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[...] que sonha com a volta do irmão do Henfil / Com tanta gente que 

partiu / Num rabo de foguete / Chora / A nossa Pátria mãe gentil / 

Choram Marias e Clarisses / No solo do Brasil. 

Mas sei que uma dor assim pungente / Não há de ser inutilmente / A 

esperança / Dança na corda bamba de sombrinha / E em cada passo 

dessa linha / Pode se machucar. 

Azar! / A esperança equilibrista / Sabe que o show de todo artista / Tem 

que continuar. 

 

Elis Regina (1979). 



 
 

RESUMO 

 

Essa dissertação problematiza como a Redemocratização do Brasil é abordada imageticamente 

nos livros didáticos de História. A pesquisa em livros didáticos é um estudo complexo por 

averiguar todas as dimensões que o compõem, como os programas nacionais e leis que 

envolvem a sua produção, dentre outras. Portanto, o estudo é uma possibilidade de contribuir 

para o campo das Ciências Humanas e Sociais, por meio da investigação sobre os teores e a 

influência do campo visual para efetivação de uma aprendizagem dinâmica, múltipla, voltada à 

sensibilidade e à percepção dos novos campos de pesquisa educacional. Consequentemente 

objetiva identificar igualmente o uso e os desusos das imagens como fonte de ensino na área de 

História. Na sequência, busca evidenciar como o PNLD 2018 sugere trabalhar didaticamente o 

uso das imagens no Ensino de História e, por fim, faz uma descrição analítica acerca das 

imagens do período de Redemocratização do Brasil apresentadas em três coleções didáticas, as 

quais participaram do Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (PNLD/EM). 

Metodologicamente, esta pesquisa se dá pela análise documental do Edital de Convocação para 

o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o PNLD 2018 do Ensino Médio, do 

Manual do Professor e da seleção dos registros imagéticos que compõem as referidas coleções. 

Em relação à análise das imagens, está centrada nas categorias de representações iconográficas 

pensadas por Joly e Santaella. Como resultado, infere que as imagens acerca do Período de 

Redemocratização presentes nos livros didáticos de História reforçam os conteúdos escritos dos 

capítulos, faltando capacitação dos professores para a leitura iconográfica. 

 

Palavras-Chave: Ciências Humanas. Imagens. Democracia. Livros Didáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation problematizes how the Redemocratization of Brazil is approached imagery in 

the history textbooks. Textbook research is a complex study as it investigates all the dimensions 

that compose it, such as national programs and laws that involve its production, among others. 

Therefore, the study is a possibility to contribute to the field of Human and Social Sciences, 

through the investigation of the contents and the influence of the visual field for the realization 

of a dynamic, multiple learning, focused on the sensitivity and perception of the new fields of 

research. educational research. Consequently, it aims to equally identify the use and disuse of 

images as a source of teaching in the area of History. Then, it seeks to show how the PNLD 

2018 suggests working didactically the use of images in the Teaching of History and, finally, 

makes an analytical description about the images of the period of Redemocratization in Brazil 

presented in three didactic collections, which participated in the National Program of the High 

School Textbook (PNLD / EM). Methodologically, this research takes place through the 

documentary analysis of the Call Notice for the process of registration and evaluation of 

didactic works for the PNLD 2018 High School, the Teacher's Manual and the selection of the 

imagery records that make up the referred collections. Regarding the analysis of images, it is 

centered on the categories of iconographic representations thought by Joly and Santaella. As a 

result, it is inferred that the images about the Period of Redemocratization present in history 

textbooks reinforce the written contents of the chapters, lacking teacher training for 

iconographic reading. 

 

Keywords: Human Sciences. Images. Democracy. Didatic books. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TRAJETÓRIA 

 

Esta pesquisa insere-se em múltiplas continuidades. Inicialmente da pesquisadora 

enquanto educadora que, da sua experiência em sala de aula e com as práticas dos professores, 

elaborou os problemas que serão discutidos; segundo, a da pesquisa que não se inicia com a 

elaboração do projeto para essa dissertação, mas é pensada desde antes das primeiras 

experiências com o objeto da pesquisa que é o livro didático; e finalizando, as imagens do 

Período de Redemocratização. 

Por acreditar na educação, escolhi ser professora. Iniciei minha formação nessa área, 

cursando o magistério, referente ao ensino médio. Concluída essa etapa, ingressei na faculdade, 

no curso de Pedagogia, com habilitação em supervisão escolar, na Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), no município de Campina Grande. Ao mesmo tempo em que cursava a 

faculdade, participei de um concurso para professores na rede municipal de Campina Grande. 

Aprovada, trabalhei por vários anos como professora do Ensino Fundamental, nos anos iniciais. 

Em 1998, mudei-me para a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ingressei 

como professora na rede municipal de educação, nas turmas de 1º ao 5º ano1  do Ensino 

Fundamental. Desde 2005, atuo como supervisora escolar na rede municipal de educação de 

Mossoró/RN. No intuito de aprofundar mais ainda meus conhecimentos na área de educação, 

em 2008, cursei especialização em supervisão escolar, na Faculdade Integrada de Patos (FIP). 

Nos últimos 15 anos, na função de pedagoga e supervisora escolar da Rede Municipal 

de Educação do município de Mossoró/RN, com uma boa experiência em docência, como 

também convivência com professores de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, tenho participado 

diretamente de momentos de construção dos planejamentos com o corpo docente do município. 

Nesses momentos, muito me inquietavam as propostas de leitura das imagens apresentadas nos 

livros didáticos. O material sugeria algumas leituras das imagens visuais, no entanto, a meu ver 

serviam apenas para o aluno reproduzir o que estava mais explícito e não despertavam a 

curiosidade e seu senso crítico. 

A convivência com os professores me fez perceber que meus colegas docentes possuem 

algumas dificuldades na construção de um planejamento que desperte mais interesse do aluno 

pelo conteúdo ensinado. Por isso, alguns se detêm mais ao livro didático, por ser um recurso 

 
1 Em 1998 utilizava a nomenclatura de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental (LDB). 
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acessível, pronto e performático. Diante das orientações em seus planejamentos, sempre sugeri 

que utilizassem o lúdico e o visual para prender a atenção dos alunos, despertando o interesse 

pela aula e, consequentemente, obtendo boa aprendizagem. Nestas sugestões, a aplicabilidade 

das imagens como recurso didático aparece como uma das propostas mais promissoras. 

É importante ressaltar que, após o fervor inicial, alguns esbarram na falta de formação 

específica para o ensino com imagens. Ao observar esta falta, passei, então, a indagar: como os 

professores poderiam melhor trabalhar didaticamente as imagens em sala de aula? Qual a 

receptividade e leitura dos alunos acerca das ilustrações? 

Por ser professora e ter trabalhado com imagens com os alunos, várias interrogações 

surgidas em relação a essa temática soavam como se tivessem sido feitas para mim! 

