matéria a ser lecionada, as atividades que 

viabilizam a aquisição de capacidades necessárias ao convívio em sociedade, 

à sobrevivência no mundo do trabalho e a construção da cidadania. Para o 

professor, além desses atributos, o livro didático exerce a função de guia 

curricular e, ainda mais importante, de instrumento de formação continuada 

nas áreas de História e de Pedagogia, principalmente (FREITAS, 2009). 

 

No caso dos livros da área de História, além de preparar o indivíduo 

intelectualmente, estes suportes didáticos têm a função social de preparar o ser humano 

para o exercício de sua cidadania, bem como forjar um caráter livre de preconceitos e 

qualquer forma de intolerância. 

Diante de tal constatação, é correto afirmarmos que os conteúdos temáticos 

encontrados nos livros de História, devem ser cuidadosamente trabalhados a partir de 

conceitos, referencial teórico, linguagem apropriada, além de procurar um 

enquadramento com as tendências historiográficas da época e, paralelamente, apresentar 

uma proposta pedagógica que desperte o interesse do aluno. 

Iranilson Buriti Oliveira, em seu texto sobre autor, autoria, produção e consumo 

de livros didáticos, afirmou que os conteúdos existentes nesse suporte didático, atendem 

a uma determinada função pedagógica e são munidos de práticas socioculturais, além da 

influência de outros textos nos quais o autor do livro didático se ampara (OLIVEIRA, 

2007, p.71). 

Partindo dessa perspectiva, compreendemos que os autores preparam os 

conteúdos das coleções didáticas, mediante critérios pré-estabelecidos e a partir de 

escolhas. Essas escolhas, por sua vez, demonstram o quanto a narrativa presente nos 

livros didáticos não é neutra, assim como não é neutra nenhuma abordagem 

historiográfica. 

É nesse sentido que entra em cena a figura do professor, cuja função, entre 

outras é a de compreender e problematizar os discursos por trás dessa narrativa, 

desconfiando sempre, atentando para o que está escrito nas entrelinhas, confrontando os 

conteúdos registrados nos livros didáticos, com outros textos e fontes históricas, no 

sentido de criar um senso crítico nos alunos. 

Quantos profissionais de História não ouviram essa frase nos tempos da 

graduação: Não existe verdade absoluta! É quase uma espécie de primeiro mandamento 



38 
 

do aspirante a historiador. No entanto, não poucas às vezes, o profissional de História 

tem caído na “própria armadilha”, conduzindo sua escrita para a construção de verdades 

e memórias cristalizadas, com o intuito de estabelecer uma homogeneização do 

conhecimento. Iranilson Buriti Oliveira lembrou que: 

[...] A escrita não é constituída como uma receita segura para a memória, mas 

como um artefato que pode problematizar as memórias já elaboradas 

historicamente e lançar questionamentos sobre aquilo que se convencionou 

chamar de “memória cristalizada” (OLIVEIRA, 2007, p. 68).  

 

Essa advertência de Oliveira nos impeliu no sentido de investigar se os 

conteúdos referentes ao Estado Novo, encontrados nas coleções escolhidas para nossa 

pesquisa, se prestaram ao papel de procurar cristalizar ou perpetuar memórias.  

Igualmente, ao criticar a forma como o conteúdo dos livros didáticos é repassado 

para o leitor, muitas vezes centrado nos “grandes nomes” e afastando outros sujeitos do 

cenário histórico, Oliveira contribuiu para nosso trabalho, no que diz respeito a 

elaborarmos uma análise buscando perceber se esse tipo de perspectiva historiográfica 

ainda permanece nas três coleções mais distribuídas do PNLD 2015.     

Luís Fernando Cerri e Ângela Ribeiro Ferreira, ao abordar sobre as demandas 

sociais de representação e os livros didáticos de História, tocaram numa questão 

semelhante à crítica feita por Oliveira, relacionada ao “apego” que alguns autores dos 

suportes didáticos de história demonstram com o “culto aos grandes nomes” (CERRI; 

FERREIRA, 2007, p.79).    

Os autores apontaram uma explicação plausível para o problema. De acordo com 

eles, existem diferenças cruciais de concepções, maneiras de ensinar e necessidades de 

acordo com as distintas ocupações institucionais entre professores acadêmicos e 

professores do Ensino Básico. 

Logo, o fato de um docente universitário, que talvez nunca tenha ministrado aula 

no Ensino Médio, ou quem sabe, apresente um maior tempo e traquejo com o campo da 

pesquisa, não enxergue com bons olhos a presença dos “vultos históricos” encontrados 

nos livros didáticos de forma escrita ou por meio de imagens, alegando que se trata de 

uma história positivista, com um viés mais tradicional e, portanto, encarado como algo 

ultrapassado. Para solucionar esse tipo de questão, os autores advertiram que: 
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[...] O que ocorre é que muitos pesquisadores sem experiência de escola 

avaliam o livro e limitam-se a ter como parâmetro o que chamamos de 

demandas da epistemologia da História. Um exemplo é a ideia, típica do 

pesquisador em História inexperiente nas questões do ensino – ou mesmo nas 

da intersubjetividade na produção do conhecimento – de que o livro didático 

não poderia ter figuras clássicas como a Proclamação da Independência, de 

Pedro Américo. [...] Ora, se nos equivocamos e pensamos que a ordem é 

apagar os vultos históricos na chave laudatória em que se encontram pelo 

apagamento da cultura material que se prestou a essa louvação, perde-se a 

oportunidade de dar a conhecer um patrimônio histórico nacional que está 

nas pinturas históricas do século XIX (CERRI; FERREIRA, 2007, p. 79). 

 

Podemos verificar a partir dessa afirmação que, para os autores, o problema não 

está nos conteúdos em si, mas na maneira como o professor da Escola os interpreta. Eles 

consideram que o docente de ensino básico deve possuir o papel de contextualizador e 

crítico dos assuntos encontrados nos livros didáticos. Nesse sentido, não é necessário 

apagar os “vultos históricos”, mas, problematizá-los. 

A reflexão dos autores em torno desse dilema, certamente nos auxiliou a 

adotarmos uma postura menos intransigente ao analisarmos os conteúdos nesse sentido, 

uma vez que temos a experiência da pesquisa acadêmica, mas, em contrapartida, 

carregamos a inexperiência enquanto docente do ensino básico. 

Outra questão importante apontada por Cerri e Ferreira no que tange à relação 

entre autores de livros didáticos e a construção dos conteúdos, diz respeito à busca por 

um equilíbrio entre currículo, implantado pelos PCNs
9
 (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), cuja proposta é de apresentar novas abordagens, fontes, objetos e uma 

articulação entre macro e micro história, bem como atender paralelamente, aos 

interesses do mercado consumidor, haja vista a necessidade de ter leitores para a 

circulação do seu produto (CERRI, FERREIRA, 2007, p. 80).  

Esse tipo de problema também foi discutido por Margarida Maria Dias de 

Oliveira, em seu texto que trata da relação entre os PCNs e suas concepções sobre 

história. Ela apontou que o ensino de História no Brasil tem uma grande tendência a 

buscar mudanças no ensino, seja quanto ao caráter pedagógico, ou no que diz respeito 

ao próprio conhecimento histórico. Tais mudanças são vistas de maneira positiva e 

evolutiva (OLIVEIRA, 2007, p.10). 

                                                           
9
 Desde os anos 1980, os PCNs buscam uma reordenação curricular das escolas brasileiras, objetivando 

alcançar um ensino de História diferente dos “métodos tradicionais”, que possuem suas análises mais 

voltadas para os aspectos políticos e econômicos.  
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Diante desse quadro, essa espécie de “atração” por mudanças, fortemente 

influenciadas pela concepção de história baseada na Escola dos Annales, resultaram em 

controvérsias no sentido de pensar por qual caminho o ensino de História deveria 

seguir. Por vezes, este procurou guiar-se pela cronologia, pelos fatos ou eventos 

históricos. Já por outro lado, seguiu o caminho da compreensão das subjetividades, da 

busca pelas múltiplas verdades, principalmente, quando estas estão do lado dos 

marginalizados da sociedade. 

Oliveira considerou que talvez tenha ocorrido um erro na interpretação da 

proposta dos Annales por parte dos historiadores, quanto ao modelo de narrativa 

historiográfica. Apropriando-se das ideias de Marc Ferro, ela advertiu semelhantemente 

à Cerri e Ferreira, que, diante desse dilema, o historiador deve manter o equilíbrio entre 

o factual e o confronto desses fatos, problematizando-os, levando os alunos ao exercício 

da criticidade (OLIVEIRA, 2007, p.11).  

A partir de uma interpretação correta de tais propostas, o que antes era encarado 

como uma forma de ensino de história tradicional e “ultrapassado”, pode passar a ser 

redimensionado. Oliveira afirmou que no Brasil tem sido comum os professores 

“negarem” a importância do ensino respaldado numa cronologia e no factual, por 

práticas pedagógicas consideradas inovadoras e substitutas muitas vezes, do próprio 

livro didático, como por exemplo, no caso de utilização das entrevistas, em busca da 

“história vivida” (OLIVEIRA, 2007, p. 12).  

Esse aspecto apontado por Oliveira nos encaminhou para uma tentativa de 

análise mais crítica e menos preconceituosa das obras didáticas escolhidas, uma vez 

que, por exemplo, na coleção mais distribuída do PNLD 2015, História, Sociedade & 

Cidadania, conforme demonstraremos no panorama geral de cada coleção, o autor 

indica que irá trabalhar numa perspectiva cronológica, linear e sob um viés mais 

tradicional. 

Em contrapartida é intrigante a afirmação de Oliveira. Se por um lado, ela alega 

que os professores querem afastar-se desse ensino tradicional e factual, no intuito de 

apropriar-se de propostas pedagógicas mais recentes, por outro, não seria uma 

contradição, a coleção mais vendida e aceita por uma parcela significativa das escolas 

públicas, apresentar um modelo tão combatido pela maioria dos professores no Brasil? 
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Contradições à parte, de qualquer forma, as dúvidas dos historiadores em relação 

ao modelo mais adequado do ensino de História e da maneira ideal para a confecção dos 

conteúdos nos livros didáticos, perpassou pelas tendências historiográficas presentes em 

sala de aula. Cláudia Sapag Ricci debatendo sobre a relação entre historiografia e ensino 

de História apontou que tais tendências podem ser sintetizadas em, prioritariamente, 

cinco possibilidades mais frequentes, que se traduzem em planos, estratégias educativas 

ou mesmo propostas curriculares (RICCI, 2008, p. 116).  

Segundo Ricci, a primeira tendência historiográfica segue uma linha mais 

positivista, cujo ponto de partida do educador da área de história é a ação singular dos 

“grandes homens”. Já a segunda, acompanha uma cronologia, sem apresentar nenhum 

conflito ou ruptura social. A próxima vertente compreende o cidadão ou “indivíduo 

comum” como sujeito da História. Por sua vez, a quarta, segue uma concepção 

culturalista, seguida pela última, com uma perspectiva marxista focando nas lutas 

travadas pelo sujeito no cotidiano social (RICCI, 2008, p. 116).   

De acordo com a autora, tais vertentes historiográficas servem de bússola para 

direcionar o trabalho dos professores de História, ao lado das práticas pedagógicas. 

Contudo, ela chama atenção para que muitas vezes, apenas o recurso pedagógico busca 

o envolvimento ou a dinamização das aulas. Por outro lado, o conteúdo apresentado 

enfatiza a cronologia ou a memorização. Da mesma forma é comum haver também 

abordagens meramente expositivas de temáticas do cotidiano (RICCI, 2007, p.116). 

O trabalho de Cláudia Sapag Ricci amparou nosso estudo, ratificando a 

importância dessas tendências na historiografia brasileira e sua ligação tanto com o 

ensino de História, bem como na confecção dos conteúdos dos livros didáticos. Lendo 

seu texto, podemos verificar o quanto a escrita dos autores desse suporte didático possui 

um caráter menos individual e mais coletivo. 

A observação feita acerca do aspecto coletivo baseou-se tanto no que tange ao 

enquadramento dos conteúdos com as vertentes historiográficas, como também no 

processo editorial pelo qual o texto é submetido até chegar ao resultado final para o 

leitor. Roger Chartier (2001) argumentou sobre a interdependência entre autor e editor 

na produção de livros. De acordo com o historiador, a figura do editor apareceu, embora 

de maneiras específicas, em períodos históricos distintos (CHARTIER, 2001, p. 50). 
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No entanto, foi no século XIX que esse profissional começou a fixar-se da 

maneira como ainda o conhecemos. Segundo Chartier: 

Trata-se de uma profissão de natureza intelectual e comercial que visa buscar 

textos, encontrar autores, ligá-los ao editor, controlar o processo que vai da 

impressão da obra até a sua distribuição (CHARTIER, 2001, p. 50). 

