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RESUMO

Considerando que o livro didático está inserido em um contexto mais amplo, que perpassa o sistema
educacional e, que por este motivo é suscetível de análises sob diferentes perspectivas, pretende-se neste
artigo analisar o livro didático como um produto cultural e um instrumento pedagógico que está inserido
em uma dinâmica social, histórica e cultural. Como fruto de um processo sócio-cultural, da sua construção
participam tanto as demandas exteriores à escola (pedagógicas, econômicas, políticas e culturais), quanto
às internas do espaço escolar que resultam das ações e experiências coletivas e individuais dos diversos
atores que nesse espaço trabalham e estudam. Assim, o livro didático é resultante de múltiplas demandas,
pressões, interesses e saberes internos e externos à instituição escolar. Nessa perspectiva, pode ser visto
como um depositório de conteúdos escolares, um instrumento pedagógico, uma fonte de pesquisa e um
portador de valores culturais e ideológicos.
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ABSTRACT

Whereas the textbook is embedded in a broader context, that permeates the educational system, and for
this reason it is susceptible of analysis from different perspectives, this paper aims to analyze the textbook
as a cultural product and teaching tool that is embedded in a dynamic social, historical and cultural. As a
result of a socio-cultural process, its construction involved both demands outside school (educational,
economic, political and cultural), as the internal school environment that result from actions and individual
and collective experiences of various actors in this space work and study. Thus, the textbook is the result
of multiple demands, pressures, interests and knowledge within and outside the school institution. In this
perspective, can be seen as a depository of school subjects, as instructive, a source of research and a
carrier of cultural values &8203;&8203;and ideological.
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São muitos os interesses atualmente que influenciam a produção de livro didático no Brasil. Há, por um
lado, um mercado editorial que, para aumentar seu público consumidor, investe em manuais que
procuram se ajustar as demandas dos ambientes escolares. De outro, existe um grande contingente de
professores, que por razões variadas, embasam sua atuação profissional nas atividades prescritas nos
livros didáticos. Além disso, existem as demandas sociais por uma educação de qualidade que viabilize a
formação de cidadãos participativos, conscientes dos seus direitos e deveres e dos valores da democracia.
Essas demandas imprimem responsabilidades ao Estado e é nesse contexto que ele assume a tarefa de
avaliar a qualidade, as concepções metodológicas, os valores apresentados pelos diversos manuais
didáticos, para então distribuí-los gratuitamente em todas as escolas públicas do país. Nessa perspectiva,
tendo como tema central o livro didático, este artigo pretende enfocar os diversos olhares que podem ser
lançados sobre o livro didático e o destaque que este recebe hoje, não só nas instituições escolares, como
também nas políticas públicas de educação.

Para tanto, o entendimento do significado das noções de educação, instituição escolar e disciplinas
escolares é essencial para a compreensão do papel desenvolvido pelos livros didáticos nos processos de
escolarização e no sistema educacional brasileiro de modo geral. Nesta direção, tomamos o conceito de
educação de Dermeval Saviani, para ele, a educação refere-se

aos conhecimentos, idéias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o
aspecto de elementos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo
singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz, deliberada e
intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente determinadas
que se travam entre os homens. (SAVIANI, 1991, p. 29-30)

A partir dessa noção geral do processo educacional, pode-se destacar a instituição escolar como uma entre
outras instâncias educativas que atuam na formação dos indivíduos, constitui um espaço complexo onde
se relacionam aspectos materiais e humanos.

Nesse sentido, os processos de escolarização, em especial os institucionalizados, formais, comportam um
modelo e uma forma de ensino que estão relacionados a determinadas finalidades formativas. Estas, por
sua vez, são oriundas dos anseios de diferentes grupos sociais que se mobilizam através de recursos
materiais e ideológicos para assegurar a disseminação de uma determinada visão de mundo. Assim, os
conhecimentos disseminados na sociedade, em meios escolarizados ou não, criam maneiras específicas de
transmissão e utilizam-se das tecnologias de comunicação de sua época. Desta forma, as finalidades
educacionais permeiam a seleção curricular e a configuração das disciplinas escolares.

Segundo André Chervel (1990:207), a disciplina escolar é constituída por um ensino de exposição, pelos
exercícios, por práticas de incitação e de motivação e um aparelho docimológico. A partir dessa
perspectiva, nota-se que alguns aspectos constituintes da disciplina escolar estão presentes no livro
didático. Na escola contemporânea, algumas das finalidades educativas são atingidas por meio da
disposição dos conhecimentos em diferentes disciplinas escolares, as quais, na maioria das vezes, são
materializadas no ambiente escolar através dos livros didáticos.