Surgia o interesse em compreender como os livros didáticos de História do Ensino 

Médio abordavam os fatos históricos através dos textos escritos e através das imagens. 

Procurando me aperfeiçoar e buscando intensificar teoricamente no uso didático das imagens, 

nos anos de 2017 e 2018, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), 

como aluna em caráter especial. Durante as discussões nas aulas, fomos capacitados para 

observar as imagens como instrumento de saberes e de ensino. Atentei para o fato de que por 

meio das imagens, o aluno pode se aprofundar em temas abordados nos livros didáticos, em 

que o conteúdo visual tem um acento mais forte. Percebi também que as imagens, para além 

do ensino, constituem fonte de grande relevância acadêmica como objeto de pesquisa. Nascia 

então, o meu objeto de pesquisa! 

A inclinação que tenho pelo ato de educar transcende o campo pessoal e informal e me 

aguça a curiosidade, acendendo questionamentos que considero importantes ao descobrir uma 

nova perspectiva educativa e de conhecimentos. Através da formação recebida como aluna no 

POSENSINO 2 , outros questionamentos vieram à luz, inclusive o problema da presente 

pesquisa: como as imagens sobre o Período de Redemocratização são abordadas nos livros 

didáticos de História? 

Trazer novas abordagens e recursos para a sala de aula de História é uma alternativa 

para motivar os alunos a se interessarem pelo ensino do passado. Logo, “compreendo que as 

imagens são textuais e, unidas à escrita, perfazem saberes passíveis de interpretações diversas” 

(TAMANINI, 2019). A partir dessa compreensão, senti-me animada para explorar as imagens 

 
2 Programa de Pós-Graduação em Ensino, em Associação Ampla entre a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, Universidade Federal Rural do Semiárido, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte. 
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em sua natureza pedagógica, descortiná-las em sua feição didática e compreendê-las em uma 

perspectiva interdisciplinar para o Ensino de História. Eis o desafio posto! 

 

1.2 ASPECTOS GERAIS SOBRE O OBJETO DA PESQUISA 

 

O Ensino de História no Brasil foi pautado, durante grande parte do Período 

Republicano, em apresentar personalidades importantes, fatos pontuais e desdobramentos 

oriundos de causas e efeitos; também mostrava características sociais, econômicas, culturais e 

políticas de uma determinada sociedade; as temáticas eram abordadas sob uma determinada 

ótica que variava de acordo com os contextos, ou mesmo por conta da interferência estatal no 

modelo público de educação (BITTENCOURT, 2018). Diante disso, percebo a relevância 

acadêmica em pesquisar sobre como e o que os livros didáticos ensinam sobre a 

Redemocratização do Brasil, possibilitando um estudo histórico mais amplo e didático. 

A largada da escrita desta pesquisa deu-se na disciplina “Pesquisa em Ensino”, do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), quando realizei um mapeamento das 

produções acadêmicas sobre a temática, na tentativa de responder se existiam trabalhos nesse 

sentido e quais dimensões vinham se destacando. 

Nesta etapa de pesquisa, servindo-me dos bancos de dados da CAPES, da Plataforma 

Sucupira, do site do Google Acadêmico, me inteirava dos trabalhos defendidos acerca das 

imagens nos livros didáticos de História do Ensino Médio, para minha pesquisa não ser 

repetitiva. Desejava desde o início, dar minha contribuição, deixar minha ajuda. Observei que 

havia lacunas a serem preenchidas se abordasse, por exemplo, acerca dos mecanismos de 

enfrentamento das dificuldades em se trabalhar as imagens em sala de aula, ou como se dava a 

escolha das imagens que faziam parte do livro didático, levando em consideração como 

acontecia essa escolha; quais eram os critérios de avaliação das imagens pelo PNLD3. Era 

preciso, naquela hora, buscar um tema ou conteúdo de História ministrado em sala de aula para 

a partir dele, observar na prática, minhas inquietações: imagens do Período de 

Redemocratização. 

 
3 PNLD 2018 – Programa Nacional do Livro Didático. Brasil. Ministério da Educação. PNLD 2018: apresentação 

– guia de livros didáticos – ensino médio/ Ministério da Educação – Secretária de Educação Básica – SEB – Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. Brasília, DF: Ministério da Educação, Secretária de Educação Básica, 

2017. 
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Após a execução do mapeamento, os objetivos foram ordenando-se cada vez mais em 

minha mente. Na intenção de construir o “Estado da Arte”4 sobre o tema, percebi que nos 

bancos de dados da CAPES, da Plataforma Sucupira, do site do Google Acadêmico, havia 

ausência de dissertações e teses que poderiam responder às minhas perguntas acerca do meu 

objeto de pesquisa. No quadro sequente, elenco algumas considerações sobre alguns trabalhos 

encontrados. 

 

Quadro 1 - Produções sobre Período de Redemocratização em livros didáticos. 

Autoria/Ano Título Objetivo do 

Estudo 

Nível IES/PERÍODICO 

BUENO, J. B. G. 

(2011). 

Imagens visuais 

nos livros 

didáticos: 

permanências e 

rupturas nas 

propostas de 

leitura (Brasil, 

décadas de 1970 

a 2000). 

Estudar as 

propostas de 

leitura e usos 

de imagens 

visuais como 

documentos 

históricos 

impressas nos 

livros didáticos 

de História, 

editados entre 

as décadas de 

1970 e 2000. 

Tese UEC 

ALVES, C. M. 

(2018). 

Ditadura militar 

brasileira: 

Memória e 

Ensino em 

tempos de 

redemocratização 

Analisamos o 

depoimento de 

militares e civis 

que tiveram 

relação direta 

com a Ditadura 

Militar 

Brasileira. 

Dissertação UEMS 

SAMPAIO, J. S. 

(2017). 

Encontros 

possíveis entre 

Ensino de 

História, imagens 

e arte: uma 

análise do livro 

didático História 

em movimento 

(2014). 

Compreender 

de que modo 

essa coleção 

articula saberes 

históricos com 

saberes 

artísticos, 

identificando e 

refletindo sobre 

as estratégias 

pedagógicas e 

metodológicas 

Dissertação UFRS 

 
4  Compreendo o “Estado da Arte” como uma metodologia investigativa que por meio de levantamentos 

documentais, inventaria a produção científica sobre um determinado tema em uma área ou contexto específico 

(FERREIRA, 2012). 
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utilizadas para 

tal, bem como 

sobre as 

relações entre o 

Ensino de 

História e o de 

Artes Visuais. 

TAMANINI, P. 

A. (2017). 

Os ícones e seus 

signos: a 

aplicabilidade 

das imagens nas 

pesquisas e 

estudo da história 

do império 

bizantino 

Circunstanciar 

informações 

que reverbera 

em um campo 

de abordagens 

multifacetado, 

aberto à 

estranheza da 

História. 