 

Essa afirmação do historiador francês, nos leva a entender que o papel do autor é 

confeccionar textos, ou no que diz respeito à nossa pesquisa, conteúdos. O campo de 

trabalho do escritor de livros didáticos defronta-se com as limitações impostas pelos 

editores, que por sua vez, preocupam-se mais com o público alvo, a forma, os lucros, 

exigindo ajustes, supressões ou acréscimos de parte dos conteúdos, a fim de que haja 

um enquadramento entre texto e a produção final do livro.  

Além dessa relação mútua e não poucas vezes conflituosa entre autor e editor, 

que configura o caráter coletivo no processo de confecção do livro didático, o autor 

ainda depara-se com a maneira como o leitor recebe seu texto, ou segundo Chartier, se 

apropria dele. 

João Adolfo Hansen (1995) nos dá uma explicação sobre o conceito de 

apropriação utilizado pelo historiador francês: 

A noção de apropriação de Chartier relaciona-se, assim, às condições de 

possibilidade de uma iniciativa individual de uso dos objetos que pode, 

inclusive, subverte-lhes o sentido inicial (HANSEN, 1995, p. 125). 

 

No caso dos conteúdos encontrados nos livros didáticos de História, o aluno 

pode apropriar-se deles de acordo com sua própria interpretação, realidade social e 

cultural, além da maneira como cada professor explica o assunto, resultando muitas 

vezes, numa mudança de sentido, diferente da proposta inicial pensada pelo autor. De 

acordo com Chartier:  

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. Segundo 

a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que percorre 

terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum – ou 

ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus 

comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu princípio, esta liberdade 

do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor 

(CHARTIER, 2001, p. 77). 
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Outro ponto importante dentro desse processo de apropriação é que, segundo 

Chartier, os indivíduos, através das mais diversas formas de leitura, se apropriam dos 

textos, dos eventos, a partir de como estes são representados e não como são na 

realidade. Esta operação implica o uso da imaginação, um jogo de interesses e a busca 

por uma legitimação seja política, econômica ou social. Assim, podemos compreender 

que: 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 

pelos interesses de grupo que as forjam (CHARTIER, 1982, p. 17). 

 

Logo, a representação significa uma parte do que pode vir a ser o todo. Ela tende 

a mostrar apenas algo que interesse a quem exerce o ato de representar. Para 

compreendermos o conceito de representação, é preciso situar-se dentro do mundo 

social no qual estão inseridos os indivíduos, objetos de estudo e dissociar o personagem 

que fala do personagem de quem se fala.   

Em relação à nossa pesquisa, podemos compreender a partir de Chartier, que as 

sínteses do Estado Novo, englobando diferentes aspectos e personagens, descritas pelos 

autores nas três coleções mais distribuídas do PNLD 2015, podem ser consideradas 

como representações daquele período e, para Chartier, a representação possui uma força 

imensa no sentido de compreensão do passado.    

Assim, tendo apresentado os debates sobre o campo do livro didático de história 

e o referencial teórico que embasou nosso trabalho, exibiremos na sequência, um 

panorama do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), além de demonstrar como 

cada coleção foi estruturada.  

2.1.2. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

O PNLD é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras 

didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira. Foi criado em 1985, graças 

a um conjunto de políticas públicas, iniciadas ainda em 1929, com a criação do Instituto 

Nacional do Livro (INL). À época da sua criação, ocorreram mudanças significativas 

como a indicação do livro didático pelos professores; reutilização do livro, implicando a 

abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua 
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produção; extensão da oferta aos alunos das 1ª e 2ª série das escolas públicas e 

comunitárias, entre outras alterações.  

Na década de 1990, ele passou por um processo de aprimoramento, com a 

universalização do atendimento para os alunos do ensino fundamental regular de escolas 

públicas, a partir de 1995 e a introdução da avaliação pedagógica, em 1996. Nessa 

ocasião, foi publicado o primeiro Guia de Livros Didáticos, de 1ª a 4ª série. Os livros 

foram avaliados pelo MEC conforme critérios previamente discutidos. Esse 

procedimento foi aperfeiçoado, sendo aplicado até hoje. 

Já no início do século XXI, o Programa demonstrou uma preocupação com a 

inclusão de deficientes visuais e auditivos, adotando materiais didáticos como cartilhas, 

dicionários, livros em braile, em libras, caracteres ampliados e na versão MecDayse
10

. 

Em 2004 ele estendeu-se a outras modalidades do ensino básico como a criação do 

PNLEM (Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio), além do PNLA 

(Programa Nacional do Livro Didático para Jovens e Adultos), depois transformado em 

PND EJA e do PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola), destinado a prover as 

escolas públicas com acervos de obras literárias, de referências e de pesquisa (BRITTO, 

2011, p. 5).  

Na segunda década deste século, verificou-se uma fase de avanços significativos 

em relação à tecnologia, presente nos livros didáticos do PNLD. Em 2012 foi publicado 

edital para formação de parcerias para estruturação e operação de serviço público e 

gratuito de disponibilização de materiais digitais a usuários da educação nacional. Além 

disso, também nesse ano, pela primeira vez, as editoras puderam inscrever no âmbito do 

PNLD 2014, objetos educacionais digitais
11

 complementares aos livros impressos. 

Atualmente o Programa Nacional do Livro Didático é desenvolvido pelo 

Ministério da Educação e possui o objetivo de garantir aos estudantes da rede pública de 

ensino do país o acesso a obras didáticas de qualidade reconhecida. A distribuição das 

                                                           
10

 O MecDayse consiste em uma ferramenta tecnológica que permite a produção de livros em formato 

digital. Possibilita a reprodução em áudio do material didático e a navegação pelo texto, permitindo o 

recuo e o avanço de parágrafos e a busca de seções ou capítulos. Disponível em: 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-apresentaçao.  
11

 Esse novo material multimídia, que inclui jogos educativos, simuladores e infográficos animados, será 

enviado para as escolas em DVD para a utilização pelos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental no 

ano letivo de 2014. O DVD é um recurso adicional para as escolas que ainda não têm internet. Os novos 

livros didáticos trarão também endereços on-line para que os estudantes tenham acesso ao material 

multimídia, complemente o assunto estudado, além de tornar as aulas mais modernas e interessantes. 

Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-diatico-historico.  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-apresentaçao
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-diatico-historico
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obras pelo PNLD tem caráter universal e gratuito. Deste modo, buscando disponibilizar 

obras adequadas ao trabalho pedagógico, as coleções de livros são submetidas a 

escrutínio por equipes de especialistas. 

Devido às proporções da iniciativa, o PNLD engloba uma engrenagem 

complexa. A sua execução é compartilhada entre o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que trata da aquisição e distribuição dos livros 

e a Secretaria de Educação Básica (SEB), responsável por coordenar e supervisionar 

todo o processo de avaliação pedagógica das obras inscritas nos editais lançados pelo 

Programa e, a partir dos resultados ali obtidos, confeccionar o Guia de Livros Didáticos 

para cada uma das áreas de conhecimento e níveis da educação básica contemplada. 

Diferente de outras ações governamentais, o PNLD, graças à legislação que 

estrutura o programa é menos susceptível a mudanças bruscas resultantes de 

alternâncias na Presidência da República. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n.º 9.394/96, é dever de o Estado garantir atendimento ao aluno 

matriculado no ensino fundamental das instituições públicas, inclusive no que se refere 

ao material didático-escolar, obrigação esta viabilizada a partir de programas 

suplementares (BRASIL, 1996).   

A efetivação do que pede a LDB é viabilizada pelo disposto na Portaria 

Ministerial n.º 82, de 20 de janeiro de 2000, que estabelece que um intervalo de três 

anos entre as avaliações pedagógicas dos livros destinados a cada nível da Educação 

Básica, exame este a ser realizado pelo MEC, no âmbito do PNLD e através da SEB. 

Para realizar essa ação, a SEB tem permissão para firmar parcerias com instituições 

públicas ou entidades sem fins lucrativos de reconhecida competência no ensino e na 

pesquisa nas áreas de especialidade referentes a cada avaliação pretendida, e 

descentralizando assim o processo avaliativo (OLIVEIRA, 2007). 

A celebração destes convênios é justificada pelo fato de que, além de atender a 

uma demanda do MEC, fornecendo suporte qualificado na análise dos materiais 

didáticos submetidos aos editais PNLD, as parcerias com essas instituições tendem a 

estimular o desenvolvimento de ações voltadas para a avaliação do livro didático. 

Enfatizamos ainda, o interesse da pesquisa universitária sobre o tema, a ampliação do 

conhecimento no campo do ensino e dos materiais didáticos, o intercâmbio de 
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conhecimentos entre a Secretaria de Educação Básica e instituições parceiras, além da 

melhoria contínua do processo de avaliação e seleção de materiais didáticos. 

Em relação ao processo de avaliação pedagógica e da aquisição dos livros 

didáticos, Tatiana Feitosa de Britto afirmou que esse tipo de inovação: 

[...] é reputada como um dos principais aprimoramentos dessa política 

pública, juntamente com a universalização do atendimento e a ampliação 

para outras etapas e modalidades da educação básica além do ensino 

fundamental. Mas está longe de ser isenta de críticas (BRITTO, 2011, p.9). 

 

Dentro das mudanças no processo avaliativo, a partir de 2007, o PNLD passou a 

ser efetivado por equipes técnicas das instituições de Ensino Superior público e não 

mais por pessoas contratadas pelo MEC. Outra medida aconteceu tanto na avaliação, 

quanto na própria aquisição dos livros didáticos. O processo avaliativo passou a ser 

realizado sobre coleções didáticas para cada segmento de ensino e não mais em relação 

a livros avulsos.       

Britto apontou que a justificativa da avaliação consiste no propósito de procurar 

evitar que os livros apresentem erros conceituais, desatualização, preconceito, ou 

discriminação de qualquer tipo, induzindo os alunos a cometerem os mesmos tipos de 

equívocos (BRITTO, 2011, p.9). No entanto, a mesma autora advertiu que, apesar das 

inovações incorporadas pelo Programa e da preocupação com os conteúdos didáticos, na 

prática, esse processo de avaliação tem sido alvo de constantes críticas.   

Algumas editoras, por exemplo, se queixam de terem coleções reprovadas, 

mesmo se tratando de livros consagrados pelo uso, do processo avaliativo das coleções 

ficar restrito somente ao crivo de professores universitários, deixando à margem 

docentes com experiência no ensino básico, a falta de divulgação dos nomes dos 

pareceristas e de seus pareceres, gerando dúvidas quanto à sua proximidade com as 

editoras ou autores dos livros didáticos, entre outras questões (BRITTO, 2011, p.10). 

Ainda de acordo com a autora, uma onda de críticas veio na direção principalmente dos 

conteúdos referentes aos livros e não somente em relação à avaliação (BRITTO, 2011, 

p.11).    

As editoras e os autores das obras criticadas, bem como as próprias autoridades 

do MEC, já se manifestaram sobre o assunto, justificando a adequação dos conteúdos 

dos livros didáticos do ponto de vista didático-pedagógico. Ademais, dadas às 
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especificidades de funcionamento do Programa, cuja avaliação pedagógica é feita por 

especialistas externos ao Ministério e cuja escolha das obras recai sobre os próprios 

professores da educação básica, a hipótese de dirigismo político deliberado deve ser 

vista com cautela (BRITTO, 2011, p.12). 

Contudo, apesar das críticas e problemas encontrados no Programa Nacional do 

Livro Didático, não se pode negar que o mercado editorial brasileiro arrecada milhões 

de reais em cada edição dele. Conforme Cerri e Ferreira: 

O número impressiona. Paga-se cerca de 780 milhões de reais, em valores 

atuais, ao setor editorial privado em função dos livros didáticos que estes 

fornecem ao Governo Federal, para cada edição do Programa Nacional do 

Livro Didático. Essa injeção de recursos no sistema privado de material 

didático garante a existência financeira da maior parte das editoras de livros 

didáticos no Brasil, e não é incorreto afirmar que isto tem um peso decisivo 

sobre todo mercado editorial brasileiro, cuja produção não didática é pequena 

em termos relativos, se comparada a outros países do primeiro mundo, ou 

mesmo países em desenvolvimento, como México e Argentina (CERRI; 

FERREIRA, 2007, p. 76). 

 

Diante de valores tão elevados e, principalmente, devido à importância e 

amplitude que esse programa possui para a educação brasileira, nos prestamos a 

apresentá-lo em linhas gerais para o leitor. Desse momento em diante, nosso objetivo é 

traçar um panorama geral das obras escolhidas e mostrar ao leitor como elas foram 

estruturadas. 

2.2. As Coleções do PNLD 2015 

2.2.1 - Panorama das obras selecionadas 

Inicialmente, é necessário dizer que o edital 2015 do PNLD destinou-se a obras 

para os alunos do Ensino Médio. No caso da área de História, foram aprovadas para 

constar no Guia do Livro Didático 19 coleções, sendo que cada uma delas consta de 3 

livros do aluno e 3 manuais do professor. Para nossa pesquisa, recortamos aquelas que 

foram mais adquiridas, isto é, aqueles conjuntos de obras que chegaram a mais alunos e 

professores do Brasil. No entanto, devemos conhecer algumas informações básicas a 

fim de entendermos como essas obras são distribuídas às escolas públicas brasileiras. 