Nesta direção, considerando que a disseminação de idéias, conceitos e valores por meio da instituição
escolar obedece a intenções sociais de diferentes grupos e é concretizada através das instâncias que
promovem o ensino, pode-se inferir que o livro didático atua como instrumento eficaz no processo de
divulgação desses valores.

Desta forma, o livro didático é reconhecível porque materializa a disciplina escolar e veicula seus principais
constituintes, isto é, os conteúdos – o núcleo sobre o qual ela se constitui e a partir do qual se diferencia
das demais disciplinas -; suas finalidades - as prescrições que dão sentido a existência dos conteúdos -; e
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os exercícios, ou seja, as atividades destinadas a professores e alunos responsáveis pela fixação e
reprodução da disciplina (FREITAS, 2009, p. 13). Nessa perspectiva, ele pode ser percebido a partir de
uma visão compreensiva, controladora ou emancipadora da disciplina.

O livro didático pode assumir diversos papéis no contexto escolar, podendo ser utilizado como instrumento
auxiliar, como fonte de pesquisa, como caderno de leitura, etc. Mas, na maioria das vezes, é visto como a
única ferramenta eficaz para ser utilizada em momento de aprendizagem, sendo assim, constitui
ferramenta fundamental no processo de escolarização, já que faz parte do cotidiano de docentes e
discentes no processo de ensino-aprendizagem.

Itamar Freitas define o livro didático como

um artefato impresso em papel, que veicula imagens e textos em formato
linear e seqüencial, planejado, organizado e produzido especificamente
para uso em situações didáticas, envolvendo predominantemente alunos e
professores, e que tem a função de transmitir saberes circunscritos a uma
disciplina escolar (FREITAS, 2009, p. 13).

Com base nessa definição percebe-se que o livro didático é formado por uma série de elementos (textos,
imagens, exercícios) e que ele é organizado e pensado, especificamente, para ser utilizado em situações
de ensino-aprendizagem. Tais elementos tomam forma a partir de fundamentos retirados da ciência de
referência e da ciência da educação. Assim, ele é composto pela ação conjunta de teorias da educação e
teorias da ciência que dá base para os conteúdos conceituais.

Apesar de ter sido considerado por muito tempo como um objeto cultural de pouco valor, nas últimas
décadas tem despertado o interesse dos pesquisadores que passaram a analisá-lo sob diversos aspectos,
inclusive, seus elementos educativos e seu papel na formação da escola contemporânea. No entanto, tem
sido julgado de maneiras contraditórias, alguns professores o vêem de forma negativa atribuindo-lhe a
culpa pela precariedade da educação escolar, por isso, o rejeitam, enquanto que outros, não fazem
nenhum julgamento, ou o vêem de forma positiva devido ao auxílio que lhes presta no dia-a-dia.

As avaliações feitas por pesquisadores sobre o livro didático também chegam a proposições diversas, uma
vez que este ainda é um objeto cujo enfoque e a maneira de abordagem depende do campo de
investigação, que é bastante amplo, compreende a história, as ciências políticas e econômicas, a área
pedagógica, sociológica, lingüística, etc. Esse interesse que tem despertado nos pesquisadores, e os
julgamentos contraditórios que tem provocado, demonstram que ele é um objeto complexo e que possui
vários aspectos e perspectivas.

Segundo Alain Choppin, algumas razões explicam esse interesse em analisar os aspectos do livro didático,
uma delas é a sua presença no mundo e os encargos econômicos que acarreta, outra é o interesse que os
historiadores têm demonstrado ultimamente por esse objeto. Esse dinamismo da pesquisa é resultado de
uma série de fatores conjunturais: a importância dada às questões ligadas à educação, o interesse de
várias populações em resgatar uma identidade cultural, os avanços ocorridos na trajetória do livro didático
desde 1980, o progresso técnico-científico no tratamento e difusão de informações, a formação de grupos
de pesquisa dedicados às questões específicas do livro didático e as incertezas em relação ao futuro do
livro impresso e, especialmente, em relação à função que os livros desempenham diante das novas
tecnologias educativas (cf. CHOPPIN, 2004).