Artigo História: Questões 

& Debates, 

Curitiba, volume 

65, n.1, p. 337-358, 

jan./jun. 2017. 

ETCHEVERRY, 

C. M. (2016.) 

Fotografias da 

Ditadura Civil‐

Militar brasileira 

em livros 

didáticos de 

história. 

Analisar as 

fotografias da 

Ditadura 

presentes nos 

livros didáticos 

em circulação 

no Brasil no 

período de 

1990 a 2015, a 

partir do ponto 

de vista da 

cultura visual. 

Artigo Revista Tempo e 

Argumento, 

Florianópolis, v. 8, 

n. 17, p. 292‐310. 

jan./abr. 2016. 

MAUAD, A. M. 

(2014) 

Como nascem as 

imagens? Um 

estudo de história 

visual. 

Analisar os 

percursos da 

imagem e a 

elaboração de 

representações 

visuais na 

História.  

Artigo  História: Questões 

e Debates, 

Curitiba, n. 61, p. 

105-132, jul./dez. 

2014. Editora 

UFPR. 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

Tomei como base de seleção dos trabalhos o período de 2000 a 20185, seus títulos, 

resumos e palavras-chave. As leituras dos resumos me permitiram fazer a escolha de quais 

trabalhos tinham algum tipo de relevância com o tema em estudo. Verifiquei que apenas três 

das trinta e duas produções filtradas nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e três artigos nos dados do site do Google Acadêmico 

 
5 A revisão bibliográfica no banco de dados da CAPES foi realizada nas produções antes do ano 2000, mas 

concentrando no período entre 2000 a 2018, devido à disponibilidade do próprio acervo. Sendo o livro didático do 

ensino médio o objeto da pesquisa, a política de distribuição nas escolas públicas, ocorreu integralmente pelo o 

PNLD nos anos 2000. 
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estavam em consonância com o estudo e dialogavam com a pesquisa. Para a busca, utilizei 

descritores que, diretamente, possuem uma relação com o objeto central desta pesquisa, quais 

sejam: imagem em livros didáticos; imagens do Período de Redemocratização; ensino de 

história; e o ensino de história e a Redemocratização. 

Como conclusão da busca no espaço destacado, deparei-me com trabalhos que abordam 

o tema de forma genérica, porém, não delimitando seu olhar para a relação “imagens do Período 

de Redemocratização” e “ensino de história”. Nessa perspectiva, das trinta e duas produções 

que consideraram os descritores apontados, apenas seis trouxeram considerações para a 

proposta dissertativa elucidada, as quais descrevo a seguir. 

Bueno (2011), no estudo de tese sobre o livro didático, investigou os usos de leitura de 

imagens visuais como documentos históricos impressos nos livros didáticos de História. A 

partir desse contexto, observou a predileção por direcionamentos específicos, tais como as 

imagens visuais nos livros didáticos, que dimensionam como as formas de controle exercidas 

pelas políticas públicas, relacionadas ao livro didático, passaram a direcionar o uso de 

determinadas metodologias de leituras de imagens em detrimento de outras. Concluí que ambos 

os saberes abrem possibilidades para a construção do conhecimento histórico e que cada qual 

possui um conjunto de métodos que correspondem às necessidades de desenvolvimento de 

nossa condição humana. 

Alves (2018) analisou o depoimento de militares e civis que tiveram relação direta com a 

Ditadura Militar brasileira, tendo como escopo identificar conceitos que essas pessoas retomam 

para explicar o processo político-social vivido no período 1964/1985. A partir da identificação 

de tais conceitos, construiu um dicionário que pode ser útil ao professor para problematizar os 

acontecimentos históricos do período em sala de aula. Nos depoimentos civis, especialmente 

coletados pela Comissão Nacional da Verdade, pulsam as denúncias sobre as torturas sofridas. 

Sampaio (2017), por sua vez, investigou um registro imagético específico, as reproduções 

de obras de arte. Ele procurou compreender como a coleção escolhida para pesquisa articula 

saberes históricos com saberes artísticos, identificando e refletindo sobre as estratégias 

pedagógicas e metodológicas utilizadas para tal, bem como sobre as relações entre o ensino de 

história e o de artes visuais. A pesquisa demonstra que a presença de registros imagéticos e, 

particularmente, de reproduções de obras de arte em coleções didáticas é fruto de uma série de 

fatores ligados a demandas educacionais específicas. 

Tamanini (2017) traz a aplicabilidade das imagens para o ensino, mais especificamente 

no campo da História. A abordagem é pensada interdisciplinarmente, usando como ponto de 

partida o conceito de signo pensado por Gilles Deleuze, que observa as imagens qual uma ideia 
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em pintura. Portanto, a leitura da imagem proporciona um sentido, um significado próprio, e 

que traz ao campo do ensino o pensar iconográfico como mediação de saberes instituídos. 

Etcheverry (2016) objetivou analisar as fotografias da ditadura presentes nos livros 

didáticos em circulação no Brasil no período de 1990 a 2015, a partir do ponto de vista da 

cultura visual. Ela apresenta que o livro didático é um instrumento pedagógico utilizado pelos 

professores, em sala de aula, como suporte ao conteúdo ensinado. Dada a sua abrangência, pode 

ser considerado um dos principais instrumentos pedagógicos, principalmente nas escolas 

públicas brasileiras. Como considerações, o levantamento e catalogação dessas imagens 

poderão gerar, além de categorias de análise, novos entendimentos sobre a alteração do modo 

como passamos a compreender a ditadura militar, desde seu surgimento até o presente momento. 

Por último, Mauad (2014) publicou um artigo em que propõe uma abordagem de história 

visual, na qual acompanha a trajetória da fotografia produzida pelo fotógrafo francês Marc 

Riboud, em 1967. A autora compreende a produção das imagens como um ato simbólico e, para 

ela, as imagens nascem da necessidade de simbolização. As imagens se reciclam no processo 

contínuo de produção de sentido, daí a possibilidade de as imagens como símbolos acamparem 

em corpos diferentes e se tornarem novas imagens em novos processos de simbolização. 

Pelo que se observa através das buscas, as produções ainda não atentavam para a 

temática específica desta investigação: o ensino de história e o Período de Redemocratização 

em uma perspectiva imagética. 