Em primeiro lugar, o PNLD não fornece regularmente somente livros, mas 

dicionários e outros tipos de material didático às Escolas de Educação Básica públicas 

das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. As edições do Programa 
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seguem ciclos trienais alternados, intercalando os três níveis de ensino da Educação 

Básica: Ensino Fundamental Menor (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental Maior (6º ao 

9º) e o Ensino Médio (SAMPAIO, 2010, p. 24). 

Outro ponto a ser ressaltado é que os livros adquiridos são, em grande parte, não 

consumíveis. Assim, a cada ano faz-se a aquisição principal de um dos níveis de ensino 

e apenas a reposição dos livros dos outros dois níveis, com exceção dos livros de 

Letramento, Alfabetização Linguística e Matemática e Língua Estrangeira, todos 

voltados para o Ensino Fundamental (SAMPAIO, 2010, p. 24, 25). 

Após terem sido inscritas, as obras são enviadas para a triagem, que consiste na 

análise técnica das características físicas dos livros. As obras que não atendem as 

exigências técnicas do edital são sumariamente excluídas do PNLD. Já as que se 

enquadram nos parâmetros, passam pela avaliação pedagógica, sendo escolhidas no 

final do processo as coleções que chegarão às escolas públicas do país.  

Tendo apresentado um resumo do caminho pelo qual percorrem as obras 

aprovadas pelo PNLD até seu destino final, ofereceremos a seguir um quadro sintético 

das coleções, bem como forneceremos algumas informações a respeito das editoras que 

publicaram as obras e, para finalizar, demonstraremos como as três coleções mais 

distribuídas do PNLD 2015 foram estruturadas. 
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QUADRO SÍNTESE 

Livro Editora Autor Ano Volumes Capítulos 

Objetos 

educacionais 

digitais (OEDs) 

História, 

Sociedade & 

Cidadania FTD 

Alfredo 

Boulos 

Júnior 2013 1,2 e 3 

1º ano- 17 cap. 

X 

2º ano- 16 cap. 

3º ano- 13 cap. 

História Global 

Brasil e Geral Saraiva 

Gilberto 

Cotrim 2013 1,2 e 3 

1º ano- 22 cap. 

- 

2º ano- 22 cap. 

3º ano- 22 cap. 

História: das 

Cavernas ao 

Terceiro Milênio Moderna       

Patrícia 

Ramos 

Braick e 

Myriam 

Becho 

Mota 2013 1, 2 e 3 

1º ano – 14 cap. 

X 

2º ano- 16 cap. 

3º ano- 13 cap. 

 

Os dados expostos na tabela acima foram extraídos a partir do Guia do PNLD 2015, no site do 

FNDE, com o seguinte endereço eletrônico: http://www.fnde.gov.br/  

 

Conforme verificamos, o quadro sintético indica os nomes das coleções 

escolhidas para nosso estudo, além de apontar suas respectivas editoras. É sobre elas 

que falaremos nesse momento.  

A editora FTD (Frère Théophane Durand)
12

, da coleção História, Sociedade & 

Cidadania, tem sua matriz na cidade de São Paulo e abriga mais nove filiais 

responsáveis pela distribuição e venda de livros no país. Inaugurada em 11 de junho de 

                                                           
12

 As informações sobre a editora FTD foram retiradas do site: http://ftd.com.br/a-ftd/unidades/. Acesso 

em 20/02q2017, às 20:11 hs.  

http://www.fnde.gov.br/
http://ftd.com.br/a-ftd/unidades/
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1966, pelos irmãos Maristas, a matriz hoje comporta mais de 150 colaboradores e 

apresenta modernas instalações.  

Sua equipe editorial conta com especialistas em Educação nas diversas áreas de 

ensino, que acompanham as mudanças pedagógicas a fim de que se ofereça ao mercado 

o que há de mais eficiente no setor, tanto para alunos, quanto para professores. 

Completando seu centenário no ano de 2014, a editora Saraiva
13

, da coleção 

História Global Brasil e Geral, foi inaugurada em 1914, pelo imigrante português 

Joaquim Ignácio da Fonseca Saraiva, na cidade de São Paulo. À época a Saraiva não 

passava apenas de uma Livraria Acadêmica. No entanto, ainda na mesma década a 

livraria começou a trabalhar com editoração, passando na década de 1970 a editar 

Livros Didáticos e Paradidáticos.  

A editora adquiriu em 2007 a Pigmento Editorial S.A., responsável pela 

comercialização do Ético Sistema de Ensino, composto por uma linha de materiais 

didáticos editados com absoluto rigor conceitual e por uma linha de serviços de apoio 

pedagógico de reconhecida qualidade. 

Finalizando, temos a editora Moderna
14

, da coleção História: das Cavernas ao 

Terceiro Milênio, fundada em 1968, também em São Paulo. O processo editorial é 

conduzido por equipes próprias, especialistas em cada segmento, pesquisas e 

colaborações vindas de professores de todo o Brasil.  

No corpo editorial, a Moderna tem hoje um time de renomados autores, com 

formação acadêmica específica para cada disciplina. Em suas coleções, a Editora 

também conta com equipes de especialistas em cada segmento, que são responsáveis 

pelo desenvolvimento e pela edição das obras, totalmente criadas no Brasil. 

Após termos apresentado ao leitor algumas informações básicas a respeito das 

editoras, passaremos nesse momento a demonstrar a estrutura de cada coleção. 

 

 

                                                           
13

 As informações foram retiradas do site: http://www.saraivari.com.br/conteudo. Acesso em 20/02/2017, 

às 20:52 hs.  
14

 As informações foram retiradas do site: http://www.moderna.com.br/institucional/editora-moderna/. 

Acesso em 20/02/2017, às 21:16 hs.  

http://www.saraivari.com.br/conteudo
http://www.moderna.com.br/institucional/editora-moderna/
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2.2.2. Coleção História, Sociedade & Cidadania 

2.2.3. Panorama  

Destacando-se como a coleção mais distribuída entre as três que iremos citar, 

com cerca de 1.385.765 obras vendidas por coleção, os conteúdos de cada volume desta 

coletânea estão congregados em unidades temáticas introduzidas por uma página dupla, 

acrescidas com imagens e textos. Os temas seguem uma linearidade cronológica, 

entremeando assuntos ligados à História Geral com os da História do Brasil, investindo 

numa abordagem política e econômica (Cf. Guia de Livros Didáticos PNLD 2015: 

ensino médio – História, p. 80). 

Já o Manual do Professor apresenta aspectos voltados para a metodologia da 

História, do ensino e da aprendizagem, direcionando o docente como adotar projetos de 

trabalho e textos sobre a inclusão da temática afro-brasileira e indígena na escola. 

Quanto ao componente curricular História, a obra torna-se singular graças à 

variedade de fontes documentais, sobretudo nas seções A imagem como fonte e O texto 

como fonte, contribuindo para explorar a pluralidade de visões sobre o processo 

histórico. 

Além disso, na proposta pedagógica, a obra possui uma vasta quantidade de 

tarefas diferenciadas referentes ao uso de fontes como pinturas, fotografias, charges, 

mapas e documentos escritos, como também apresentam estratégias de ensino-

aprendizagem, levando o aluno a observar, identificar, listar, comparar, descrever e 

analisar.  

A coleção exibe compromisso em formar cidadãos, ao discutir temas ligados à 

cidadania, questões ambientais e movimentos sociais. Para tanto, são proporcionadas 

atividades que permitam refletir sobre tais questões. Outro ponto importante é a 

contextualização da presença da mulher em diversos momentos da história, como 

também tirando proveito de imagens e textos que evidenciam os idosos, as crianças e os 

adolescentes. 

A legislação alusiva à História da África e a história e cultura afro-brasileira e 

indígena é acatada, evidenciando-se a preocupação em demonstrar a diversidade dos 

grupos e experiências. Isso acontece a partir da organização dos capítulos de cada 
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volume, onde os conteúdos referentes aos indígenas, africanos e afrodescendentes, 

ocorre de forma alternada com os demais conteúdos. Semelhantemente, a escolha de 

textos e imagens intenciona destacar a presença dos negros e indígenas nas lutas 

políticas, ressaltando suas práticas e heranças culturais.  

A estrutura editorial e o projeto gráfico são adequados aos objetivos didático-

pedagógicos da obra, com indicações de uma vasta quantidade de filmes e fotografias ao 

longo dos capítulos, oportunizando também sugestões de sites para seu acesso (Cf. Guia 

de Livros Didáticos PNLD 2015: ensino médio – História, p.78). 

Os documentários contribuem na discussão em sala de aula, de questões 

contemporâneas, de fundo histórico, uma vez que contam com participação de 

historiadores de universidades brasileiras e depoimentos de pessoas comuns como 

quilombolas, grupos indígenas, praticantes de capoeira e mulheres (Cf. MAYNARD, 

2016; LIMA, 2014). 

2.2.4. A obra  

 Na coleção, cada volume contém um texto inicial no qual se estabelece um 

diálogo com o aluno sobre a importância do estudo da História. Ao final de cada 

unidade, a seção “Debatendo e Concluindo” retoma o tema da unidade, revisa conceitos 

e estabelece relações entre o passado e o presente. 

A página de abertura dos capítulos introduz o assunto a ser trabalhado, com 

imagem e texto, estabelecendo um diálogo com o título do capítulo. Em cada capítulo, 

são propostas as seguintes seções: Para saber mais; Para Refletir e Dialogando. 

As atividades são apresentadas em quatro seções, a saber: Atividades de 

diferentes ordens; O texto como fonte; A imagem como fonte; Integrando Com. No 

interior do texto principal, há glossários com palavras destacadas do texto e sugestões 

de vídeos correlatos ao tema tratado, com respectivo endereço eletrônico, disponíveis na 

internet. 

O Manual do Professor, intitulado de “Manual de apoio ao professor”, contendo 

112 páginas anexadas ao Livro do Aluno, nos três volumes, é composto por uma parte 

geral e uma específica. Na parte geral, explora os conceitos-chave, métodos e correntes 

da historiografia, finalidades e métodos do ensino de História (trabalho com fontes e 
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projetos interdisciplinares), temáticas sobre África, afro-brasileiras e indígenas nos 

currículos. Na parte específica, comenta cada unidade em relação aos temas, objetivos, 

conceitos, textos e atividades para o professor. 

Para cada unidade, apresenta um quadro com temas, objetivos e 

conceitos/noções que serão trabalhados nos capítulos. Além dos textos e atividades 

complementares, há as respostas das questões propostas nas unidades. Encontram-se 

também orientações ao professor no Livro do Aluno, em letra vermelha e corpo menor. 

A coleção apresenta três livros digitais correspondentes a cada ano. Um sumário 

geral e um índice para cada volume ajudam a localizar os OEDs. O livro do professor é 

composto pelo Livro digital, Manual de apoio e Orientações dos OEDs, em que são 

descritos os objetivos de cada OED da categoria Infográfico e audiovisual, com 

sugestão de uso e temas inter-relacionados. 

Os objetos educacionais do Volume 1 são compostos por 05 Infográficos, 08 

Audiovisuais, 08 Mapas interativos, 02 Vídeos, 08 Animações, 02 Áudios, 06 textos, 10 

imagens e 15 objetos georreferenciados, totalizando 64 recursos. O Volume 2 possui 52 

objetos educacionais compostos por 06 Infográficos, 10 Audiovisuais, 08 mapas 

interativos, 02 vídeos, 01 Áudio, 05 Textos, 05 Imagens e 15 objetos georreferenciados. 

Já o Volume 3 é formado por 38 objetos educacionais distribuídos em 03 

Infográficos, 06 Audiovisuais, 10 Mapas interativos, 13 imagens georreferenciadas, 01 

áudio, 01 texto e 04 Imagens. 

2.2.5. Coleção História Global Brasil e Geral 

2.2.6. Panorama – Com a segunda colocação no ranking das coleções mais distribuídas 

em 2015 do PNLD, perfazendo o total de 997.744 obras, contendo manual do professor 

e livro do aluno, esta coleção, semelhantemente à primeira, organiza também 

cronologicamente os conteúdos históricos, entremeando aspectos das Histórias da 

Europa, América, África, Ásia e Brasil, tomando como ponto de partida o recorte social 

e político-econômico. Apesar disto, o tempo cronológico, a linearidade dos 

acontecimentos e as análises do ponto de vista político-econômico, são rompidos nas 

seções, nos boxes e nos exercícios correspondentes que, como ponto forte da obra, 

oferecem propostas no intuito de levar ao aluno a obter uma melhor compreensão 
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histórica e procurando manter um diálogo interdisciplinar (Cf. Guia de Livros Didáticos 

PNLD 2015: ensino médio – História, p.70). 

