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Resumo: 

Podemos dizer que até hoje o estudo do livro didático tem sido considerado 

o “patinho feio da pesquisa acadêmica” sendo visto com incredulidade e desconfiança. 

Este artigo pretende explicitar, através do Projeto História Nova do Brasil, como o livro 

didático pode ser objeto de pesquisa na medida em que, ao ser depositário de conteúdos 

escolar e sistematizador de propostas curriculares, pode revelar preceitos de um 

determinado grupo. Portanto, podemos destacar através de seu estudo não apenas o seu 

aspecto ideológico e cultural, mas também o aspecto econômico e social, uma vez que o 

livro didático é “limitado e condicionado por razões econômicas, ideológicas e técnica” 

(BITTENCOURT, 2001, p. 73). 

Na década de 1960, o Brasil vivenciou uma experiência singular na área do 

ensino de história com a publicação do Projeto História Nova do Brasil, um projeto de 

monografias dedicadas ao então ensino secundário, publicado em março de 1963, pelo 

MEC por meio da Campanha de Assistência ao Estudante (Cases). Entre seus autores 

estavam: Joel Rufino dos Santos, Mauricio Martins de Mello, Pedro de Alcântara 

Figueira, Pedro Celso Uchoa Cavalcanti Neto, Ruben Cesar Fernandes e Nélson 

Werneck Sodré. Antes mesmo que o Projeto tivesse todas as suas monografias 

concluídas, o Instituto Superior de Estudos Brasileiro (ISEB), do qual alguns dos 

autores eram membros e onde se encontravam as novas edições que seriam lançadas, foi 

invadido e depredado, todas as monografias foram levadas, e muitas delas queimadas 

em praça publica sendo considerada como material de subversão assim que se instaurou 

o regime militar.  
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Os livros didáticos apesar de serem um dos mais antigos recursos 

disponíveis nas escolas para os professores continuam sendo utilizados de forma 

significativa2, e talvez sejam os únicos livros que a grande maioria da população escolar 

realmente interaja, uma vez que o livro é um artigo de luxo e inacessível para a grande 

maioria da população que fica muitas vezes restrita ao livro didático que atualmente é 

distribuído gratuitamente pelo governo nas escolas. 

Maria Laura P. B. Franco (1982) define os livros didáticos como “aqueles 

que se destinam a instruir, coadjuvando o trabalho do professor, numa área qualquer do 

conhecimento” (FRANCO, 1982, p. 17), para a autora o livro não é neutro e podemos 

encontrar em seu conteúdo “transmissão de valores, crenças e visão de mundo dos 

autores”, desta forma o livro pode adquirir dois tipos de função: função de “instrumento 

de reprodução ideológica3” ou a função de possibilitar ao aluno o “desenvolvimento de 

habilidades voltadas para a conscientização” (FRANCO, 1982, p. 17-18). 

Para Circe Bittencourt (2001) o livro didático é uma “mercadoria”, um 

“depositário dos conteúdos escolares” e um “instrumento pedagógico”, ele é uma 

“mercadoria” no sentido de ser um “produto do mundo da edição que obedece à 

evolução das técnicas de fabricação e comercialização pertencente à lógica do 

mercado”, é um “depositário dos conteúdos escolares” no sentido de através dele serem 

passados os “conhecimentos e técnicas considerados fundamentais de uma sociedade de 

determinada época” e por fim um “instrumento pedagógico” pois oferece diversas 

possibilidades de trabalho em sala de aula (BITTENCOURT, 2001, p.71- 72): 

 

[...] o papel do livro didático na vida escolar pode ser o de instrumento 
de reprodução de ideologias e do saber oficial imposto por 
determinados setores do poder e pelo Estado. É necessário enfatizar 
que o livro didático possuí vários sujeitos em seu processo de 
elaboração e passa pela intervenção de professores e alunos que 
realizam as práticas diferentes de leitura e de trabalho escolar. Os usos 
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 Franco em seu livro “O livro didático de História no Brasil: a versão fabricada”, afirma que ao 
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que professores e alunos fazem do livro didático são variados e podem 
transformar  esse veículo ideológico e fonte de lucro das editoras em 
instrumento de trabalho mais eficiente e adequado às necessidades de 
um ensino autônomo. (BITTENCOURT, 2001, p.73) 