Uma vez diagnosticado a existência deste espaço investigativo, minha proposta 

dissertativa apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO) ia 

ganhando materialidade, forma e a possibilidade real de execução. Entendia que esse estudo é 

uma possibilidade de contribuir para o campo das Ciências Humanas e Sociais, por meio da 

investigação sobre os teores e a influência do campo visual para efetivação de uma 

aprendizagem dinâmica, múltipla, voltada à sensibilidade e à percepção dos novos campos de 

pesquisa educacional. Diante da relevância, o objetivo geral da pesquisa é analisar as imagens 

sobre o Período de Redemocratização do Brasil nos livros didáticos de História do Ensino 

Médio, a fundamentação está baseada nas categorias de representações iconográficas pensadas 

por Joly (2012) e Santaella (2005; 2012). Para avançar no alcance desse objetivo geral, são 

essenciais os objetivos específicos: identificar o uso e desusos das imagens como fonte de 

ensino na área de história; evidenciar como o PNLD 2018 normatiza e trabalha didaticamente 

o uso das imagens no ensino de história, em sala de aula, e descrever a partir das imagens 

apresentadas nos livros didáticos como a Redemocratização do Brasil é abordada. 
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A metodologia adotada para essa pesquisa é de uma abordagem qualitativa, 

bibliográfico e documental. A abordagem qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994) é 

utilizada com o objetivo de investigar os fenômenos sociais em toda a sua complexidade, ou 

questões individuais. Segundo os autores, o sujeito apresenta sua subjetividade no processo das 

vivências com o outro, nos espaços singulares e plurais de diferentes saberes. 

Realizei o levantamento teórico bibliográfico em produções acadêmicas, livros 

científicos, livros didáticos, Diretrizes Curriculares Nacionais e o das do Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio, o que perfazem aquilo que se denomina de pesquisa 

documental (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). 

No que se refere à sua natureza, a pesquisa é do tipo exploratória. Segundo Prodanov e 

Freitas (2013, p. 53): “Esse tipo de pesquisa é o que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas e, por esse motivo, está mais sujeita a 

erros”. 

Para o alcance dos objetivos, utilizamos a técnica de coleta de dados com levantamento 

bibliográfico, que trata do ensino de história e o livro didático; e a análise documental, que faz 

uso das fontes documentais. Portanto, as informações sobre o livro didático circunscreveram-

se aos documentos do PNLD, LDB, BNCC, editais, LD, entre outros. 

Para tanto, recorremos à leitura das publicações de Circe Bittencourt (2007), Fonseca 

(1999; 2016), Monteiro (2013), Bueno (2011) e Munakata (2012). Segundo Bittencourt (2007, 

p. 78), “[...] 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”. 

Nossa intenção é buscar, aguçar, chuchar e provocar discussões acerca do papel dos livros 

didáticos na formação de uma ideia de passado. 

Tendo como fonte os conteúdos imagéticos presentes nos livros didáticos de história, a 

pesquisa parte da análise das ilustrações/fotografias que abordam o Período de 

Redemocratização, procurando perceber as ideias ou compreensões acerca da retomada da 

democracia no país. Em relação à análise das imagens, a fundamentação é baseada nas 

categorias de representações iconográficas pensadas por Joly (2012) e Santaella (2005; 2012). 

Sobre a aplicabilidade das imagens no campo do ensino traz Mauad (2007; 2014), Paiva (2003; 

2006), Tamanini (2017; 2018) e Peirce (2010). 

Levamos em consideração que para análise da imagem é preciso também estudar seu 

contexto histórico, social, econômico e até geográfico, pois apenas assim se consegue saber os 

contextos da gênese da imagem (JOLY, 2012). São diversas as motivações que podem levar à 
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análise das imagens: desde o gosto particular à função pedagógica e didática dos conteúdos 

visuais. 

Sabemos que as imagens possuem elementos comuns entre si. Santaella (2012) e 

Tamanini e Morais (2020) apontam que para se ler uma imagem será necessário um desmonte 

da figura ou desmembramento para que se olhe as partes do todo, como se fosse um escrito; o 

desmonte é um primeiro passo para a decodificação da figura, um decifrar dos códigos, como 

se fosse uma tradução de uma língua para outra. Santaella (2012) alerta que “assim como um 

texto, uma imagem pode produzir várias leituras, mas não qualquer leitura”. Como base para a 

leitura de imagens, ela apresenta alguns questionamentos que partem de um nível básico e 

essencial para a leitura de imagem e atingem um grau mais abstraído, refletindo os valores 

sociais e estéticos, de subjetividades, de identidade e de significados. Há imagens que 

apresentam formas puras, abstratas ou coloridas, outras figurativas de formas imaginárias, 

mitológicas ou religiosas e, ainda, imagens simbólicas que têm a função de representar 

significados. Todas são passíveis de interpretação. 

Mauad (2007) afirma que não é de hoje que as imagens ou fontes visuais servem tanto 

para educar quanto para instruir. No livro didático de História, a imagem possui também essa 

dupla função. Portanto, sua utilização não se limita somente a ilustrar acessoriamente o 

conteúdo verbal. 

Os livros didáticos escolhidos para esta pesquisa estão inseridos na proposta do 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 2018 (PNLDEM), que são 

utilizados no triênio 2018-2020. A seleção contou com três coleções da disciplina de História 

do Ensino Médio (1º ao 3ºano), sendo uma coleção da editora MODERNA, uma da editora 

LEYA e outra coleção da editora SCIPIONE. Cada coletânea conta com três exemplares, 

respectivamente os livros do 1º, 2º e 3º ano (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Livros didáticos de História selecionados. 

 

Título Edição Autor (es) Volume Editora Triênio 

CONEXÕES 

COM A 

HISTÓRIA 

3ª, 

2016 

Alexandre Alves e 

Letícia Fagundes de 

Oliveira 

1, 2, 3 MODERNA 2018-2020 

OFICINA 

DE 

HISTÓRIA 

2ª, 

2016 

Flávio de Campos, Júlio 

Pimentel Pinto e Regina 

Claro 

1, 2, 3. LEYA 2018-2020 

OLHARES 

DA 

HISTÓRIA – 

1ª, 

2016 

Cláudio Vicentino e 

Bruno Vicentino 

1, 2, 3 SCIPIONE 2018-2020 
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BRASIL E 

MUNDO 
Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

A escolha das editoras Moderna, Leya e Scipione é justificada por estarem entre as mais 

adotadas nas escolas da rede pública de ensino, no município de Mossoró/RN. Esses livros 

fazem parte das treze coleções de história aprovadas no PNLD 2018, para o ensino médio. A 

razão pela qual escolhemos os livros do ensino médio é que o conteúdo Redemocratização faz 

parte da proposta curricular desse segmento. Cada uma dessas obras encontra-se divididas em 

três volumes distintos. 

Os livros selecionados para a pesquisa trazem imagens que assumem certo 

protagonismo com a pesquisa, recebendo seções dedicadas ao ensino de história através de 

recursos visuais. Ainda apresentam propostas interdisciplinares, integrando conteúdos 

historiográficos com outros campos de saberes. 

A coleção Conexões com a História é constituída por três volumes destinados ao 

Ensino Médio e apresenta os conteúdos organizados em sequência cronológica, tendo como 

referência a história europeia que se integra à História do Brasil, da América, da África e do 

Oriente. O volume 1 possui 256 páginas; o volume 2 é constituído por 248 páginas; e o volume 

3 perfaz 272 páginas. Do volume 3, apenas as páginas 206 a 210 são destinadas ao Período da 

Redemocratização do Brasil. O manual do professor sugere práticas didáticas de natureza 

interdisciplinar. 