O Manual do Professor busca fundamentar a obra a partir de pressupostos 

teórico-metodológicos no campo do conhecimento histórico e das abordagens didáticas 

para o ensino e aprendizagem do discente. Além disso, acrescenta ainda 

direcionamentos específicos e detalhados em relação à utilização de diversas 

ferramentas disponíveis como uso da internet, estudo do espaço social, local de atuação 

do professor, memória oral, filme, iconografia, cartografia e literatura. 

Existe também, a exemplo da primeira obra, uma preocupação em trabalhar com 

a interdisciplinaridade. Quanto ao componente curricular História, evidencia-se o 

entendimento do saber histórico como processo de constante construção e reconstrução, 

inserido no contexto da sala de aula. A obra aborda os conteúdos históricos como fruto 

da operação historiográfica, sujeita a interpretações e críticas. Nesse sentido, o livro 

didático é valorizado, proporcionando a interação entre professores e alunos nos estudos 

da História. 

Já no que diz respeito à proposta pedagógica, ela é orientada no intuito de 

promover uma relação contínua entre aprendizagem e avaliação, recomendando critérios 

que contemplam tanto os conteúdos históricos, quanto as habilidades, procedimentos e 

atitudes. As atividades da coleção, especialmente as que se encontram nas seções 

Oficina da História e Projetos de Ação Interdisciplinar, destacam-se por apresentar 

proposições didáticas, graças a um conjunto diversificado de imagens e textos, com 

exercícios que estabelecem ações individuais e trabalhos coletivos mediados pelo 

professor (Cf. Guia de Livros Didáticos PNLD 2015: ensino médio – História, p.68). 

O texto principal e os conteúdos encontrados nos boxes, seções e tarefas 

correspondentes, apresentam discussões que permitem o aprendizado das diferentes 

experiências históricas realizadas pelos mais variados grupos sociais, colaborando 

assim, para o entendimento de situações reais da vida cotidiana e do tempo em que vive 

o aluno. A partir disso, desenvolvem-se o pensamento histórico e a formação cidadã. 

Conteúdos como História da África, a história e cultura dos afrodescendentes e 

dos povos indígenas são registrados em todos os volumes, frisando particularmente, o 

aspecto legal da obrigatoriedade do estudo desses temas. Já os textos complementares 
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abordam, em sua maioria, sobre temas referentes à História da África, à história e à 

cultura afro-brasileira, deixando um espaço menor para a história e cultura indígena. 

Em seu projeto gráfico, a obra se sobressai pelo conjunto diferenciado de 

imagens, que se apropriam das ilustrações nos textos, não como meras alegorias, mas 

em atividades que induzam a observação, interpretação e interação para uso em sala de 

aula. Por último, existe a preocupação com a indicação de vários sites complementares. 

2.2.7. A obra - A coleção compõe-se de texto-base, seções, boxes e atividades. As 

seções Conversando e Treinando o olhar abrem as unidades e os capítulos, introduzindo 

os conteúdos que serão abordados. Há também as seções Compreendendo e Oficina de 

História, intercaladas com os boxes Documento; Saiba Mais; Em questão e Observando, 

que privilegiam atividades com diferentes documentos, informações complementares e 

debates sobre os temas tratados nos capítulos. 

Ao término de cada volume, encontram-se os Projetos de Ação Interdisciplinar. 

Seguem-se ainda a Cronologia, que resume e localiza os eventos históricos, e a 

Bibliografia, como também as referências completas das epígrafes que abrem as 

unidades. 

No Manual do Professor (112 páginas anexadas ao Livro do Aluno), na parte 

comum aos três volumes encontra-se a fundamentação da abordagem da obra em 

relação a pressupostos teórico-metodológicos, avaliação pedagógica, perspectiva 

interdisciplinar, afrodescendentes, indígenas e cidadania, com uma bibliografia ao final. 

A parte específica apresenta os objetivos de cada unidade, tecendo comentários 

sobre os temas dos capítulos e indicando respostas para as atividades da coleção. Traz 

ainda textos e atividades complementares ao Livro do Aluno e informa sobre as 

possíveis formas de desenvolvimento dos Projetos de Ação Interdisciplinar propostos ao 

final de cada volume.  

2.2.8. Coleção História: das Cavernas ao Terceiro Milênio 

2.2.9. Panorama – Por último, apresentamos a terceira coleção mais distribuída do 

PNLD 2015, com 821.104 obras vendidas. Esta coletânea adota uma ordem 

cronológica, linear e evolutiva dos processos históricos, partindo de uma periodização 

europeia, interpolando conteúdos da História Geral, da História da América e da 
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História do Brasil. Sua maior característica é utilizar uma multiplicidade de fontes para 

tratar dos diversos sujeitos históricos, na promoção da cidadania.  

O Manual do Professor trabalha no sentido de contribuir para uma maior 

compreensão do conhecimento histórico como formação ética. O foco da obra está na 

construção de uma prática educativa que desenvolva, junto aos alunos, a consciência das 

questões sociais e princípios de tolerância, solidariedade e democracia. 

Em relação ao componente curricular História, este é formulado baseado nas 

relações sociais e de poder que envolvem organizações políticas e culturais. A 

abordagem empregada ajuda ao aluno entender que as mobilizações sociais podem 

transformar conjunturas e melhorar perspectivas do presente e do futuro (Cf. Guia de 

Livros Didáticos PNLD 2015: ensino médio – História, p.120). 

É perceptível a ênfase que a obra dá aos grandes eventos, como as crises, guerras 

e revoluções destacando a mobilização de sujeitos e favorecendo uma reflexão em torno 

de que os direitos são conquistados por lutas coletivas. A proposta pedagógica consiste 

em estabelecer atividades com exercícios que instiguem a prática da pesquisa, o 

trabalho com diferentes tipos de fontes e o estabelecimento de conexões entre o passado 

e o tempo presente, principalmente na abertura dos capítulos, de modo a incitar a 

aproximação com a realidade social do aluno. 

Os vários sujeitos, apresentados em textos, tarefas e imagens, apontados em suas 

diferenças culturais, étnicas, nacionais ou de gênero, é um dos pontos importantes da 

coleção. A construção da identidade e o respeito às diferenças são valores reforçados 

para a formação da cidadania. Isso aquilata os preceitos éticos, como a promoção da 

paz, da democracia, da tolerância, dos direitos humanos e da defesa das liberdades e da 

autonomia. 

A História da África, história e cultura dos afrodescendentes e dos povos 

indígenas são ressaltadas em todos os volumes, em capítulos específicos, textos 

complementares ou nas sugestões de atividades. A História da África é apresentada 

estando intrinsecamente ligada à História do Brasil. O objetivo é demonstrar o valor de 

se conhecer a história pré-colonial africana e ratificar a importância da presença desses 

povos em nossa formação social. 
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Já em relação à história indígena, ela destaca-se através da sua diversidade 

cultural, partindo de reflexões sobre as sociedades mais antigas até os problemas 

enfrentados pelos grupos indígenas latino-americanos na atualidade. 

O projeto gráfico-editorial apresenta uma clara organização na divisão de 

capítulos, textos principais, caixas de textos, subtítulos e seções. Destaca-se a qualidade 

das ilustrações, dos mapas e infográficos, que possibilitam ao estudante articular 

atividades em sala de aula a partir da variedade de materiais visuais e de sites 

apresentados (Cf. Guia de Livros Didáticos PNLD 2015: ensino médio – História, p. 

121). 

2.2.10- A obra - Cada volume da coleção está dividido em capítulos e seções, com uma 

estrutura variada, destacando-se: Conversando sobre; Trabalhando Com Fontes; Outras 

histórias; Texto complementar; É importante lembrar!; Aprenda mais; Técnicas de 

trabalho e Ampliando. 

As atividades estão concentradas em seção específica, ao final de cada capítulo, 

divididas em: Explorando o conhecimento; Pensando criticamente; Investigando; 

Decifrando o Enem e questões de Enem e vestibulares.  

O Manual do Professor, com 136 páginas anexadas ao Volume 1º do livro do 

aluno, 144 ao do 2º ano e 128 ao Volume do 3º ano, é composto por uma parte geral e 

outra específica para cada volume, denominado pela coleção de suplemento de apoio ao 

professor. Nesse suplemento são apresentadas as diretrizes gerais da obra a partir das 

seguintes seções temáticas: A era da informação; A hibridização cultural; Os desafios 

do magistério no Ensino Médio; Objetos e agentes sociais da história; A história e o 

tempo presente; Educação e tecnologia e A avaliação.   

Em seguida, são apresentadas: A estrutura da obra; Grade de conteúdos; 

Bibliografia consultada; Orientações específicas para o livro; Respostas das atividades 

do livro do aluno e Sugestões bibliográficas. 

A coleção apresenta 71 Objetos Educacionais Digitais (OEDs), sendo eles, em 

grande maioria, audiovisuais, imagens e textos complementares em formato PDF. O 

Volume 1 apresenta 24 objetos educacionais digitais, sendo majoritariamente 

audiovisuais e textos complementares em formato PDF. Por sua vez, o Volume 2 

contempla 24 objetos educacionais digitais, sendo a maior parte deles audiovisuais e 
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textos complementares em formato PDF. Já o Volume 3 contem 23 objetos 

educacionais digitais, sobretudo audiovisuais e imagens. 

Assim, nesta seção, apresentamos o Programa Nacional do Livro Didático ao 

leitor, conceituando-o, e demonstrando sua relevância, funcionamento e problemas. 

Realizamos também, um panorama geral das coleções escolhidas para nosso estudo, 

apontando seus autores, editoras, demonstrando sua estrutura, os propósitos 

pedagógicos e as perspectivas históricas.    

Apesar de exibirmos um perfil mais técnico nessa segunda seção, com o objetivo 

de fornecer ao leitor o máximo de detalhes em torno das coleções, gostaríamos de 

deixar registrado que nosso foco de análise foram os livros de História do terceiro ano 

do Ensino Médio, das três coleções mais distribuídas do PNLD 2105. A escolha é 

justificada pelo motivo de nesse terceiro volume, estar inserido o conteúdo referente à 

chamada Era Vargas, termo adotado por parte da historiografia brasileira e pelos autores 

destas coleções e, consequentemente, sobre o período estadonovista.  

Assim, na próxima e última seção examinaremos as abordagens e as 

representações do Estado Novo em cada coleção, apresentando os resultados desta 

análise.  
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III – SÍNTESE E REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NOVO NAS TRÊS CO-

LEÇÕES MAIS DISTRIBUÍDAS DO PNLD (2015) 

3.1. Analisando os Conteúdos 

Nesta seção analisaremos como os autores abordaram o Estado Novo nas 

coleções selecionadas. Para tanto, apresentaremos uma breve biografia dos autores, no 

intuito de oferecermos ao leitor informações básicas sobre quem estamos falando e, em 

seguida, pontuaremos alguns aspectos gerais a respeito da chamada Era Vargas
15

. Além 

disso, procuraremos perceber traços da proposta pedagógica dos autores, buscando 

situar as perspectivas historiográficas e observando também se constam nessas coleções 

as inovações da historiografia ocorridas a partir dos anos 1980. 

3.1.2. A coleção História, Sociedade & Cidadania 

A primeira coleção analisada foi História, Sociedade & Cidadania, de Alfredo 

Boulos Júnior, coleção mais distribuída entre as três. Alfredo Boulos Júnior é Doutor 

em Educação, com área de concentração em História da Educação, pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC), em 2008 e Mestre em História Social, pela 

Universidade de São Paulo (USP), em 2001. 

O autor lecionou na rede pública e particular de ensino, bem como em cursos de 

pré-vestibular. Além disso, assessorou a Diretoria Técnica da Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação, em São Paulo. Conforme informações
16

 recolhidas, o 

autor exibe larga experiência no que diz respeito à confecção de livros didáticos, 

publicando desde 1998, sempre através da Editora FTD. 

O conteúdo sobre o Estado Novo encontra-se no capítulo 6 da obra, com o título 

A Era Vargas e está inserido na Unidade II com a temática sobre Propaganda Política, 

Esporte e Cinema. O termo Era Vargas é utilizado pelo autor para designar o primeiro 

governo do presidente Getúlio Vargas, compreendido no período que abarca desde o 

                                                           
15

 Embora o foco do nosso estudo seja o período estadonovista, percebemos que as três coleções abordam 

essa fase dentro de uma linearidade, enquadrando-o na chamada Era Vargas. Assim, por vezes, iremos 

utilizar esse termo, bem como apontaremos alguns aspectos que abarcam desde 1930, época do golpe 

onde Vargas assumiu o poder, até 1945, último ano do Estado Novo.  
16

 As informações sobre o autor foram recolhidas através da sua página na plataforma Lattes, no endereço 

eletrônico: http://lattes.cnpq.br/1421259871718064 e pelo site da Biblioteca Digital de Dissertações e 

Teses da PUC-SP, cujo endereço é: http://sapientia.pucsp.br/handle/handle/10698 . Acesso em 

17/02/2017, às 11:19 hs.  

http://lattes.cnpq.br/1421259871718064
http://sapientia.pucsp.br/handle/handle/10698
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Governo Provisório (1930-1934); Eleição pelo voto indireto (1934-1937) e a fase 

ditatorial (1937-1945), segundo a linha do tempo estabelecida pelo próprio autor. 