 

Considerando o livro didático como uma mercadoria, instrumento 

pedagógico, instrumento de reprodução ideológica, depositário dos conteúdos escolares 

e veículo de transmissão de valores e de cultura, assumo como definição para o livro 

didático, de acordo com o Decreto-lei n.º 1.006 de 30 dezembro de 1938, neste artigo:  

 

[...] os compêndios de leitura em classe: ‘Art. 2.º, § 1.º - Compêndios 
são os livros que exponham total ou parcialmente a matéria das 
disciplinas constantes dos programas escolares, § 2.º - Livros de 
leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos em aula; 
tais livros também são chamados de livros de texto livro-texto, 
compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, manual, livro 
didático (OLIVEIRA, A.,1980, p.12 apud OLIVEIRA, J., 1984, p. 22-
23) 

 

Os primeiros Livros Didáticos no Brasil seguiram modelos franceses e 

alemães4, assim no primeiro quarto do século XX era frequente o uso de manuais 

franceses na maioria dos cursos secundários. Como os manuais eram importados 

algumas disciplinas só poderiam ser estudadas após o ensino do idioma estrangeiro 

como foi o caso da História Universal, que só poderia ser aplicada depois da conclusão 

do curso de francês, uma vez que adotava-se em grande parte o livro “Histoire de La 

Civilisation de CH Seignobos” (HOLLANDA, 1957.p. 102). O mesmo valia para 

estabelecimentos de ensino mantidos por congregações religiosas. 

Medidas nacionalizadoras no Brasil, no início da década de 1930, proibiram 

o uso de língua estrangeira nas escolas bem como manuais escolares nelas escritos. 

Segundo Guy de Hollanda5 (1957), a crise econômica mundial de 1929 aumentou o 

custo do livro importado possibilitando um aumento significante nas vendas de livros 

nacionais, além do grande aumento do número de estabelecimentos de ensino 

resultantes da Reforma Francisco Campo. A questão do livro didático era um tema 

presente nos discursos e projetos de “nacionalização do ensino” e culminou na 

                                                      
4 O primeiro livro feito especificamente para o ensino escolar surge com Juan Amos Comênio, em 1658, 
o Didática Magna. Ver: MOREIRA, Kenia Hilda. Um inventário: o livro didático de história em 
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uso de compêndios franceses, ao colocar a História Universal nas segundas e terceiras séries. 
 



legislação de 1938 que segundo João Batista Araújo e Oliveira (1984), foi a primeira 

preocupação oficial com o livro didático no Brasil,  

Segundo Helena Maria Bouquet Bomény (1984), o debate acerca do livro 

didático está presente “de forma institucional” desde o Estado Novo, durante o 

ministério de Gustavo Capanema, onde a primeira tentativa de legislar e controlar o 

livro didático se deu através do “Decreto-lei n.º 1.006 de 30 de dezembro de 1938”6, 

que rezava a liberdade de produção ou importação de livros didáticos no Brasil, a 

necessidade de uma prévia autorização7 dos livros por parte do Ministério da Educação 

para que os mesmos fossem adotados nas escolas, a proibição da adoção de livros 

didáticos de autoria de professores ou do diretor da escola onde trabalhavam, a não 

obrigatoriedade de adoção de um só livro para cada grau de ensino sendo assim livre a 

escolha por parte dos diretores e professores a escolha do livro para uso, etc. O Decreto- 

lei também criou a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD)8, que deveria ser 

composta por sete membros designados pelo presidente da República e teria dentre suas 

atribuições a função de “examinar e proferir o julgamento dos livros didáticos que lhe 

fossem apresentados” (OLIVEIRA, 1984, p. 33). 