A coleção Oficina de História investe em uma proposta de história cuja abordagem é 

de natureza sociocultural. No volume 1, os capítulos estão organizados por eixos temáticos, 

trazendo como foco de discussão as relações entre natureza e cultura; as revoluções são tratadas 

no volume 2; e o papel das ideologias, no volume 3. Os diferentes conteúdos também são 

apresentados a partir de uma perspectiva histórica cronológica. A coleção é rica em documentos 

escritos e imagéticos compondo as seções e os quadros complementares. Os volumes 1 e 2 

dessa obra são constituídos por 384 páginas; e o volume 3 possui 376 páginas, destas, 231 a 

233 são destinadas ao Período da Redemocratização. 

A coleção Olhares da História – Brasil e Mundo, como as anteriores, traz os 

conteúdos organizados cronologicamente. Um dos pontos fortes relativos à organização dos 

conteúdos na coleção diz respeito à valorização da abordagem interdisciplinar. Essa 

interdisciplinaridade ocorre por meio de variadas estratégias, como em atividades em que se 

apresentam textos informativos sobre temas diversos, com integração de dados, mapas, imagens 

e atividades correlatas. No volume 1, são abordados desde os primeiros agrupamentos humanos 
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até o mundo às vésperas do século XVI. O volume 2 inicia com as narrativas das Grandes 

Navegações e finaliza com o reinado de D. Pedro II, no Brasil. No volume 3, aborda-se desde 

a Primeira Guerra Mundial até os governos brasileiros do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

O volume 1 é constituído de 280 páginas; o volume 2 de 288 páginas; e o volume 3 possui 288 

páginas, destas, as páginas 261 a 269, do capítulo 13, são destinadas ao Período da 

Redemocratização. 

Para ilustrar o itinerário teórico-metodológico desta pesquisa, apresentamos no quadro 

3 as referências seguidas no estudo. 

 

Quadro3 - Demonstrativo da pesquisa. 

Temas Autores 

PESQUISA Bogdan e Biklen (2004). 

ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Bittencourt (2007). 

Fonseca (2003; 2016). 

Burke (2004). 

Cainelli (2006). 

APLICABILIDADE DAS IMAGENS NO 

CAMPO DO ENSINO  

 

Mauad (2007; 2014). 

Paiva (2003; 2006). 

Tamanini (2017; 2018). 

Peirce (2010). 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

Bittencourt (2013). 

Monteiro (2013). 

Bueno (2011). 

Munakata (2012). 

CATEGORIAS DE REPRESENTAÇÕES 

ICONOGRÁFICAS 

Joly (2012). 

Santaella (2005; 2012). 

COLEÇÕES (PNLD 2018): 

 

CONEXÕES COM A HISTÓRIA 

OFICINA DE HISTÓRIA 

OLHARES DA HISTÓRIA – BRASIL E 

MUNDO 

 

 

Alves; Oliveira (2016). 

Campos; Pinto; Claro (2016). 

Vicentino; Vicentino (2016). 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Para se atender aos objetivos da presente pesquisa, estruturamos o texto nas seguintes 

seções norteadoras. 

As imagens no Ensino de História: usos e desusos - Buscamos fundamentar 

teoricamente o uso das imagens como fonte de ensino na área de História. Para tanto, buscamos 

fazer uma revisão de literatura dos trabalhos que tratam do tema, observando as possibilidades 
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de usos das fontes imagéticas no ensino. Da mesma forma, queremos apontar os desusos, ou 

seja, indicar possibilidades didáticas da aplicação das fontes iconográficas para o ensino e que 

não são praticadas. 

O PNLD e as imagens nos livros didáticos de História: ausências sentidas - 

Buscamos evidenciar como o PNLD 2018 normatiza e trabalha didaticamente o uso das 

imagens no ensino de História, em sala de aula. Para atender esse objetivo, detemos na 

verificação e descrição do processo de seleção dos livros didáticos de História aprovados pelo 

PNLD 2018 para o ensino médio, os princípios e critérios de avaliação, além do manual do 

professor que acompanha as coleções. É realizado um estudo detalhado sobre a apresentação 

geral das respectivas coleções Moderna, Leya e Scipione, mencionando os autores, descrição e 

visão das obras. 

A Redemocratização do Brasil em imagens: leituras possíveis - Nessa seção, 

priorizamos a descrever a partir das imagens apresentadas nos livros didáticos como a 

Redemocratização do Brasil é abordada nas coleções das editoras: Moderna, Leya e Scipione. 

As imagens visuais que abordam o Período de Redemocratização são inseridas dentro do 

contexto e realizadas as descrições através das categorias de representação de Joly (2012) e 

Santaella (2005; 2012). 
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2 AS IMAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA: USOS E DESUSOS 

 

As imagens mudam os textos, mas os textos, por sua vez, mudam as imagens. 

O que lemos ou ouvimos a respeito das imagens, a maneira como a literatura, 

a imprensa, a sinalização apropria-se delas, trituram-nas e apresentam-nas 

determina necessariamente a abordagem que fazemos delas. 

Joly (2007, p. 81). 

 

Atualmente tornou uma necessidade saber interpretar signos visuais, com suas 

especificidades, visto que vivemos em uma época em que as imagens nos chegam de forma 

cada vez mais veloz e ousada. Mas, fazer uso da imagem visual em história deve ir além de 

uma simples ilustração das aulas ou para meras discussões. O uso da imagem deve ser 

significativo, deve ter intencionalidade, é necessário ter qualidade, como afirma Joly (2007), 

“as imagens mudam os textos, mas os textos, por sua vez, mudam as imagens”. É preciso 

também se perguntar: o uso que faço desse instrumento realmente auxilia o meu aluno no 

processo de aprendizagem? Isso vai depender da importância e abordagem que depositamos 

nas imagens. Ficando a seguinte interrogação: de que maneira as imagens que passam por 

nossos olhos nos afetam ou refletem aspectos da sociedade em que vivemos? 

No decorrer da prática docente, muitos professores são questionados sobre os motivos 

e intencionalidades do ensino de História. Para responder a esses anseios, dar créditos e 

valorizar a disciplina, cabe ao professor apresentar os objetivos da aprendizagem histórica e, 

durante sua prática, demonstrar a relação entre conteúdo estudado e a realidade do aluno, bem 

como ser o mediador no processo de aquisição dos conhecimentos necessários, para que o aluno 

tenha condições de pensar historicamente e compreender a narrativa histórica. Assim, os 

professores buscam caminhos para que o ensino de História auxilie a construção de 

aprendizados significativos, oportunizando aos alunos instrumentos que lhes possibilitem 

conhecer o mundo e o modo como estão inseridos nele. Atendendo a essas necessidades, 

acreditamos que o trabalho com imagem6 nos livros didáticos é um aliado importante para 

despertar o interesse e a participação nas aulas de História. Partindo dessa proposta, 

especificamente, o foco da pesquisa é o ensino de História e o Período de Redemocratização do 

Brasil, em uma perspectiva imagética. 