Quanto à proposta pedagógica, o autor lança mão de artifícios como fotos, letras 

de músicas, mapas, imagens de jornais, cartazes da época, textos complementares, além 

de indicar sites, filmes e documentários sobre os subtemas inseridos na Era Vargas. As 

imagens não foram simplesmente “jogadas” no livro objetivando uma mera exposição, 

mas possuem um caráter explicativo e complementar ao conteúdo escrito. 

Neste sentido, Ana Maria Mauad ao abordar sobre as funções das imagens nos 

livros didáticos de História, afirmou que as imagens contidas nesses suportes didáticos, 

não devem se limitar somente a ilustrar acessoriamente o conteúdo verbal. Elas 

precisam também apresentar a capacidade de educar e instruir (MAUAD, 2007, p. 111). 

Partindo desse princípio, Mauad demonstrou como as imagens podem contribuir para a 

compreensão histórica dos alunos: 

Vale, portanto, retomar a diferenciação entre a capacidade que a imagem tem 

de, ao mesmo tempo, educar e instruir no Livro Didático. Do ponto de vista 

educativo, ela é suporte de relações sociais, simbolizando, de diferentes 

maneiras, valores com os quais a sociedade se identifica e reconhece como 

universais. [...] Em relação à capacidade da imagem visual instruir, é 

importante enfatizar seu aspecto indiciário. As imagens são pistas para se 

chegar a um outro tempo, revelam aspectos da cultura material e imaterial 

das sociedades históricas, compondo a relação entre o real e o imaginário 

social (MAUAD, 2007, p.112). 

  

 

As afirmações da autora em relação ao uso das imagens e sua relação com os 

livros didáticos de História nos auxiliaram a verificar se as fotos, cartazes e charges, 

para citar apenas algumas das imagens encontradas nas três coleções selecionadas, 

cumpriram o papel educativo e instrutivo proposto por Mauad. No caso da coleção 

História, Sociedade & Cidadania, obtivemos uma impressão inicial que esta, no 

mínimo, cumpriu o aspecto instrutivo.  

As imagens desta coleção sempre são exibidas de modo a serem intercaladas 

com as informações contidas nos tópicos, sendo ainda associadas a momentos de 

reflexão e diálogo, seja por meio de apresentação de registros fotográficos ou pinturas, 

seja mediante excertos de textos historiográficos e, a partir daí, são levantados alguns 

questionamentos, conforme exemplificaremos a seguir: 
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Figura 1. IMAGEM DE VARGAS em simbiose com estudantes. As bandeiras reforçam o tom 

nacionalista. (BOULOS, 2013, p.125). 

 

A imagem acima é encontrada na página 125 da obra e refere-se ao conteúdo de 

uma cartilha distribuída pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Ela está 

disposta ao lado do texto da historiadora Maria Helena Capelato, Multidões em cena: 

propaganda política no varguismo e no peronismo, onde a autora aborda como a 

sociedade deveria exercer a cidadania durante o Estado Novo e o papel da propaganda 

na difusão dos valores do regime (BOULOS, 2013, p. 125).  

Tal estratégia contribui, primeiramente, para situar o aluno no tempo histórico 

em que a imagem foi produzida, conforme a afirmação de Mauad e, em segundo lugar, 

colabora para um despertamento dos alunos no sentido de que a compreensão histórica 

pode ser obtida por diversos meios, além de provocar nos discentes uma participação 

mais ativa no processo de aprendizagem.  

Enquanto isso, na página 131, no tópico A Imagem como Fonte, por exemplo, 

encontramos a charge do artista carioca J. Carlos, publicada em 1937. A imagem mostra 

Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, espalhando algumas bananas ao longo do chão 

que cercava o palácio. Logo abaixo existe a frase “para que arame farpado se é possível 

arranjar tudo com as habituais cascas de banana?” 
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Figura 2. Lá no palácio das águas de J. Carlos (BOULOS, 2013, p.131). A imagem mostra a 

IMPONÊNCIA da moradia de VARGAS e a despreocupação de um presidente que se mantém no 

poder através da ASTÚCIA. 

 

A imagem escolhida por Boulos Junior na página 131 (Figura 2) representa um 

dos traços mais marcantes da atuação de Vargas, sua habilidade política. O sorriso 

malicioso em um rosto que transmite certa despreocupação passa a ideia de um 

presidente confiante, tranquilo e seguro em seu palácio. No entanto, essa segurança e 

estabilidade não precisam passar necessariamente pela força (no caso do arame 

farpado), mas através da astúcia (cascas de banana), para vencer seus inimigos.  
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Graças ao famoso “jogo de cintura político”, entre conchavos, articulações e 

facções, Vargas conseguiu manter-se no poder por tanto tempo. Ao que parece, Boulos 

Junior tenta explorar através dessa imagem a figura de Vargas como um estadista forte, 

astuto e habilidoso. 

Roger Chartier advertiu sobre o poder da imagem como instrumento de 

representação. De acordo com o autor, a representação tem, entre outros objetivos, a 

função de fazer “continuar vivo” aquilo que já não existe mais. Além disso, pode 

consistir numa relação simbólica entre a representação de um aspecto moral através das 

imagens ou das propriedades das coisas naturais. Um exemplo disso é o leão que é 

símbolo de força, poder, liderança; a serpente que representa astúcia, traição etc. Logo, 

“uma relação compreensível é, então, postulada entre o signo visível e o referente por 

ele significado” (CHARTIER, 1982, p. 20-21). 

Apesar de percebermos tal representação de Vargas, no que tange a questão c, 

abaixo da imagem, referente à contextualização, compreendemos que seria bastante 

difícil de ser respondida sem a intervenção do professor uma vez que o conteúdo verbal 

do livro não fornece informações mais detalhadas sobre o contexto geral da imagem.     

Ainda sobre a relação entre o professor e os livros didáticos, desta feita, já 

saindo de questões referentes à imagem e adentrando nos problemas em torno do 

conteúdo verbal, observamos também uma “necessidade” da interferência do professor, 

a fim de orientar o aluno corretamente diante de alguns dilemas apresentados pelo autor 

do livro didático.    

No espaço Dialogando, encontrado na página 114, o autor indaga ao aluno sobre 

o episódio dos 18 do Forte, ocorrido na década de 1920, se o mesmo caracterizou-se 

como um movimento revolucionário ou simplesmente constituiu-se como um levante. 

Assim, vamos analisar a utilização dos termos citados.    

Em primeiro lugar, percebemos que Boulos Júnior se refere ao episódio, na 

mesma página, como “a primeira revolta tenentista” ou a “Revolta de Copacabana”. Ou 

seja, ele já indica pistas, embora não apresente uma nota explicativa sobre os 

significados dos termos escolhidos, o que a nosso ver, seria bastante pertinente de uma 

possível resposta à sua indagação, uma vez que o termo levante e revolta são sinônimos. 
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Contudo, ao aplicar o termo revolução
17

 nesse contexto, além de não explicar 

minimamente o que venha a ser um movimento revolucionário para um aluno do ensino 

médio, permitindo que este tire suas próprias conclusões em relação à questão 

levantada, o autor do livro didático transfere totalmente para o professor, a incumbência 

de problematizar os fatos registrados nos conteúdos.  

A abordagem referente à Era Vargas, bem como sobre o Estado Novo apresenta-

se com o foco em datas e nomes tanto dos eventos, quanto daqueles envolvidos neles, 

em geral, pessoas públicas como políticos, por exemplo. Conforme citado 

anteriormente, a cronologia e a linearidade constituem-se como traços marcantes desta 

coleção, bem como a presença de um viés político e econômico em relação  conteúdo do 

período mencionado.  

Por privilegiar aspectos mais tradicionais na narrativa histórica, verifica-se que a 

parte cultural da Era Vargas é tratada sucintamente e isolada ou deslocada do restante 

do conteúdo. Isso é bem perceptível na página 124. Após ter introduzido o assunto 

sobre o Estado Novo, apontando como esse período ditatorial influenciou na política e 

economia do Brasil, na página 124, em um pequeno espaço ao lado do tópico que 

discute sobre a política de massas e trabalhismo, aparece uma nota explicando como a 

capoeira transformou-se em um símbolo nacional durante o Estado Novo.   

 

 

 

 

                                                           
17

 É necessário distinguir revolução de revolta. As revoltas são manifestações populares de insatisfação, 

em geral de caráter mais efêmero, um protesto contra os aumentos de preços, por exemplo. São muitas 

vezes espontâneas e sem organização sistemática e, de modo diferente das revoluções, não chegam a 

alterar as estruturas sociais. Uma revolução é uma alteração profunda na sociedade. Ver definição 

completa em SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos, 

2005, p. 365.  
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Figura 3. A obra apresenta uma foto em que Vargas cumprimenta o Mestre Bimba, criador da 

Capoeira Regional Baiana. Boulos delimita um PEQUENO ESPAÇO para falar do NEGRO e 

aponta no final do tópico as manifestações culturais como o samba e a capoeira no período 

estadonovista. (BOULOS, 2013, p. 124). 

 

A maneira como Boulos Junior aborda esse aspecto do Estado Novo demonstra 

como o negro é representado em sua obra, haja vista ao pequeno espaço reservado no 

livro para se tratar sobre esse sujeito, em comparação às realizações do Estado nas 

dimensões políticas e econômicas. O negro aparece enquanto agente cultural, tendo sua 

imagem cristalizada apenas através do samba e da capoeira, transformados em símbolos 

nacionais por estratégia política de Vargas. 

Apesar de apontar a influência cultural do negro no período estadonovista e 

apresentar uma crítica em relação à astúcia do presidente em querer “agradar” as 

camadas populares, percebemos claramente uma despreocupação do autor em tratar dos 

aspectos culturais do Estado Novo de uma forma mais ampla, ou mesmo de apresentá-

los em alguma parte do conteúdo sobre a Era Vargas. Além disso, em nenhum momento 

Boulos mencionou o quanto essas manifestações culturais serviram como movimentos 



66 
 

de resistência durante o Estado Novo, apesar da censura do DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda).   

O próprio samba poderia ser citado como um movimento de resistência. Este 

ritmo não favoreceu apenas o nacionalismo e legitimou o regime, como é demonstrado 

na coleção mencionada. Ele contribuiu também como instrumento de resistência através 

de algumas canções que traçavam uma linha de fuga em relação à imposição de certas 

palavras pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), bem como mediante 

letras que relatassem a condição social difícil à época ou que ratificassem o gosto pela 

malandragem
18

. 

Em tempos de louvor ao trabalho, ócio e malandragem eram escolhas 

combatidas pelo governo. Nesse contexto, Vargas procurou estabelecer a política do 

trabalhismo, que consistia em oferecer benefícios aos trabalhadores em troca de 

conquistar respeito e lealdade por parte deles. 

A figura do trabalhador na obra de Boulos Junior é representada como uma 

classe totalmente incorporada ao regime. Do Estado Novo partiam as leis, a organização 

dos sindicatos, das festas e eventos relacionados ao 1º de Maio (Dia do Trabalho). De 

acordo com o autor, os trabalhadores recebiam os discursos do presidente sob aplausos, 

numa demonstração clara de adesão ao regime: [...] A apoteose era o discurso de 

Vargas, que começava sempre com a mesma frase (“Trabalhadores do Brasil...”), e num 

dado momento anunciava uma medida que arrancava aplausos da multidão (BOULOS, 

2013, p. 125). 

Ao se deparar com essa informação dentro da síntese do Estado Novo, o 

estudante absorve a ideia da infalibilidade dos propósitos governistas, em contrapartida 

da passividade dos governados. A representação dos trabalhadores como agentes 

passivos à política trabalhista de Vargas é ratificada ainda através do texto 

complementar escrito por Capelato, na página 125 da obra: 

[...] No que se refere à cidadania/trabalho, a atuação do governo se fez sentir 

em duas direções: a primeira dizia respeito às concessões efetivas feitas às 

classes trabalhadoras e, a segunda, referia-se à propaganda dessa política com 

vistas a introjeção na consciência do [...] trabalhador os compromissos da 

                                                           
18

 Sobre o samba enquanto movimento de resistência, apesar d censura durante o Estado Novo, ver: 

PARANHOS, Adalberto. Sobre o Fio da Navalha: Vozes Dissonantes sob um Regime de Ordem Unida. 

In. Os Desafinados: Sambas e Bambas no “Estado Novo”. São Paulo: Intermeios, 2015. 
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nova cidadania, aí se incluindo os sentimentos de gratidão e retribuição 

(CAPELATO, 2009, p. 179 – 180). 