Conforme Bomény, a razão pela implementação da lei em relação ao livro 

didático ter ocorrido durante o Estado Novo se explica através da necessidade que se 

tinha neste período de uma constituição do que se denominava de “consciência 

nacional, construção da nacionalidade e afirmação do Estado Nacional” (BOMÉNY, 

1984, p. 34), um momento de construção do que seria o Brasil, momento também em 

que o livro didático acabou se tornando um grande “transmissor do ideário estado- 

novista” (BOMÉNY, 1984, p. 34), podemos perceber como este ideário se refletia no 

decreto através do seu artigo n.º 20, em que há onze formas de impedimentos à 

autorização de publicação de livros didáticos: 

 

                                                      
6 O Decreto –lei n.º 1.006   deveria entrar em vigor em janeiro de 1940. 
7 Esta autorização deveria ser estabelecida pela Comissão Nacional do Livro Didático, também criada no 
Decreto-lei n.º 1.006 de 30 de dezembro de 1938. Para mais informações de como ocorria o processo de 
avaliação por parte da Comissão. Ver: OLIVEIRA, João Batista Araújo e. A política do livro didático. 
João Batista Araújo e Oliveira, Sonia Dantas Pinto Guimarães, Helena Maria Bouquet Bomény. São 
Paulo: Summus; Campinas: Ed. Da Universidade Estadual de Campinas. 1984. p. 32 – 44. 
8
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que seguissem os programas oficiais. Como cada livro destinado às instituições escolares deveriam passar 
pela Comissão Nacional do Livro Didático, nenhuma editora queria arriscar-se publicando um livro que 
fosse reprovado pela Comissão. 



a) o livro que atende, de qualquer forma, contra a unidade, a 

independência ou a honra nacional; 

b) que contenha, de modo explícito ou implícito, pregação ideológica 

ou indicação da violência contra o regime político adotado pela nação; 

c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades 

constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições 

nacionais; 

d) que despreza ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar 

as figuras dos que se bateram ou se sacrificaram pela sua pátria; 

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão que induza o 

pessimismo quanto ao poder e ao destino da raça brasileira; 

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do 

homem de uma região do país com relação das demais regiões; 

g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras; 

h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais; 

i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso, ou envolva 

combate a qualquer confissão religiosa; 

j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a 

indissolubilidade dos vínculos conjugais; 

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento individual, ou 

combata as legítimas prerrogativas da personalidade humana. 

(BOMÉNY, 1984, p. 35) 

 

Podemos perceber que se defendia a unidade territorial, a independência,  o 

respeito em relação ao regime que vigorava no Brasil, o respeito as autoridades 

nacionais, a preservação da tradição nacional e de figuras que representam a nação 

(heróis nacionais), valorização do futuro da raça brasileira, criação de um sentimento de 

identidade nacional valorizando o Brasil como um todo e não em partes (regiões), não 

deveria ser alimentado ódio aos estrangeiros ou a luta entre as classes sociais, 

valorização da família e valorização das virtudes humanas. Este tipo de ensino 

continuou a ser pregado e difundido por muitos anos no Brasil, inclusive nas décadas de 

1950 e 1960. Um ensino que valorizava a nação, a unidade, visando a criação de uma 

identidade nacional. 

 Para Oliveira (1984) as tentativas de censura, a existência de um Conselho 

Nacional de Moral e Cívica para definir os critérios de produção de livros “aceitáveis” 



ou não, “confirmam essa crença na importância do livro como conformador de valores e 

atitudes” (OLIVEIRA, 1984, p. 16).  

Assim, objeto de muitas críticas e considerado pouco estudado nos 

programas de Pós Graduação em História de todo o país, o livro didático de História e 

os respectivos currículos escolares se tornam objetos de pesquisa fundamental para 

aqueles que buscam compreender as transformações e inovações dentro do ensino de 

História no Brasil, pois os mesmo podem revelar o contexto histórico, social, político e 

cultural de uma sociedade, uma vez que, “sob qualquer forma que se apresentem (guias, 

propostas, parâmetros), são produzidos por órgãos oficiais, que os deixam marcados 

com suas tintas” (ABUD, 2011, p. 29). Assim sendo apresento o caso singular do 

Projeto História Nova do Brasil, inserido neste contexto de construção da identidade 

nacional brasileira e que questionava como o ensino de história vinha sendo feito até o 

momento, seguindo decretos, leis, programas curriculares estabelecidos pelo Estado 

brasileiro. 