O livro didático, enquanto objeto cultural complexo, pode exercer diversas funções, estas são definidas de
acordo com a forma em que é pensada a sua produção, do espaço e do momento em que é produzido, do
público ao qual pretende atender e a utilização que é feita dele nas diversas situações escolares.

Para Alain Choppin, os livros didáticos exercem quatro funções essenciais: função referencial - é o suporte
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dos conteúdos educativos, o depósito dos conhecimentos e habilidades que um grupo social considera
relevante transmitir para as novas gerações; função instrumental - balizada por métodos de
aprendizagem, propõe exercícios e atividades que visem facilitar a memorização dos conteúdos; função
ideológica e cultural - o livro é usado como suporte para a construção de uma identidade, e, por fim a
função documental - o livro é utilizado como fonte de documentos que por meio da observação venham a
despertar o senso crítico do aluno, essa função é mais freqüente em ambientes pedagógicos que
privilegiam a iniciativa da criança, a autonomia (cf. CHOPPIN, 2004). A partir dessa ótica, podemos
classificar o livro didático como uma mercadoria, um depositório de conteúdos escolares, um instrumento
pedagógico, uma fonte de pesquisa e um portador de valores culturais e ideológicos.

LIVRO DIDÁTICO: DIFERENTES PERSPECTIVAS

A partir do exposto pode-se considerar o livro didático como um gênero específico do ambiente escolar,
um instrumento de trabalho do professor e aluno, suporte fundamental na mediação entre o ensino e a
aprendizagem, o qual ocupa lugar de destaque na cultura escolar brasileira, por isso, desempenha papel
relevante na sala de aula e no contexto escolar de modo geral. Ele é visto como um guia para a
delimitação das propostas pedagógicas, dos conteúdos e atividades, funciona como material de consulta,
de apoio didático-pedagógico, como livro de leitura e de escrita, etc. Nesse sentido exerce uma “ação
pedagógica” no sentido que Bourdieu atribui a essa expressão, ou seja, seleciona e legitima a cultura por
imposição e inculcação de maneira a formar o habitus no indivíduo a partir da cultura dominante.

A ação pedagógica é “uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um
arbitrário cultural” (BOURDIEU; PASSERON, p. 20, 1982). A violência simbólica é a imposição de
significações apresentadas como legítimas, as quais dissimulam as relações de força que estão em sua
base, nessa perspectiva, em relação ao livro didático, este sob a responsabilidade do poder público, como
veículos privilegiados dos saberes a serem ensinados, consolidam-se como instrumentos pedagógicos
legítimos por estarem vinculados a normas racionais instituídas pela burocracia do Estado.

Para Max Weber, a legitimidade é a crença social numa determinada ordem. Nesse sentido, o Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) representa uma ordem legítima, marcado por tensões, crítica e
confronto de interesses, avalia previamente, segundo regras estipuladas em edital próprio, as obras
didáticas e lhes dá validade a partir de critérios definidos legalmente, seria o que Max Weber denomina de
dominação legítima de caráter racional ou legal, que se refere à dominação burocrática. (GONZALEZ, p.
56, 2002). Em A ética protestante e o espírito do capitalismo, Weber afirma que o Estado moderno se
constituiu como uma “entidade política, com uma ‘Constituição’ racionalmente redigida, um Direito
racionalmente ordenado, e uma administração orientada por regras racionais, as leis, administrado por
funcionários especializados” (CARVALHO, p. 42-43, 2005). Essas características do Estado moderno podem
ser atribuídas à forma como os diversos programas e políticas educacionais se estruturaram, dentre eles o
PNLD.

A partir dessa compreensão, o livro didático, deve ser considerado como o resultado de um complexo
processo de produção que sofre a ação direta das relações de poder da realidade sócio-histórica, as quais
imprimem limites, restringem e condicionam sua produção, divulgação e uso. Nessa perspectiva, devem
ser percebidos não somente a partir de uma perspectiva escolar, mas também com base em uma visão
não escolar, quer dizer, levar em conta aspectos propriamente não escolares que interferem na sua
produção e utilização e reconhecer a força de elementos externos que influenciam as práticas que
desencadeia. (SPOSITO: 2007).