 

Em relação à partição popular no período estadonovista na obra de Boulos 

Junior, esta aparece em apenas dois momentos: ao reivindicar uma postura decisiva de 

Vargas em relação a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em 

favor dos Aliados e contra o Eixo, na página 126 e devido ao episódio do movimento 

popular conhecido como “Queremismo”, já no final do Estado Novo, em 1945, nas 

páginas 127 e 128.  

Embora o autor traga uma representação da população como sujeitos ativos no 

processo histórico, ele deixa escapar de alguma forma que o povo vai às ruas para 

reivindicar a garantia de um direito adquirido no governo de Vargas, a exemplo do 

episódio do Queremismo. Ou seja, a história, para o autor, parece caminhar sempre no 

sentido Governo – Povo e, nunca de maneira contrária. 

A verticalização da história e o tipo de representação que Boulos Junior faz da 

figura popular trazem algumas implicações para o discente ao apropriar-se do texto. 

Embora o leitor tenha um livre arbítrio no momento de apreensão do texto, conforme 

Chartier, “esta liberdade leitora não é jamais absoluta” (CHARTIER, 2001, p. 77). Isso 

nos leva a refletir que a maneira como o autor do livro expõe o assunto, impõe para o 

aluno uma determinada realidade no que diz respeito à relação entre Vargas e o povo 

brasileiro. De acordo com Chartier: 

A problemática do mundo como representação, moldado através das séries de 

discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a uma 

reflexão sobre o modo como uma figuração desse tipo pode ser apropriada 

pelos leitores dos textos (ou das imagens) que dão a ver e a pensar o real 

(CHARTIER, 1982, p. 23, 24). 

 

Já no que diz respeito aos sujeitos antes marginalizados, ratificamos ainda a 

presença marcante nesta coleção dos “grandes nomes” em detrimento aos demais 

indivíduos que também compõem a história. Apesar disso, encontramos a figura da 

mulher, sendo mencionada no conteúdo sobre a Era Vargas, na página 119 da obra. 

É bom frisarmos que a mulher não é citada no contexto do Estado Novo, 

aparecendo somente em 1932, quando esta consegue o direito ao voto a partir do 

Código Eleitoral criado nesse mesmo ano. Na ocasião é mencionada que tal conquista 
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possibilitou a ascensão da primeira deputada brasileira, a médica paulista Carlota 

Pereira de Queiroz. 

Embora aparentemente a mulher tenha saído da marginalização, para ocupar um 

espaço de destaque anteriormente restrito aos homens nos livros didáticos, observamos 

que Alfredo Boulos Júnior representa a mulher durante a Era Vargas não como um 

sujeito emergente, mas como resultado de uma ação “benevolente” de um presidente 

preocupado com a inserção social. 

Confirmamos tal afirmação quando o autor aponta, na página 119, que apesar de 

Vargas ter saído vitorioso do movimento constitucionalista de 1932, ele “buscou o 

entendimento” (grifo nosso) colocando um paulista como interventor de São Paulo, 

além de acelerar a constitucionalização do país que concedia o direito de voto das 

mulheres. Ao que parece, a mulher entrou nesse contexto como fruto de um acordo e de 

concessões e não por representar um papel importante na Era Vargas e menos ainda no 

período específico do Estado Novo.  

Dando sequência, além de analisarmos como alguns personagens foram 

representados por Boulos Junior na síntese do Estado Novo, examinamos também 

aspectos relacionados às atividades sugeridas nessa obra. 

A proposta pedagógica, com a inserção de outros recursos além do conteúdo 

escrito no livro didático, bem como a utilização de diversos tipos de fontes, a presença 

de sujeitos antes inexistentes no cenário histórico e a preocupação em questionar o 

passado a partir de inquietações do presente e do cotidiano, já apontam um 

enquadramento desta coleção, com as inovações apresentadas pela historiografia a partir 

dos anos 1980. 

No tocante ao estabelecimento entre passado e presente, observamos em tais 

atividades e no espaço reservado para a reflexão, a preocupação do autor em causar uma 

aproximação e/ou uma empatia do aluno com este passado distante e considerado 

muitas vezes, sem nenhuma utilidade prática para um estudante do Ensino Médio. 

Um exemplo disso é como o autor trabalha essa ligação entre passado e presente. 

Mencionando mais uma vez o tópico Para Refletir, na página 125, Boulos Júnior utiliza 

um excerto do livro Multidões em Cena, de Maria Helena Capelato, a fim de demonstrar 

como ocorreu a construção da cidadania relacionada ao trabalho, no Brasil. 
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A exposição desse fragmento de texto indica uma consonância do autor desse 

suporte didático, com a ampliação do campo de possibilidades históricas. Não obstante 

ter exibido um recurso textual para uma melhor compreensão do conteúdo, Boulos 

Júnior apresenta também uma autora que possui vários trabalhos em relação ao Estado 

Novo, assim como, ao longo do capítulo, são encontrados textos de autores como Mary 

Del Priore (2003) e Boris Fausto (1998), pertencentes ao eixo Rio-São Paulo e 

Francisco César Ferraz (2005), de Londrina, Paraná. 

Além disso, o autor, ao ter elaborado questões a partir desse texto, propondo 

uma reflexão em torno de possíveis ligações entre a política de concessões de Vargas 

através da propaganda durante o período estadonovista e as atitudes dos políticos quanto 

a esse quesito na atualidade, também demonstrou um comprometimento com as 

inovações historiográficas. 

3.1.2. A coleção História Global: Brasil e Geral de Gilberto Cotrim 

De agora em diante, examinaremos a segunda coleção mais distribuída do PNLD 

2015, História Global: Brasil e Geral 3, de Gilberto Cotrim. 

Gilberto Cotrim
19

 é professor de História graduado pela Universidade de São 

Paulo e advogado. Fez mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela 

Universidade Mackenzie e cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP).  

Historiador e educador com larga experiência no campo editorial é autor de 

diversos livros publicados pela Editora Saraiva, como História Global, Historiar, 

Fundamentos da Filosofia e Educação para uma escola democrática: história e filosofia 

da educação. Além disso, foi presidente da Associação Brasileira dos Autores de Livro 

Educativo (ABRALE). 

Nessa obra, o período estadonovista encontra-se no capítulo 8, intitulado Era 

Vargas (1930-1945), que por sua vez, está contido na Segunda Unidade Da República À 

Era Vargas. A coleção de Cotrim, semelhantemente à de Alfredo Boulos Júnior, 

apresenta essa fase dentro da divisão tradicional: Governo Provisório (1930-1934); 

                                                           
19

 As informações sobre o autor foram recolhidas de sua página oficial na internet. Endereço eletrônico: 

http://www.gilbertocotrim.com . Acesso em 28/11/2016, às 10:48 hs. O Currículo Lattes de Cotrim não 

está disponível pela internet, daí a justificativa de não termos apresentado dados mais detalhados sobre 

sua biografia.  

http://www.gilbertocotrim.com/
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Constitucional (1934-1937) e Ditatorial/Estado Novo (1937-1945), adotado por uma 

parcela dos autores de livros didáticos de História no Brasil.  

Em relação à proposta pedagógica, a coleção de Gilberto Cotrim apresenta 

recursos didáticos como a utilização de fotografias, charges com pequenos textos 

explicativos e questionamentos referentes à imagem, fragmentos de textos de autores 

como Boris Fausto e Darcy Ribeiro, entre outros expedientes.   

No início do capítulo, que aborda a Era Vargas, Cotrim apresenta uma imagem 

(Figura 4). Logo abaixo, lança alguns questionamentos relacionados à pintura, 

indicando em primeiro lugar, que a utilização de imagens é um artifício importante para 

o ensino em sua coleção, bem como, demonstra que a figura não está inserida no livro 

de forma arbitrária, com um intuito meramente expositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Varredores de Rua sobre a tela de Carlos Prado de 1935. (COTRIM, 2013, p.116). A 

imagem dos trabalhadores em meio às sombras e “sem rosto” demonstram as dificuldades do 

momento e a busca pelas soluções em grupo. 
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Diante desse quadro, percebemos uma semelhança entre a coleção de Cotrim e a 

maneira como Alfredo Boulos Júnior utiliza as imagens na sua coleção. Ambos 

auxiliam o aluno no processo de uma aprendizagem mais autônoma ao induzirem um 

esforço interpretativo por parte dos discentes, e, ao mesmo tempo, traz uma 

representação dos trabalhadores durante o Estado Novo. 

Na obra de Cotrim, os trabalhadores aparecem sendo representados de maneira 

diferente da coleção anterior. Enquanto Boulos Junior enfatiza a política de concessões 

de Vargas, Gilberto Cotrim adverte que os direitos adquiridos pela classe trabalhadora 

foram resultantes das reivindicações feitas por ela e não através da benevolência do 

presidente, conforme o exemplo a seguir: 

É importante notar que essas leis não podem ser consideradas simples 

concessões do governo de Getúlio Vargas aos trabalhadores. Elas 

dificilmente teriam sido editadas sem as lutas e as reivindicações dos 

movimentos operários desse período (COTRIM, 2013, p. 130). 

 

Assim, nesta obra, a atuação dos trabalhadores ganha destaque e as conquistas 

não surgem repentinamente, mas o próprio contexto de industrialização e o crescente 

aumento populacional, em parte gerado pelo êxodo rural, favoreceram para uma 

sistematização das leis trabalhistas nesse período.  

Embora os trabalhadores tenham sido abordados por Cotrim como sujeitos 

ativos no Estado Novo, a participação popular não recebeu o mesmo tratamento pelo 

autor. Na segunda coleção escolhida para nosso estudo, o povo aparece nas seguintes 

situações: quando pediam guerra e vingança diante dos torpedeamentos a navios 

brasileiros pelos alemães, em 1942, registrados na página 127; De forma breve no 

episódio do “Queremismo”, na página 128 e sendo incorporado à definição de 

Populismo, por Boris Fausto, no comentário do autor, na folha 130. 

Em relação à figura de Getúlio Vargas, Cotrim o apresenta como um político 

ambíguo e astuto, tal qual a maneira como Boulos Junior o concebe, conforme 

demonstramos anteriormente. No entanto, o primeiro evidencia um posicionamento 

mais crítico, por exemplo, no que tange à política de concessões do governo. Enquanto 

Boulos Junior limita-se em simplesmente apontar as concessões, Cotrim reforça o 

caráter manipulador de Vargas nessa atitude: 
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[...] Por um lado, reconhecia as necessidades e aspirações dos trabalhadores 

e, por isso, fazia “concessões” ao operariado. Mas, por outro, utilizava essas 

“concessões”, como meio de controlar os trabalhadores e impedir 

reivindicações mais profundas e radicais (COTRIM, 2013, p. 131). 

 

As “concessões” colocadas em aspas indicam sinais de como Vargas é 

representado por Cotrim em sua obra, conforme a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. O autor transmite a ideia para o leitor de um presidente ambíguo, habilidoso e que sabia 

contornar as situações em seu favor. Tal aspecto é exemplificado na figura de Vargas como “o pai 

dos pobres” (COTRIM, 2013, p.131). 

 

Após analisarmos como Getúlio Vargas é representado nesta obra, buscaremos 

examinar a abordagem referente à figura da mulher. Semelhantemente à primeira 

coleção analisada, as mulheres despontam no cenário de 1932, diante do episódio do 

Código Eleitoral que lhes proporcionou o direito ao voto e à emergência da primeira 

deputada federal do país.  

Além de mencionar o caso dessa parlamentar, o autor, amparado por uma 

documentação do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 

(CPDOC), afirma na página 122, que muitas outras mulheres se candidataram à 

Constituinte de 1934. Ele adverte ainda que a própria Constituição objetivava, entre 

outros interesses, a regulamentação do trabalho feminino, a igualdade salarial e a 

proibição de demissão por gravidez. Na imagem a seguir, aborda o código eleitoral e o 

voto feminino. 
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Figura 6. A abertura de um espaço maior, nessa coleção, para o debate em torno da figura da 

mulher no governo Vargas (COTRIM, 2013, p. 122). 

 

A obra oferece na página 122, um tópico exclusivo para tratar sobre a inserção 

das mulheres no processo eleitoral.  

Além da representação da mulher que emerge timidamente no cenário político 

da Era Vargas, Cotrim também chama a atenção para os direitos adquiridos pelos povos 

indígenas através da constituinte de 1934, direitos esses mantidos até as Constituições 

de 1937 e 1946. Além de tocar em um aspecto não apresentado na coleção de Alfredo 

Boulos Júnior, Cotrim ainda problematiza a presença dos povos indígenas durante esse 

período, advertindo que os mesmos não efetivaram tais conquistas na prática (COTRIM, 

2013, p.123). 

Assim, apesar de não abordar a representação do negro no contexto 

estadonovista, diferentemente de Boulos Junior, Cotrim traz à cena histórica da 

chamada Era Vargas a figura da mulher e dos indígenas, demonstrando uma 

preocupação em apresentar para os alunos outros sujeitos, outros problemas, além 

daqueles de cunho estritamente político e econômico. 
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Desta feita, tendo observado como a figura do trabalhador, do povo, de Vargas, 

da mulher, bem como notar a ausência do negro e a presença do índio nas 

representações do Estado Novo, examinaremos, por fim, a confecção das atividades na 

obra de Cotrim. 