A presente seção traz discussões sobre o ensino de história, a historiografia das imagens 

e a imagem enquanto documentos para a História, apresentando, assim, respaldos teóricos para 

a compreensão das imagens como fonte de pesquisa e de ensino na área de História. Por meio 

 
6 A atual pesquisa traz o termo imagem para o estudo, como a representação gráfica de fotos de pintura impressa 

nos livros didáticos. 
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dessa fundamentação teórica, busca-se responder os seguintes questionamentos, que 

consideramos essenciais no início e durante o processo da pesquisa: O infográfico, por meio de 

imagens, legendas explicativas e pequenos textos nos livros didáticos de História, é 

representação que de fato contribui para a aprendizagem do aluno e serve de veículo para sua 

compreensão daquilo que ocorreu no passado, como também, para expressar conhecimento 

histórico no presente e no futuro? 

 

2.1 O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A História enquanto disciplina transmitiu os pressupostos da historiografia, que por sua 

vez, agregaram-se aos pressupostos das ciências naturais. Ao pensar a disciplina em uma 

dimensão histórica, compreendemos que algumas discussões realizadas no passado acerca da 

sua metodologia, avaliação e função, por vezes, permanecem inseridas no contexto atual. Por 

exemplo, a história historicizante, cronológica e decorável, apesar das inúmeras discussões, 

mantém-se nas salas de aula do século XXI como metodologia de aprendizagem. 

Por causa dessa postura ainda limitante, que perpassa o ensino de história hoje, é 

imperativa a realização de uma abordagem histórica da disciplina, a partir da perspectiva de 

que a maioria das problemáticas, advindas dela, não foi superada, e traz, dessa forma, uma 

constante necessidade em pesquisar temas que possam contribuir para superação dos problemas 

que abrangem o cotidiano escolar. 

Para Bittencourt (2018, p. 128): 

 

Estudos sobre a História nas escolas brasileiras evidenciam que essa disciplina 

teve sua trajetória sujeita a confrontos semelhantes aos dos países europeus, 

mas, evidentemente, sob condições específicas dadas as problemáticas 

decorrentes de uma política educacional complexa que tem mantido a 

sociedade brasileira em constante disputa por uma educação que possa se 

estender, efetivamente, ao conjunto de crianças e jovens do país. E tais 

disputas ocorrem também no espaço escolar por comunidades de pessoas que 

competem e colaboram entre si, definem suas fronteiras epistemológicas, 

assim como conferem uma determinada identidade às suas respectivas 

disciplinas ou áreas de estudo (BITTENCOURT, 2018, p. 128). 

 

Segundo Schmidt e Cainelli (2009), a História, como disciplina, percorreu caminho 

difícil de registrar, uma vez que foi sustentada por diferentes concepções de História e de 

tendências historiográficas. A História como uma disciplina nasceu ligada à religião e, desde a 

Idade Média até o século XIX, esteve amarrada à História sagrada. Nesse processo, a História 

era ensinada aos nobres. Foi somente no século XIX, que ela foi popularizada de forma mais 
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evidente. Vê-se que, nesse momento, a História toma as primeiras feições de disciplina, pois 

começa a libertar-se da Igreja (FONSECA, 2006). 

No Brasil, teve início com a criação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1838. 

Foi com a inauguração do colégio que a disciplina obteve um currículo e se tornou obrigatória 

para o ensino. Cabe destacar que na França, a História havia se tornado disciplina de ensino na 

segunda metade do século XVIII, por meio da revolução positivista que estabeleceu os métodos 

e os campos de atuação da História, legitimando-a como ciência (MATHIAS, 2011). 

Como área de conhecimento, a História, ao longo do tempo, tem passado por várias 

transformações. Novas abordagens surgiram, com novos objetos, problemas e novas 

preocupações. A escrita da História e a reflexão sobre a escrita não são estáticas nem isoladas 

do tempo em que são feitas. Elas atendem às necessidades de compreensão do tempo presente 

com olhos no passado, são respostas às angústias, aos desejos de seu tempo. O historiador Josep 

Fontana (1998) afirma que o conhecimento histórico deve ser uma ferramenta de análise das 

transformações das sociedades humanas, capaz de nos oferecer alternativas de futuro para toda 

a humanidade. Em suas palavras: 

 

Temos que reinventar um futuro, redefinindo os objetivos a alcançar, de modo 

que deem uma resposta válida aos problemas que enfrenta o homem de hoje 

no mundo inteiro [...]. Necessitamos recompor uma visão crítica do presente 

que explica corretamente as razões da pobreza, a fome e o desemprego, e que 

nos ajude a lutar contra a degradação da natureza, o militarismo, a ameaça 

atômica, o racismo e tantos outros perigos (FONTANA, 1998, p. 265). 
 

Nesse cenário, observamos que Fontana (1998) almeja que o conhecimento histórico 

deve estar em conexão com seu presente e sua realidade social, incentivando valores, discutindo 

os problemas sociais, como a fome, o racismo, o desemprego, a pobreza e a desigualdade de 

classes. A história deve exercer a função perante a sociedade, atenta aos seus conflitos e às suas 

diferenças, inclusive às diferenças de classes. Defende-se a atuação das classes menos 

favorecidas enquanto sujeitos da história, transformando também a sociedade humana. 

Ciampi e Cabrini (2003) afirmam que nas décadas de 1960 e 1970 a produção 

historiográfica brasileira estava marcada por um forte debate sobre o lugar ocupado pela teoria 

na investigação histórica, especialmente no que se refere ao objeto do saber histórico e ao fazer 

história, aumentando a politização do fazer historiográfico não apenas dentro das universidades, 

mas também fora delas. 

Para Tortelli (2016), a educação confronta com aspectos políticos, que se fazem 

presentes na legislação educacional, definidos de acordo com os interesses do Estado e do 
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governo. Torna-se evidente que as mudanças educacionais ocorreram de forma mais acentuada 

no ensino de História. A História como disciplina escolar possui em sua essência a política, 

como nos aponta Bittencourt: 

 

O objetivo da História escolar tem sido o de entender as organizações das 

sociedades em seu processo de mudanças e permanências ao longo do tempo, 

e nesse processo emerge o homem político, o agente da transformação 

entendido não somente como um indivíduo, mas também como sujeito 

coletivo; uma sociedade; um Estado; uma nação; um povo (BITTENCOURT, 

2010, p. 5). 