Outro aspecto presente nos livros didáticos é a padronização na indicação dos conteúdos. Ao se
consolidarem como instrumentos pedagógicos cada vez mais utilizados por professores e alunos,
explicitam uma estreita relação entre a elaboração dos programas de ensino e as aulas ministradas pelos
docentes. Os currículos e os programas constituem a ferramenta mais eficaz de intervenção do Estado no

Pág.4/9



ensino, o que expressa sua interferência na formação da clientela escolar. Através dos programas
divulgam-se as concepções científicas de cada disciplina, o estado de desenvolvimento das ciências de
referência e, a direção que devem tomar ao se transformar em saber escolar. Desta forma, o discurso do
Estado se pronuncia sobre a educação e define seu sentido, forma, finalidade e conteúdo. Logo, a
burocracia estatal legisla e regulamenta o ensino.

Por conseguinte, na produção hodierna de livros didáticos, alguns referentes são considerados, dentre eles
se destacam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD), como já mencionado é responsável pela avaliação dessas obras, e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), tendo por base essas referências, os produtores de livros didáticos, em certa medida,
padronizam os conteúdos apresentados e as expectativas em relação aos discentes. Assim, há uma
padronização na indicação dos conteúdos curriculares e uma demonstração clara do que os órgãos
responsáveis pela educação no país esperam dos indivíduos que passam pela instituição escolar. Esse
aspecto tem certa relação com as concepções de Durkheim. Para ele,

a despeito de todas as dissidências, há na base de nossa civilização certo número
de princípios que, implícita ou explicitamente, são comuns a todos, ou pelo
menos que bem poucos ousam negar em sã consciência: o respeito da razão da
ciência, das idéias e sentimentos em que se baseia a moral democrática. É função
do Estado proteger esses princípios essenciais, fazê-los ensinar em suas escolas,
velar por que não fiquem ignorados pelas crianças de parte alguma, zelar pelo
respeito que lhes devemos. (DURKHIEM, 1965, 49)

Nessa perspectiva, a articulação entre a produção didática e o sistema educacional distingue essa
produção cultural dos demais livros, nos quais é menos visível a interferência de agentes externos em sua
elaboração. Essas referências, a legislação, o PNLD, os PCNs, implementam uma ação avaliativa e
reguladora que pode ser vista a partir de uma premissa homogeneizadora de práticas e perspectivas
quanto aos livros didáticos das diversas disciplinas escolares.

Para Durkheim (1965:41) a educação é um fenômeno eminentemente social e é o meio pelo qual cada
sociedade prepara, na formação das crianças, as condições fundamentais de sua própria existência, ela
consiste numa socialização metódica das novas gerações. Para ele, em cada um de nós existem dois seres,
um individual ou egoísta e um social. O ser individual é constituído pelos estados mentais que se
relacionam apenas com nós mesmos e com os acontecimentos de nossa vida pessoal e o ser social é o
conjunto de “sistemas de idéias, sentimentos e hábitos, que exprimem em nós, não a nossa
individualidade, mas o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte (...)” (DURKHEIM, 1965,
41-42). Assim, para este autor, o fim da educação é organizar o ser social nos indivíduos, submeter o ser
egoísta e associal à vida moral, pois, é através da ação educativa que o homem se torna um ser social.

Nessa perspectiva,

a educação é a ação exercida pelas gerações adultas, sobre aquelas não ainda
amadurecidas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver, na
criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela
sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança
particularmente se destine.” (DURKHIEM, 1965, 10)

Educar as novas gerações constitui integrá-las na sociedade através da transmissão dos valores, regras
sociais, do patrimônio histórico-cultural instituídos pelas gerações adultas, isto é, as gerações adultas no
intuito de preservar a sociedade utiliza-se de meios para adaptar as novas gerações a sociedade já
existente, o principal desses meios é a ação educativa.
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Levando em consideração essa divisão do indivíduo em ser egoísta e ser social e a função da educação em
integrá-los, e que o livro didático é resultado de um complexo processo de produção a qual envolve
interesses externos e internos do âmbito escolar, pode-se inferir que neste estão representados vários
aspectos do ser social, pois, é constituído com base em um tipo ideal de homem. Além disso, quaisquer
que possam ser as diferenças entre os diversos tipos de livros didáticos estes possuem um caráter
comum: são o resultado de demandas sociais, de um projeto de cidadão e são constituídos com base em
regras estabelecidas socialmente. A geração adulta ao pensar o currículo e as reformas educacionais
pauta-se nas necessidades do meio social e procura através dessas ferramentas preparar as novas
gerações para a sociedade que está estabelecida.