De modo geral, Gilberto Cotrim apresenta uma maior preocupação com o 

conteúdo verbal, haja vista a um grande detalhamento de informações escritas em 

comparação à coleção de Alfredo Boulos Júnior. Ele oferece um espaço reservado para 

explicar o significado de alguns termos e conceitos empregados ao longo do conteúdo, 

favorecendo a um maior entendimento do aluno em relação ao assunto estudado.  

No que diz respeito à elaboração das atividades, as questões com ênfase mais 

reflexivas encontram-se no box Oficina de História, na página 132 e Diálogo 

Interdisciplinar, na lauda 133. Nessa parte do livro, o autor levanta questionamentos 

mais subjetivos, incitando o aluno ao exercício da reflexão e criticidade.  

Entre as páginas 132-134, por exemplo, Cotrim levanta questionamentos a partir 

de duas letras de samba, sendo uma delas de 1933 e outra, do período estadonovista, 

ambas do mesmo compositor, da fotografia de um desfile cívico ocorrido em 1942, bem 

como a partir do fragmento de um texto publicado em 1990, abordando como era a 

situação da saúde pública durante o governo de Vargas. 

A proposta pedagógica do autor visa apontar outros elementos da chamada Era 

Vargas, além dos aspectos políticos e econômicos reforçados na coleção analisada 

anteriormente. Em relação às letras de samba, não obstante chamar a atenção dos alunos 

para a importância desse ritmo musical principalmente durante o Estado Novo, Cotrim 

faz um contraponto, mostrando a partir das letras, como esses artistas tiveram que 

acomodar-se às circunstâncias políticas para continuarem exercendo sua profissão.   

Quanto à fotografia do desfile cívico encontrada na página 132 e o texto que fala 

sobre saúde à época do Estado Novo, na lauda 134, o autor consegue estabelecer um 

diálogo entre passado e presente, provocando os alunos a refletirem sobre a sua própria 

realidade a partir de elementos verificados no período estadonovista. Ao que parece, o 

objetivo é fazer com que os discentes percebam as permanências ou rupturas no 

decorrer dos acontecimentos históricos.  
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Figura 7. Atividades referentes à fotografia do desfile cívico (COTRIM, 2013, p. 132). As atividades 

associam imagem e reflexões que levam ao aluno a pensar e responder questionamentos do 

presente.  
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Figuras 8. Texto e atividades sobre a saúde pública durante o Estado Novo (COTRIM, 2013, p.34).  

Mais uma atividade que demonstra a preocupação do autor com a utilização de outras fontes 

oferecendo ao aluno um conhecimento histórico ampliado. 

 

Por último, o autor indica, além das fontes citadas acima, alguns sites, livros e 

filmes que irão contribuir na ampliação do conhecimento histórico do aluno sobre a 

chamada Era Vargas. A bibliografia sugerida perpassa pelas décadas de 1980, 1990 e 

2000.  

Cotrim reservou dois subtópicos no capítulo que compreende a Era Vargas, para 

demonstrar as ações do governo em prol da área cultural, procurando apontar as 

contribuições da música, literatura, artes, bem como ratificar a influência dos 

intelectuais para a legitimação do regime. 

No entanto, apesar dessa preocupação com o aspecto cultural, a coleção de 

Cotrim segue também uma vertente historiográfica preponderantemente voltada para 
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um viés político e econômico. Além disso, ela adota a cronologia e linearidade como 

forma explicativa dos acontecimentos. 

Quanto à inserção das inovações historiográficas nesta coleção, verificamos que 

tais “novidades” aparecem nela, seja através dos diferentes recursos utilizados para uma 

melhor compreensão dos alunos, ao lado do conteúdo escrito, seja pelo incentivo maior 

a uma criticidade e reflexão, apesar da permanência de aspectos mais voltados para a 

memorização, ou seja, pela inserção de outros sujeitos no contexto histórico relacionado 

à Era Vargas. 

O caráter “inovador” já aparece na explicação que o autor dá para a utilização do 

termo Era Vargas. Dos três autores, ele foi o único que se comprometeu a esclarecer, 

ainda que de maneira sucinta e sem maiores problematizações, que o termo Era Vargas 

ou período getulista foi atribuído à época por se tratar de um momento em que o Brasil 

passava por uma nova etapa em sua história. 

Além disso, Cotrim aproveita para afirmar, na página 119 que, embora ele 

denomine o ano de 1930 na história política do país como “movimento de 1930”, 

grande parte dos historiadores ainda adotam o termo “Revolução de 1930” para designar 

este momento. Já em relação ao Estado Novo, o autor compreende esse período como 

uma ditadura. Nesse sentido, ele procura elencar algumas características que ratifiquem 

sua afirmação, conforme exemplificaremos a seguir. 

O período estadonovista é identificado na obra de Cotrim em primeiro lugar, 

pelo Estado de emergência, que autorizava o governo para prender pessoas, invadir 

casas, entre outras arbitrariedades; Fim do federalismo, levando à perda da autonomia 

dos estados brasileiros e a Supressão das instituições democráticas, extinguindo os 

partidos políticos e suspendendo as eleições (COTRIM, 2013, p. 125). 

Por fim, verificamos também mais dois aspectos que, ao mesmo tempo, 

aproximam os conteúdos das duas coleções analisadas e, em contrapartida, indicam 

diferenças entre elas. 

Ambas as coleções abordam a utilização da propaganda política no governo de 

Vargas. No entanto, enquanto que na coleção de Boulos Junior a publicidade é um tipo 

de instrumento utilizado pelo regime para a construção de uma consciência na sociedade 

de cidadania mediante o trabalho, já na coleção de Cotrim, é dada maior ênfase na 
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educação e cultura como agentes de propaganda, ressaltando os detalhes dessas ações 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Demonstra como o Ministério da Educação trabalhava no sentido de legitimar o governo 

através da confecção de cartilhas, na organização de desfiles cívicos ou na adoção de livros 

didáticos que promovessem o culto à personalidade (COTRIM, 2013, p. 126). 

 

Outro ponto abordado nas duas coleções foi o episódio do “Queremismo”. 

Percebemos que Cotrim apresenta uma visão mais crítica na sua coleção, do que a 

coleção de Alfredo Boulos Júnior, a respeito da manifestação popular em prol de 

Vargas. De acordo com Cotrim: “No decorrer da campanha eleitoral, Vargas fazia um 

jogo político ambíguo. Aparentemente, apoiava o general Eurico Gaspar Dutra, mas 

estimulava um movimento popular que pedia sua permanência do poder” (COTRIM, 

2013, p. 128).  

Aqui, o autor apontou claramente o caráter manipulador de Vargas. Em 

contrapartida, na coleção de Boulos, o Queremismo é uma livre demonstração de uma 

população que queria a manutenção de um presidente para a garantia dos seus direitos: 

[...] Temendo perder os direitos sociais trabalhistas, conquistados na década 

anterior, trabalhadores de várias partes do país escreviam bilhetes a Vargas 

pedindo sua permanência, promoviam comícios, saíam às ruas em passeatas 

que terminavam com uma marcha ao Palácio do Governo para um encontro 

“pessoal” com o presidente (BOULOS, 2013, p. 128). 

 

Diante do exposto, podemos verificar como alguns personagens foram 

representados na síntese do Estado Novo nas duas coleções citadas até o momento, bem 



79 
 

como procuramos perceber semelhanças e diferenças, as propostas pedagógicas em 

relação às atividades, entre outros aspectos. Daqui em diante, iremos analisar a última 

coleção escolhida para nosso estudo. 

3.1.3. História: das Cavernas ao Terceiro Milênio 3 

A partir desse momento, iremos examinar a terceira e última coleção selecionada 

para nosso estudo, História: das Cavernas ao Terceiro Milênio 3, de Patrícia Ramos 

Braick e Myriam Becho Mota. 

Patrícia Ramos Braick
20

 é mestre em História, com área de concentração em 

História das Sociedades Ibéricas e Americanas, pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul. É professora do Ensino Médio em Belo Horizonte, MG. 

Quanto à Myriam Becho Mota
21

, é Licenciada em História pela Faculdade de 

Ciências Humanas de Itabira, MG. Possui mestrado em Relações Internacionais pela 

Ohio University, EUA, em 2001. De acordo com a última atualização do Currículo 

Lattes, em 2006, Mota estava cursando o doutorado em História pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). É professora do Ensino Médio em Belo Horizonte, 

MG. Conforme consta em seu currículo, publicou o mesmo tipo de coleção nos anos de 

1997 e 2000, pela Editora Moderna.  

Semelhantemente às outras duas coleções, o Estado Novo é um tópico que está 

inserido no capítulo sobre a Era Vargas, nesse caso, no capítulo 6 da obra. O que a torna 

peculiar dentre as demais, é o fato que as autoras já identificam o Estado Novo como a 

“ditadura varguista” logo no título do tópico. Elas também adotam a divisão tradicional 

estabelecida para a Era Vargas, assim como os outros autores citados. 

No que concerne à proposta pedagógica, as autoras utilizam recursos como 

fotografias, charges, cartazes, pinturas e textos complementares, no intuito de favorecer 

o conhecimento histórico de maneira mais didática. Além disso, elas indicam filmes, 

livros e sites objetivando ampliar o entendimento a respeito do conteúdo exibido. 

                                                           
20

 Como não encontramos maiores informações sobre a autora, apresentamos somente alguns detalhes 

contidos na própria coleção.  
21

 As informações sobre a autora foram retiradas tanto da própria coleção, como também da página de seu 

Currículo Lattes, com o seguinte endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/1183653675958757 . Acesso 

em 29/11/2016, às 11:49 hs.  

http://lattes.cnpq.br/1183653675958757
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As autoras lançam algumas questões referentes ao presente, de assuntos mais 

próximos dos alunos, para ir de encontro ao passado, na tentativa de interrogá-lo, 

compreendê-lo, conforme o exemplo a seguir: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Charge sobre a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) das domésticas. Abaixo da 

imagem, encontra-se um texto jornalístico abordando os direitos trabalhistas conquistados por 

essas profissionais. (BRAICK; MOTA, 2013, p. 90). 

 

Ao utilizar as fotografias, Braick e Mota pedem aos discentes para identificarem 

os tipos de fontes que estão sendo apresentados, os personagens, os elementos e as 

possíveis intenções dos fotógrafos. Esse aspecto da coleção é muito importante no 

sentido de permitir uma participação mais ativa do aluno, de suscitar o senso crítico, 

permitindo que o discente “enxergue” além do aparente, bem como auxiliar os alunos 

quanto aos princípios da pesquisa histórica. 
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Figura 11. As imagens escolhidas insinuam uma adesão total dos trabalhadores ao regime e 

encontra-se no box Trabalhando com fontes. (BRAICK; MOTA, 2013, p.98). 

 

A estratégia de orientar o aluno no sentido de fazer com que ele observe as 

fontes além da superficialidade faz parte de uma das inovações historiográficas 

ocorridas a partir de 1980 e se caracteriza, de acordo com Cláudia Sapag Ricci, como 

uma “leitura dos sentidos”: 

A leitura dos sentidos e significados é mais uma das inovações. Trata-se de 

buscar os sentidos não formais e afetivos de quem produziu as fontes. As 

pinturas, fotos e artes plásticas demonstram aspectos sentimentais por trás do 

aparente, da materialidade e isso implica um delicado processo metodológico 

de interação entre aluno e conhecimento através das imagens (RICCI, 2008, 

p.117). 

 

Em relação à proposta das atividades, Braick e Mota elaboraram questões mais 

objetivas contemplando todo o conteúdo e direcionadas para o ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio), bem como atividades que instiguem o caráter mais reflexivo e crítico 

do aluno. Além disso, existe na coleção um espaço, na página 104, reservado somente 

para questões voltadas para o aspecto cultural no período estadonovista.  
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Figura 12. O box “Técnicas de Trabalho”, sugere aos alunos a confecção de uma revista. A 

proposta busca estabelecer um diálogo interdisciplinar com a Língua Portuguesa e Jornalismo, 

além de indicar a revista como fonte histórica. (BRAICK, MOTA, 2013, p. 108-109).  

 

Percebemos que Braick e Mota adotam semelhantemente aos outros dois 

autores, uma linha cronológica e linear na maneira de abordar o conteúdo sobre a Era 

Vargas. Além disso, os aspectos políticos e econômicos, bem como o foco nos 

acontecimentos e datas constituem-se como parte central da narrativa. 