 

A renovação do ensino de História, em especial a do Brasil, com início nos anos 1960, 

teve que esperar a década de 1980 para ser efetivada, uma vez que a História foi uma disciplina 

especialmente visada pelo regime militar ditatorial. A década de 1980 foi, portanto, o Período 

de Redemocratização do Brasil, quando se inaugurava o tempo do repensar. A disciplina 

História deixava, pois, de ajustar-se aos interesses do Estado autoritário para ser prostrada ao 

serviço da sociedade democrática. Nas escolas, era necessário haver a “Preparação dos cidadãos 

para uma sociedade democrática” (FONSECA, 2003, p. 91). Ou seja, o cidadão deveria ser 

capaz de intervir e transformar a realidade brasileira. A partir daí a organização do ensino de 

História passou a discutir os problemas da realidade social. A linearidade não mais ditava o 

tempo histórico, que largou de ser um acúmulo dos acontecimentos políticos da história 

europeia. A relação entre passado, presente e futuro sofreu alteração dada a inserção do ensino 

por meio de novos temas e novos problemas. Nesse contexto, democracia era entendida como 

a sociedade dos cidadãos. O aluno, por sua vez, passou a ser o sujeito da própria história; um 

ser social completo, com concepções prévias dos fatos históricos. Tornou-se um cidadão que 

viria a desenvolver uma consciência social e de classe e que desempenharia o papel do 

trabalhador apto a realizar transformações sociais e políticas (BITTENCOURT, 2007, p. 13). 

Por essa razão, o ensino de História terá seus objetivos regidos pelos valores de cada 

época. Sendo objeto de intenso debate, lutas políticas e teóricas no contexto de resistência a 

políticas educacionais na Ditadura Civil Militar brasileira (SILVA; FONSECA, 2010). Diante 

disso, o ensino de história sofreu modificações, tanto em seu conteúdo quanto em sua carga 

horária, no período da Ditadura Militar, por se tratar de uma disciplina formadora de opinião 

crítica, onde o homem era visto como um agente político e transformador da sociedade. 

O ensino de História nas escolas proporciona ao aluno a aprendizagem de “conteúdos 

sociais e culturais associados a comportamentos, valores e ideais políticos. Esse conjunto de 

saberes são “conteúdos escolares”, que exigem, portanto, uma integração nos programas e 
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planos escolares e devem ser igualmente planejados e avaliados” (BITTENCOURT, 2018, p. 

106). Nesse contexto, é importante destacar o papel do professor que atua como mediador e 

articula conteúdos para promover a ampliação de conhecimentos e compreensão dos alunos. O 

ensino de História deve criar meios para que o aluno se torne autônomo, dono do processo do 

conhecimento e o professor como mediador e problematizador desse conhecimento, 

interligando o passado com o presente. Tal visão se harmoniza com Cainelli (2006, p. 71), para 

quem o passado é o fundamento do presente. Para ela, o professor precisa parar de “tentar levar 

o aluno para o passado, como se fosse possível voltar ao tempo. Cabe ao professor demonstrar 

aos alunos que conhecer o passado só é possível se conseguirmos distinguir seus rostos, falas e 

sentimentos no presente”. 

No final do século XX e início do XXI, vários estudos acadêmicos surgiram, abordando 

o ensino de história e as práticas de ensino nas escolas públicas brasileiras. Todavia, explicar a 

História a partir de uma linha verticalizada limita e/ou inviabiliza a compreensão das partes no 

todo. Dessa forma, de acordo com (SOUSA; MORAIS; TAMANINI, 2019): 

 

A história como disciplina escolar criou suas raízes em um modelo 

verticalizado e determinado de ensino como percebido em determinados 

textos abordados nos livros didáticos adotados em geral pelos sistemas de 

ensino em todo o país. Muitas vezes, as aulas de história nada mais são que a 

reprodução de uma leitura dos acontecimentos históricos ligadas aos 

personagens heroicos e aos grandes feitos determinados pelas visões dos 

autores dos livros didáticos e das editoras. A história oficial ficou engendrada 

nas páginas de muitos currículos oficiais, presa a verdades construídas através 

de percepções imaginadas por um grupo minoritário da sociedade que 

alavancam seus próprios interesses (SOUSA; MORAIS; TAMANINI, 2019, 

p. 45-46). 

 

Diante da citação, há a necessidade do ensino de História se renovar, transformar as 

características do método tradicional, centrado nos fatos históricos notáveis, dos heróis e datas 

repetitivas, da concepção de ensino como transmissão e repetição de conhecimento, portanto, 

considerando o nível cultural que o aluno possui (BITTENCOURT, 2018, p. 230). Para isso, 

deve-se adotar estratégias e recursos que conduzam o aluno a se situar no seu tempo de forma 

crítica e ser autor de seu próprio processo de aprendizagem, valorizar os indivíduos no processo 

histórico, principalmente nos processos que fazem parte do cotidiano do aluno, e que esse sinta-

se parte do contexto. 

Sabe-se que não se aprende história apenas no ambiente escolar. Os alunos têm acesso 

a diversas informações que trazem de seu contexto familiar e do seu convívio social: “nas 

convivências entre as gerações, nas fotos e lembranças dos antepassados e de outros tempos, 
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crianças e jovens socializam-se, aprendem regras sociais e costumes, agregam valores, projetam 

o futuro e questionam o tempo” (BRASIL, 1998, p. 39). Essas informações do cotidiano se 

somam ao ensino formal, que são os escolares, se confrontam com o aluno e, posteriormente, 

consolidam-se no aprendizado por meio do conhecimento adquirido e fundamenta a construção 

de valores. 

Para ensinar história, é necessário abrir os ambientes de aprendizagem histórica a outros 

espaços. Dessa forma, o aluno passa a perceber que história não é feita apenas de passado, mas 

é feita cotidianamente: faz-se presente nos nomes dos museus, colégios, festas cívicas, praças, 

bibliotecas, casa da cultura e outros espaços. A história pode ser entendida por meio de 

personagens vivos e ativos da comunidade, fazendo com que as transformações sociais sejam 

apreendidas com mais profundidade (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 150). 

 

2.2 AS IMAGENS – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Durante o processo histórico, houve um crescimento significativo do uso de imagens, 

provocando o surgimento de vários pesquisadores, que foram e são responsáveis pelo 

aprofundamento e desvelamento dos significados implícitos e explícitos nas imagens. Muitos 

significados são característicos de cada sociedade, época e cultura. Assim sendo, para 

compreendê-las, é necessário conhecimentos antropológicos e históricos, mais especificamente, 

etnográficos, para se saber a significação pretendida pelo sujeito criador naquele determinado 

espaço e tempo. Portanto, o conceito de imagem não é um consenso entre os pesquisadores, 

sendo possível encontrar distintas definições que variam conforme a abordagem utilizada por 

cada autor. 