Considerando-se que o livro didático constitui um suporte privilegiado dos conhecimentos escolares, os
quais são selecionados a partir das propostas curriculares educacionais, este pode ser visto como um
instrumento utilizado na socialização das novas gerações, visto que, apresenta as crianças e adolescentes
o mundo social, constituído com base num sistema de valores, numa cultura e é “proposto em geral para
cimentar a uniformidade de pensamento, divulgar determinadas crenças, inculcar normas, regras de
procedimentos e valores (...)” (BITTENCOURT, 2008, p. 15). A partir desses elementos que constituem o
livro didático pode-se dizer que na perspectiva durkheimeniana ele seria um instrumento de
homogeneização, de coesão da sociedade.

A partir do exposto, pode-se inferir que o livro didático é um dos principais suportes dos conteúdos
educacionais e dos conhecimentos e técnicas consideradas fundamentais por uma determinada sociedade
em uma época específica. Assim sendo, é um instrumento pedagógico elaborado não apenas para criar
situações didáticas de ensino e aprendizagem, mas para propagar determinadas crenças, inculcar normas,
valores, procedimentos. Essa função tem por base a relação existente entre os atores próprios do
ambiente escolar e a estrutura social de modo geral, é a conformação do habitus na acepção atribuída por
Bourdieu. O habitus se constitui nas estruturas mentais através das quais os indivíduos apreendem o
mundo social, é “um sistema de esquemas de produção de práticas e um sistema de esquemas de
percepção e apreciação das práticas.” (BOURDIEU, p. 158, 2004). Para este autor o habitus se configura
nas exterioridades interiorizadas pelo indivíduo, é um produto da história que orienta as práticas
individuais e coletivas de maneira a assegurar as experiências passadas.

Nessa perspectiva, a escola e a sala de aula caracterizam-se como lugar social de interiorização de normas
e valores no qual o livro didático é um dos instrumentos mediadores entre professores e alunos. Utilizado,
geralmente, dentro do sistema de ensino, entendido como “o conjunto dos mecanismos institucionais ou
habituais pelos quais se encontra assegurada a transmissão entre as gerações da cultura herdada do
passado [...]” (BOURDIEU; PASSERON, p. 25, 1982), o livro didático, enquanto instrumento do sistema de
ensino, pode ser visto como meio utilizado numa formação social que colabora harmoniosamente para a
coesão social, pois é composto por conteúdos próprios do meio moral, entendido como “um conjunto
particular de regras, as quais possuem valor maior do que todas as outras coisas humanas” (WEISS, p.
61, 2007), as quais compartilhamos, contribuindo assim para preservar a consciência coletiva,
configurando-se, como uma cadeia de transferência disciplinadora do cotidiano, mantenedora da ordem,
na perspectiva de Durkheim, e ratificadora das estruturas sociais vigentes na visão de Pierre Bourdieu.

Na perspectiva de Karl Marx, o livro didático pode ser visto assim como a educação, já que é um
instrumento utilizado em meios educacionais, como

um campo de batalha importante, onde se pode inculcar hábitos conservadores,
cultivar tendências conservadoras, acomodatícias, resignadas ou meramente
pragmáticas, mas onde se pode também fortalecer disposições críticas, estimular
o inconformismo e a inquietação, incentivar o desenvolvimento da capacidade
questionadora. (KONDER, p. 21, 2001)
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Desde modo, o livro didático pode contribuir para a formação de indivíduos conformados, súditos, como
para a formação de cidadãos questionadores da realidade social na qual estão inseridos, ou seja, pode ser
uma ferramenta a ser empregada em favor da disseminação da ideologia dominante para inculcar uma
determinada forma de ver o mundo ou como um meio que irá auxiliar o processo de emancipação do
homem.

Com base no exposto, pode-se afirmar que um dos principais meios pelos quais o livro didático efetiva sua
função na formação dos indivíduos é a linguagem. Diversos objetos culturais e instituições sociais
ganharam visibilidade enquanto instrumentos de força e de poder com a perspectiva marxista e
posteriormente com a de Pierre Bourdieu. Um desses objetos reconhecidos, de grande obscuridade e
suposta neutralidade, foi a linguagem, quer dizer, o uso e domínio dela seja nas modalidades orais ou
escritas que se instituíam em representações ideológicas.