Contudo, apesar dessa inclinação para a uma vertente historiográfica mais 

tradicional, as autoras demonstraram também uma preocupação com as características 

culturais presentes na Era Vargas, dedicando um tópico, na página 99, para abordar o 

samba, o rádio, a literatura e o cinema durante esse período. 
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Figura 13. Café, de Cândido Portinari (BRAICK; MOTA, 2013, p.99). A proposta das autoras 

diante dessa imagem é transmitir que no Estado Novo não havia lugar para o ócio e a 

malandragem, muitas vezes retratada nas músicas da época. Logo, o NEGRO não é 

REPRESENTADO aqui pelos símbolos da capoeira e do samba, mas pelo “carro-chefe” do Estado 

Novo, o TRABALHO. 

 

Em segundo lugar, verificamos que Braick e Mota demonstram um cuidado em 

elaborar algumas questões que instiguem o senso crítico e a reflexão dos alunos, ao 

enfatizar a cultura e na indicação de outros sujeitos no cenário histórico do período 

estadonovista. Lembrando que esses indícios não diminuem o fato da coleção apresentar 

um enquadramento com uma vertente mais tradicional, conforme já citamos 

anteriormente. 

Assim, observamos, por exemplo, que em relação ao aspecto cultural, as autoras 

mencionam o rádio como um instrumento muito utilizado durante o Estado Novo para 

propagandear as ações de Vargas e transmitir cultura através de toda sorte de 

programação. Além disso, elas citam os artistas e escritores que se destacaram no meio 

musical, nas artes plásticas e na literatura, bem como o surgimento das companhias 

cinematográficas à época. 
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Em relação à figura da mulher, ela é mencionada de forma breve e, mais uma 

vez, por conta do episódio da Constituição de 1934, relatado nas páginas 93 e 94. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Fotografia com Almerinda Farias Gama, única mulher a votar na eleição dos deputados 

classistas. Na folha seguinte, aparece novamente vinculada às conquistas advindas da nova 

legislação sindical durante o governo de Vargas. (BRAICK; MOTA, 2013, p. 93). 

 

Logo, podemos perceber que a representação da mulher nessa terceira coleção é 

semelhante às outras duas, analisadas anteriormente. Ou seja, está necessariamente 

atrelada às conquistas trabalhistas e, paralelamente, à “benevolência” do presidente. Ao 

que parece, segundo Braick e Mota, o posicionamento dela dentro da sociedade nesse 

período seria irrelevante, caso não existisse Vargas, os trabalhadores ou o movimento de 

1932.  

Por falar em trabalhadores, estes são mencionados no tópico A legislação 

sindical e o Estado Corporativista, na página 94 e através das atividades encontradas no 

box Trabalhando com fontes, na página 98 da obra. Em ambas as partes, o trabalhador é 

representado pelas autoras como uma classe totalmente incorporada ao regime, exibindo 

um perfil passivo diante do governo, semelhantemente ao tipo de representação dado 

por Boulos Junior em sua coleção. 

Em relação à participação popular, Braick e Mota apontam sua presença em dois 

momentos, de maneira breve, durante o Estado Novo. O primeiro, diz respeito às 

“possíveis implicações” geradas pelo Plano Cohen, conforme acusação de Vargas, 

descritas no box da página 96. O texto adverte sobre a suposta onda de manifestações 
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populares incitadas pelos comunistas. Nesse sentido, a participação popular é nula, 

assim como foi inexistente o Plano Cohen. 

Em segundo lugar, o povo reaparece na obra, de maneira quase imperceptível, 

no box A luta pela democracia, página 100. Nesse espaço é citada em poucas linhas a 

ocorrência da manifestação popular aderindo à entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial contra as forças do Eixo. Diante disso, percebemos que o povo é representado 

pelas autoras como figurante dentro do cenário estadonovista.  

Ao contrário disso, Vargas ocupa o protagonismo nesse contexto. Mais uma vez 

o presidente é representado pela ambiguidade e por um perfil habilidoso e manipulador. 

Isso é notado claramente quando as autoras abordam a política de concessões feitas pelo 

governo, conforme exemplificaremos a seguir: 

Se por um lado essas medidas ofereceram benefícios reais aos trabalhadores 

urbanos, por outro forneceram ao Estado instrumentos para controlar e 

combater, quando julgasse oportuno, o movimento operário organizado 

(BRAICK, MOTA, 2013, p. 94). 
 

No que diz respeito ao caráter ambíguo do presidente, as autoras enfatizam esse 

aspecto na página 100, a partir do fragmento de um texto de Nilo Odália, em relação à 

postura indecisa de Vargas quanto à entrada do Brasil na Segunda Guerra: 

A posição de Vargas ainda mais se agravava pelos seus titubeios e suas 

simpatias em relação aos países do Eixo, que não lhe permitiram uma opção 

definitiva, senão quando o quadro geral da guerra estava já plenamente 

delineado (BRAICK, MOTA, 2013, p. 100). 

 

Ainda no que tange à busca pelas representações do Estado Novo, não 

encontramos na obra de Braick e Mota a figura do negro e nem a do indígena. Ao que 

parece, para as autoras esses sujeitos não tem representatividade no período 

estadonovista e nem tão pouco se preocuparam em atender as exigências do Edital em 

relação à Lei nº. 11.645/2008.  

Após termos verificado como ocorreram algumas das representações nessa fase, 

queremos finalizar frisando que consideramos importante o fato das autoras explorarem 

com maior ênfase o aspecto educacional no conteúdo analisado. É no mínimo 

contraditório, em se tratando justamente de uma coleção de livro didático, que os 

autores deste material não se preocupem tanto com esse aspecto ao abordarem 
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conteúdos como, por exemplo, os que se referem à Era Vargas, época de mudanças 

significativas nesse campo da sociedade. 

Assim, nessa terceira seção, apresentamos os resultados de nossa análise em 

relação às três coleções mais distribuídas do PNLD 2015. Esperamos ter atingido o 

objetivo de demonstrar ao leitor as abordagens em torno das representações na síntese 

do Estado Novo, exposta nos Livros Didáticos de História. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta dissertação, apresentamos ao leitor o Estado Novo enquanto 

regime estabelecido por Getúlio Vargas em 1937, demonstrando suas características e 

importância diante daqueles que se colocaram à disposição para estudá-lo.  

Exibimos também as mudanças que ocorreram na historiografia e como tais 

transformações, principalmente a partir da década de 1980, colaboraram para uma 

ampliação no campo de possibilidades quanto aos estudos referentes a esse período. Os 

anos 1980 promoveram o surgimento de trabalhos que tocassem em alguns aspectos do 

Estado Novo, anteriormente relegados pela historiografia, como textos a respeito dos 

meios de comunicação à época, ou com temas ligados ao papel das mulheres, do negro, 

da participação popular, entre outros.   

Consideramos que essa gradativa mudança na historiografia contribuiu para o 

aumento significativo de estudos voltados ao regime de Vargas, principalmente 

trazendo à tona, aspectos da cultura, sociedade e colocando sujeitos antes 

marginalizados, em evidência. Isso é exemplificado pelas pesquisas mais recentes 

apontadas na I Seção desta dissertação.  

No que tange ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), apresentamos o 

conceito, sua contribuição para a educação brasileira, como é feito o processo de 

seleção das coleções inscritas e os problemas que giram em torno deste programa. 

Compreendemos o PNLD como uma iniciativa governamental importante para o ensino 

público no Brasil, principalmente pelo critério rigoroso na escolha das coleções que são 

distribuídas para os alunos, demonstrando ao menos, uma preocupação com esse 

aspecto que envolve a educação, apesar de tantos outros que ainda deixam a desejar. 

Além de demonstrar a relevância do PNLD, apresentamos um panorama geral 

das coleções escolhidas para nosso estudo, exibindo um quadro sintético a fim de 

facilitar a compreensão do leitor. Trouxemos ainda informações básicas sobre as 

editoras que as publicaram e demonstramos como essas coleções foram estruturadas, 

objetivando fornecer o máximo de detalhes sobre nossa fonte de estudo. 

Apontamos também as leituras voltadas para o campo da educação que 

ampararam nosso trabalho, bem como o referencial teórico utilizado. Esses dois pontos 

foram fundamentais e serviram como guia para construirmos nossa análise em relação 
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aos conteúdos sobre o Estado Novo descritos nas coleções. As imagens, os sujeitos, a 

proposta pedagógica, as atividades, ou seja, as sínteses desse período por meio dessas 

especificidades, não seriam passíveis de uma observação mais criteriosa sem o auxílio 

dessas leituras. 

Assim, devido a esse tipo de embasamento, tivemos o cuidado na análise das 

coleções de nos debruçarmos a respeito dos tipos de representações do Estado Novo 

realizada pelos autores. Para tanto, apresentamos uma breve biografia de cada um deles, 

no intuito de oferecermos ao leitor informações básicas sobre quem estávamos falando 

e, em seguida, pontuamos alguns aspectos gerais a respeito da chamada Era Vargas. 

Além disso, procuramos perceber traços da proposta pedagógica apresentada por esses 

profissionais, buscando situar as perspectivas historiográficas e observando também se 

constam nessas coleções, as inovações da historiografia ocorridas a partir dos anos 

1980.   

No que diz respeito às representações, constatamos que elas se assemelham, mas 

não são uníssonas entre as coleções. Cada autor interpreta o Estado Novo e apresenta os 

personagens envolvidos nele de maneiras distintas, permeado por variáveis, 

demonstrando assim, a complexidade do tema e a gama de possibilidades que essa fase 

pode oferecer. A presença do negro com o foco em seus aspectos culturais, por 

exemplo, não está inserida nessas coleções somente pela escolha de seus autores. Isso se 

deve também às exigências do Edital, que visa cumprir a Lei nº 10.639/2003, onde se 

tornou obrigatório no currículo escolar da Rede de Ensino a partir de 2003, a temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira”.    

No entanto, apesar dessas e de outras imposições encontradas no Edital, sob a 

pena de exclusão das obras por falta de enquadramento nos estatutos previstos, 

consideramos que a forma como os autores abordam os conteúdos nos livros didáticos 

diz respeito principalmente aos interesses que os movem. A figura do negro nessas 

coleções pode até ser resultado de um decreto, mas o fato dele receber um espaço e foco 

diferenciados, ou mesmo inexistirem, em cada conteúdo referente ao Estado Novo 

demonstra que esse tipo de representação do período está atrelado à importância e às 

perspectivas que os autores têm sobre esse tema. Dito de outra maneira depende como 

Braick e Mota, Boulos e Cotrim percebem o negro para depois representá-lo.   
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O mesmo ocorreu com as representações da mulher, do povo e de Vargas. De 

acordo com nossa análise, podemos considerar que essas categorias estão dispostas no 

conteúdo sobre o Estado Novo mediante os resultados das inovações historiográficas 

nos anos de 1980, que permitiram a possibilidade da entrada de outros sujeitos no 

cenário do regime estadonovista. Em relação à figura de Vargas, não obstante ele ter 

ocupado um lugar de destaque nos estudos referentes ao período, após 1980 os 

historiadores começaram a exibir uma postura mais crítica e um tom mais ácido diante 

do presidente ditador.  

Percebemos esse aspecto crítico nitidamente nas três coleções, embora de 

maneira distinta, tanto na própria narrativa, quanto através das imagens e de suas 

legendas comentadas, além das atividades. Contudo, apesar dessas inovações, vale 

ressaltar que Vargas e os aspectos políticos e econômicos do seu governo ditatorial, 

estendendo também para a Era Vargas, continuam protagonizando as representações 

nessas coleções, demonstrando, de certa forma, um perfil mais tradicional.    

No que diz respeito à mulher e ao povo, primeiramente notamos um 

descompromisso por parte dos autores em relação à figura feminina nas representações 

do Estado Novo. Ela aparece dentro da Era Vargas e não foi mencionada nenhuma vez 

durante o regime estadonovista. Já em relação ao povo, as representações feitas a essa 

classe nas coleções, oscila entre uma tímida tentativa de participação popular, mas que 

na maioria das vezes é em prol do governo, como no episódio do Queremismo, ou, 

quando se revoltam, conseguem benefícios mais pelo “favorecimento de um presidente 

compreensivo”, do que pelos resultados de suas lutas e reivindicações.   

Ainda no que tange aos resultados das inovações historiográficas, analisamos 

que elas estão presentes principalmente em relação à proposta pedagógica e na 

confecção das atividades exibidas nas três coleções. Podemos afirmar que as atividades 

desses livros didáticos englobam todas as outras categorias e representações 

selecionadas para nosso estudo, promovendo através dessas transformações na 

historiografia, uma maneira de fazer com que o aluno se aproxime do passado, ou se 

aproprie das representações dele, conforme Chartier, de forma lúdica, didática, tornando 

o conhecimento histórico mais prazeroso.  

Por fim, tendo exposto nossas considerações, esperamos que esta dissertação 

tenha proporcionado ao leitor, a oportunidade de conhecer mais um pouco do imenso 
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universo estadonovista, apesar da vasta literatura em torno desse período e desejamos 

ter cumprido o objetivo de apresentar as múltiplas representações do Estado Novo nas 

três coleções de História mais distribuídas do PNLD 2015.  
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