O Projeto História Nova do Brasil, publicado em março de 1963 pelo MEC 

por meio da Campanha de Assistência ao Estudante (Cases), foi um exemplo de 

monografias, escritas em conjunto9, destinadas ao então segundo grau. Fazia parte do 

grupo que escreveram o projeto os seguintes intelectuais: Joel Rufino dos Santos, 

Mauricio Martins de Mello, Pedro de Alcântara Figueira, Pedro Celso Uchoa Cavalcanti 

Neto, Ruben Cesar Fernandes e Nélson Werneck Sodré. 

A primeira edição10 do PHNdB11 previa dez títulos para serem tratados em 

seis volumes da seguinte forma: volume I: Descoberta do Brasil, Expansão Territorial, 

Invasões Holandesas e Sociedade do Açúcar; volume II: Mineração, Independência de 

1822 e a Crise da Regência; volume III: Império; volume IV: Abolição, Advento da 

Republica, Florianismo; volume V: República Oligárquica e volume VI: Revolução 

Brasileira.  

De todos os volumes apenas os volumes I e IV foram publicados, uma vez 

com o golpe militar o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), local em que as 

obras estavam sendo elaboradas, foi depredado e fechado e as monografias do Projeto 
                                                      
9 O Projeto é considerado como um trabalho em conjunto devido ao método escolhido por seus autores 
para a composição da obra. Primeiramente o grupo se reunia, elegia um tema e um autor para escrever 
sobre o tema escolhido, depois todos os autores discutiam o que havia sido escrito, eram feitas as 
modificações consideradas necessárias e consequentemente a composição e finalização da obra. 
10 Aqui me refiro à primeira edição, pois o projeto teve uma segunda edição, que não muda em 
absolutamente nada o conteúdo, apenas o fato de que a primeira edição foi publicada pelo MEC e a 
segunda edição foi publicada pela editora Brasiliense, que tinha como proprietário Caio Prado Jr.  
11 Compreende-se por PHNdB: Projeto História Nova do Brasil. 



História Nova do Brasil consideradas subversivas pelo Estado foram queimadas em 

praça pública. Também foram instaurados Inquéritos Policial- Militar12, os famosos  

IPMs, que tornaram alvo de perseguição todos os autores do projeto.  

Mas porque um conjunto de monografias destinado ao então ensino 

secundário seria alvo de perseguição política? Isto não se deve exclusivamente, mas 

acredito que em grande parte, ao fato do livro didático ser um importante “veículo 

portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura” 

(BINTTENCOURT, 2001, p.72) e sendo assim pode transmitir estereótipos e valores de 

algum grupo para atingir determinado objetivo.  

O Projeto História Nova do Brasil ao defender uma reforma educacional, 

tinha como objetivo a renovação e ampliação das perspectivas dentro do estudo de 

História no nível médio, que segundo Nelson Werneck Sodré encontrava-se em uma 

situação lastimável onde “a História não passava de mero arrolamento de dados, de 

mistura com algumas anedotas, desprovida a matéria de qualquer interesse” (SODRÉ, 

1986, p. 121): 

 

As modificações que ocorrem na sociedade brasileira não podem 
deixar de refletir-se no campo educacional. São estas mudanças que 
impõem, hoje, ao MEC atuar no sentido de reformas da educação 
brasileira. Estas monografias inserem-se, portanto, no contexto das 
reformas por que luta o País (FIGUEIRA; SANTOS; SODRÉ; et 
al, 1965, p. XIII) 

 

Se o ensino de história encontrava-se em uma situação lastimável, os 

autores propõem, na introdução geral do volume I, lançado pela editora brasiliense, 

como ele deveria ser reformulado: 

 