Nessa perspectiva, pode-se inferir que a linguagem utilizada nos livros didáticos configura-se um
instrumento de poder simbólico. Ao refletir sobre a educação, Bourdieu realizou várias pesquisas que
evidenciam que há nas classes sociais a transmissão de um capital cultural que as diferencia. Os
resultados de estudos realizados na França, apontaram para uma superioridade de desempenho das
crianças na escola relacionada a fatores como nível de escolarização dos pais, acúmulo e acesso a bens
culturais (BOURDIEU, 1989, p. 13). Devido a essa superioridade, as crianças dos segmentos sociais mais
favorecidos apresentaram uma maior possibilidade de uso da língua como acesso privilegiado à cultural
intelectual.

Nesta direção a língua é vista como um instrumento de conhecimento do mundo e como meio de
comunicação. Segundo Saussure (apud, BOURDIEU, 1989, p. 9 TEXTO DE GABRIELA SEAL) a língua é
“condição de inteligibilidade da palavra, como intermediário estruturado que se deve construir para se
explicar a relação constante entre som e sentido”.

Assim sendo, a linguagem é um instrumento de conhecimento e um meio de comunicação, em
contrapartida como tal é também instrumento de dominação. Enquanto instrumento de dominação, a
linguagem assume a forma de violência simbólica, quer dizer, a imposição de significados apresentados
como legítimos, os quais camuflam as relações de força que estão em sua base. Nesta perspectiva,
Bourdieu percebe a escola como um espaço m que se privilegiam as diferenças, no qual a linguagem
torna-se uma violência simbólica ao institucionalizar como válido o conhecimento provindo dos grupos
dominantes.

Texto escrito, gravuras, fotos, mapas, ilustrações diversas são as linguagens presentes nos livros didáticos
que há muito vêm sendo utilizadas como instrumentos pedagógicos. Como produto da indústria cultural,
impõe uma forma de leitura organizada por um conjunto de profissionais (autor, editor, designer gráfico,
etc.), nessa perspectiva, ele cria e apresenta padrões lingüísticos e formas de comunicação específicas ao
elaborar textos com um vocabulário próprio, ordenando capítulos e conceitos, selecionando ilustrações,
etc.

Nesse sentido, considerando que o livro didático empreende uma relação de comunicação pedagógica, esta
se pauta nos códigos próprios da cultura dominante. Para Cláudio Marques Martins Nogueira e Maria Alice
Nogueira,

[...] Bourdieu compreende a relação de comunicação pedagógica (o ensino) como
uma relação formalmente igualitária, que reproduz e legitima, no entanto,
desigualdades anteriores. O argumento do autor é o de que a comunicação
pedagógica, assim como qualquer comunicação cultural, exige, para a sua plena
compreensão e aproveitamento, que os receptores dominem o código utilizado na
produção dessa comunicação. [...]. Para Bourdieu, esse domínio variaria de
acordo com a maior ou menor distância existente entre o arbitrário cultural
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apresentado pela escola como cultura legítima e a cultura familiar de origem dos
alunos. Para os alunos das classes dominantes, a cultura escolar seria a sua
própria cultura, reelaborada e sistematizada. Para os demais, seria uma cultura
“estrangeira”. Mais concretamente, Bourdieu observa que a comunicação
pedagógica, tal como realizada tradicionalmente na escola, exige implicitamente,
para o seu pleno aproveitamento, o domínio prévio de um conjunto de
habilidades e referências culturais e lingüísticas que apenas os membros das
classes mais cultivadas possuiriam. Os professores transmitiriam sua mensagem
igualmente a todos os alunos como se todos tivessem os mesmos instrumentos
de decodificação. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p.29-30).

A partir dessa percepção, o livro didático, assim como vários outros meios de comunicação utilizados na
escola, transmitem seus conteúdos, suas informações, sem levar em conta as diferenças existentes no
meio escolar, as diferentes procedências dos alunos, por isso, dirigem-se igualmente a todos os alunos
como se todos possuíssem os mesmos instrumentos de decodificação.

A partir das diferentes perspectivas apresentadas ao longo desse texto sobre o livro didático, pode-se
classificá-lo como um produto social e cultural e como tal pode ser observado a partir de diferentes
perspectivas. Como fruto de um processo sócio-cultural, da sua construção participam tanto as demandas
exteriores à escola (pedagógicas, econômicas, políticas e culturais), quanto às internas que resultam das
ações e experiências coletivas e individuais dos diversos atores que nesse espaço trabalham e estudam.
Assim sendo, o livro didático é resultante de múltiplas demandas, pressões, interesses e saberes internos
e externos à instituição escolar.
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