(1) Alargando o campo de estudo da nossa História. 
a) verticalmente: fazendo ingressar nele a sociedade, a economia e a 
cultura. Na maioria dos livros só cabem as grandes figuras; é preciso 
fazer aparecer o nosso povo. 
b) horizontalmente: fazendo ingressar nele os fatores condicionantes, 
as vezes determinantes, de ordem mundial. Para nós, não é possível 

                                                      
12 O Inquérito Policial Militar chegou a atingir os números expressivos de 30 volumes de mil páginas 

cada um e só o jornal “O Estado de São Paulo” dedicou cinco editoriais contra a publicação das 

monografias. Ver: SODRÉ, Nelson Werneck. História da História Nova. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 1986 

 

 



explicar a História do Brasil sem inseri-la no quadro da História 
Moderna e Contemporânea, o Brasil desde o seu aparecimento até 
hoje esta ligado aos interesses mundiais. 
(2) Estendendo a compreensão da História até o presente. 
Em nossa opinião, a História não é uma diversão; sua função social 
está justamente no fato de que lhe cabe explicar o presente... 
(FIGUEIRA; SANTOS; SODRÉ; et al, 1965, p. XIII) 

 

Os autores acabavam por criticar a história oficial ensinada até então nas 

escolas e elegiam o povo como personagem central da História do Brasil, dando a ele a 

função de desempenhar o nacionalismo e promover o desenvolvimento que o país 

precisava para deixar a sua condição de subalternidade e superar assim as barreiras do 

imperialismo, mas para isto, era preciso que o povo conhecesse o processo histórico 

brasileiro, para que este servisse como “elemento propulsor do engajamento na 

modificação da realidade” (LOURENÇO, 2008, p. 393), e a forma em que o ensino 

vinha sendo transmitido não permitia ao povo o desempenho do seu papel dentro da 

sociedade, a  história passava a ter uma função social. 

Na monografia “O descobrimento do Brasil” do volume I da segunda edição 

(1965), os autores criticavam a história positivista e herdeira da divisão quadripartite 

europeia e a lógica de estudar História do Brasil separada da História Mundial, uma vez 

que o Brasil desde o seu aparecimento estava ligado à economia mundial: 

 

O descobrimento do Brasil tem sido constantemente distorcida em 
nossa bibliografia histórica, principalmente na literatura didática. 
Enfoques errôneos e omissões perniciosas reduziram fatos históricos 
de imensa magnitude e importância a imagens sediças e 
esteriotipadas...tudo muito recheado de nomes e fatos. 

[...] tende a isolar Portugal do contexto europeu, tornando-o assim, 
historicamente incompreensível... Como se fosse de fato possível uma 
Historia de Portugal ou do Brasil fora do mundo, isolada no tempo e 
no espaço.  (FIGUEIRA; SANTOS; SODRÉ; et al, 1965, p. 5-6) 

 

Ainda no volume I com a monografia “As invasões holandesas” os autores 

criticam como as invasões holandesas eram abordadas apenas no seu caráter bélico 

pretendendo inspirar civismo:  

 



As invasões holandesas no Brasil são apresentadas, em nossa literatura 
didática, pela narrativa dos choques bélicos que tiveram lugar no 
nordeste brasileiro. Esta maneira de abordar o assunto repousa 
exclusivamente em fatos superficiais e militares, pretendendo uma 
valorização belicista que reduz inteiramente a importância do 
processo... Os livros didáticos insistem em narrar com minúcias 
somente os combates. 

Pretendem inspirar civismo apenas pela valorização das guerras que 
participamos... Ressaltam grupos raciais que participaram das lutas, 
não conseguindo ver ai as camadas sociais e as diferentes posições por 
elas adotadas. (FIGUEIRA; SANTOS; SODRÉ; et al, 1965, p. 91) 

 

Finalizavam o volume I com a monografia “A expansão territorial”, 

criticando a forma como a realidade do Brasil vinha sendo pensada, uma realidade 

vítima da ideologia do colonialismo, vítima de interpretações luso-brasileiras que não 

conseguia perceber o Brasil não serviam para o progresso do país. Ao mesmo tempo em 

que os autores criticam como o Brasil vinha sendo pensado defendiam o povo, segundo 

eles o povo não tinha culpa ao repetir estes tipos de interpretações, pois eles também 

teriam sido vítimas de uma educação que é imposta de cima para baixo, imposta pelo 

estrangeiro e com o objetivo de mantê-los na condição de inferiores e incapazes, uma 

incapacidade proposital para impedir ações decisivas do povo: 

 

O nosso povo repetiria as distorções consagradas acerca da realidade 
do país, por todos esses séculos... a ignorância que lhe foi imposta 
pelo colonialismo a mitificação da ideologia do colonialismos. Ambas 
vieram de cima. O nosso povo não tinha, e hoje tem em parcela 
mínima, acesso as idéias, muito menos as técnicas de transmissão de 
idéias. Não é, portanto, criador do erro, nem o responsável pela 
própria ignorância, como pensava o Imperador, ou como pensam os 
equivocados de hoje. 

Nenhum desses equívocos é, no entanto, gratuito. Todos existem para 
nos dar a impressão da nossa inferioridade enquanto povo, da nossa 
incapacidade coletiva de dirigir a nossa historia e o nosso destino. 
Nenhum deles serve ao nosso progresso. (FIGUEIRA; SANTOS; 
SODRÉ; et al, 1965, p. 153) 

 

Já no volume IV, na monografia “O sentido da Abolição”, na introdução os 

autores denunciam os manuais escolares contemporâneos que não abordavam o destino 

que teve a massa escrava na Historia do Brasil apenas apresentando o trabalho escravo 

como uma questão abolicionista, para os autores a questão do trabalho escravo deveria 

ser tratada de forma continua e não como uma ruptura no momento da assinatura da Lei 



Áurea pela princesa Isabel, a abolição teria sido uma frustração, pois o povo continuaria 

sendo muito mais servo do que livre uma vez que o escravismo morreu enquanto 

instituição, mas permaneceu o latifúndio e este fez permanecer a dependência externa.  

No volume IV, com a monografia “O advento da república”, os autores 

criticaram as abordagens acerca da república que vem apresentando um sentido cada 

vez mais deturpado e esvaziado, caracterizando a atuação do exercito onde a República 

seria o resultado de um golpe militar, reduzindo assim todo o sentido social e político 

colocando o povo como bestificado. Para os autores, ninguém assiste nada bestificado, a 

não ser movimentos que não lhe interessam e a história tem mostrado que o povo, pela 

simples razão de saber onde está os seus interesses, jamais assiste aos acontecimentos 

“bestificado”: 

 

[...] tem sido deturpada e esvaziada do seu verdadeiro sentido a 
proclamação da República entre nós que é impossível, nos estreitos 
limites deste tipo de trabalho... 

Realmente o que caracteriza em nossa literatura histórica o advento da 
República é a atuação do Exército, não como representante de 
interesses sociais, mas como grupo despeitado por baixos salários e 
demora nas promoções. 

A frase “o povo assistiu bestificado” à mudança de regime político é 
frequentemente mencionada para demonstrar que o Imperador era 
querido pela população... Daí a desmoralização social da História, 
como se tais versões fossem História. (FIGUEIRA; SANTOS; 
SODRÉ; et al, 1965, p. 51-52) 

 

Pode-se perceber, com estes pequenos trechos, que os autores do projeto 

foram inovadores no período em que pensaram a história do Brasil, eles buscaram 

respostas para os conflitos sociais que o nosso país vivenciava, buscaram uma nova 

interpretação da realidade brasileira através da proposta de uma reforma no ensino de 

história, defenderam a necessidade de se reconhecer a realidade brasileira, pois nas 

palavras dos autores “[...] não ter uma falsa ideia do que somos, é grande passo para a 

construção do que queremos ser” (FIGUEIRA; SANTOS; SODRÉ; et al,1965, p. 7). 

Aqui algumas questões colocadas em pauta pelo PHNdB foram abordadas, 

porém ainda há muito por fazer e por analisar diante do conteúdo das monografias. 
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