O crescimento de pesquisas sobre as imagens surgiu a partir da década de 1990, quando 

W. J. Thomas Micthell e Gottfried Boehm ajustam os termos giro pictorial e giro icônico7 no 

contexto acadêmico americano e alemão, respectivamente, enfatizando a imagem como lugar 

próprio de pensamento (VARAS, 2011). 

Segundo Varas (2011), os termos giro pictorial e giro icônico trouxeram, entre outras 

coisas, a compreensão em amplos contextos do significado das imagens, de modo que 

atualmente o âmbito imagético se caracteriza por ser um espaço heterogêneo de estudos. A 

partir de então, os historiadores diversificaram suas fontes, incluindo as imagens. Com isso, as 

 
7 Metáfora absoluta da “virada” – adjetivada “pictórica/icônica” - como chave interpretativa do deslocamento 

epistemológico produzido pelas noções de imagem e olhar em diferentes campos das humanidades (SANTIAGO-

JÚNIOR, 2019). 
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fontes iconográficas, como pinturas, fotografias, imagens desenhadas em cerâmica, charges, 

ilustrações, deixaram de ser apenas objetos temáticos para os historiadores e passaram a ser 

importantes instrumentos, para investigar questões sociais, econômicas e políticas. 

Existem várias formas de se definir a imagem, dependendo do seu foco de estudo. 

Santaella (2012) discute o conceito de imagem, partindo de um princípio de Platão, que há 

imagens naturais, como as refletidas na água, e há imagens artificiais, como as produzidas pelo 

homem. Para Santaella, nem sempre as imagens reproduzem aspectos daquilo que é 

naturalmente visível. Algumas imagens apresentam formas puras, abstratas ou coloridas, outras 

figurativas de formas imaginárias, mitológicas ou religiosas e, ainda, imagens simbólicas que 

têm a função de representar significados. 

Sobre esse assunto, Joly (2007) afirma que uma imagem é, antes de tudo, algo que se 

assemelha a alguma coisa. Até mesmo quando essa imagem não é concreta, como nos sonhos 

e fantasias, por exemplo, ela se assemelha com a visão natural das coisas. Esta semelhança 

coloca a imagem na categoria das representações, sendo definida, portanto, como signo 

analógico, que tem na semelhança o seu princípio de funcionamento. 

Na contribuição de Mauad (1996), toda imagem é histórica. Ela tem uma biografia, pois 

teve o momento de sua produção e de sua execução presentes numa fotografia, em um quadro 

ou numa escultura. Ela é representação do real, mas não reprodução da realidade. Ela congela 

um instante do real de acordo com determinada visão do sujeito. A imagem é de natureza 

polissêmica, uma das características mais marcantes da fotografia, isso quer dizer que, para 

além do que está representado na fotografia, temo o leitor e seu arcabouço cultural, 

influenciando seu entendimento. Além disso, ela pode engendrar interpretações 

multidisciplinares, devido a seu poder evocativo. Portanto, “ler uma foto é lançar um olhar 

atento àquilo que a constitui como linguagem visual, com as especificidades que lhe são 

próprias”. Significa que, uma fotografia depende fortemente do papel do fotógrafo, que escolhe 

para onde apontar sua câmera, assim como escolhe aquilo que vai ficar fora do quadro 

fotográfico. Enfim, “contemplar a atmosfera que ela oferta ao olhar, pois a significação 

imanente dos motivos e temas fotografados é inseparável do arranjo singular que o fotógrafo 

escolheu apresentar” (SANTAELLA, 2012, p. 77). 

As fotografias são portadoras de historicidade própria, quando estudadas em sua 

materialidade. Cada imagem traz em si a marca do momento do registro, do clic fotográfico e 

das escolhas feitas pelo fotógrafo. Os fotógrafos, nesse sentido, atuam como agentes sociais, na 

medida em que fazem a transposição de sua realidade social para a imagem fotográfica. 

Segundo Mauad (2015), 
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O conjunto de imagens visuais que compõem um livro didático pode ser 

considerado como um conjunto iconográfico, ou, ainda, iconografia. A 

iconografia dos livros didáticos define‐se, historicamente, em relação ao 

sistema decodificação visual composto pelas agências que concorrem para a 

produção social da imagem, entre as quais os diferentes tipos de mídia, a 

publicidade e as artes visuais de uma maneira geral. Atualmente, os livros 

didáticos de História incorporam tanto o debate acadêmico sobre o uso crítico 

da fonte visual pela oficina da História quanto as discussões sobre o saber 

histórico escolar. Utilizam‐se diferentes tipos de imagens que têm como 

objetivo educar e, ao mesmo tempo, instruir (MAUAD, 2015, p. 84). 

 

Diante dessa reflexão, Molina (2007, p. 2) registra a importância de uma prática 

estruturada de (de)codificação dos significados e interpretações compreendidas nas imagens, 

significados atrelados a um sistema de representações, que se orientam por convenções 

educacionais, sociais, culturais, políticas, econômicas, ou seja, históricas. Deve-se levar em 

conta, portanto, as várias mediações que são colocadas entre a imagem visual e aquilo que ela 

representa, isto é, a iconográfica é codificada pelo aprimoramento de quem tenta decifrá-la. 

Para Mariano (2019, p. 52), “a imagem é absorvida pelo olho do observador, no entanto é 

interpretada pelos códigos e significados”. 

Cardoso e Mauad (1997) acreditam que o ato de leitura dos documentos iconográficos 

pode ultrapassar a observação das estruturas de composição das imagens. Para esses autores, é 

necessário que o pesquisador compreenda que as imagens foram construídas em um 

determinado tempo e lugar, e que, normalmente, foram pensadas e planejadas. As iconografias 

são representações montadas e não são neutras. Tanto as fotografias quanto como as obras de 

arte são imagens visuais que devem ser compreendidas dentro do contexto de sua produção. 

Paiva (2006), por sua vez, numa tentativa de explicar a carga simbólica presente nas 

imagens, chamou a atenção para a necessidade de tentar ir além do que está visível, perceber o 

que não é dito: 

 

[...] a imagem não se esgota em si mesmo. Isto é, há sempre muito mais a ser 

apreendido, além daquilo que é nela, dado a ler ou ver. Para o pesquisador da 

imagem é necessário ir além da dimensão mais visível ou mais explícita dela. 

Há lacunas, silêncios e códigos que precisam ser decifrados, identificados e 

compreendidos. Nessa perspectiva, a imagem é uma espécie de ponte entre a 

realidade retratada e outras realidades, e outros assuntos, seja no passado, seja 

no presente. E é por isso que ela não esgota em si. Por meio dela, a partir dela 

e tomando-a em comparação é possível ao historiador e ao professor a análise 

de outros temas, contextos diversos (PAIVA, 2006, p. 19). 
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As imagens adquirem diferentes significados e interpretações, mediante o momento 

histórico, os valores e os parâmetros sociais e culturais nos quais estão inseridas. Desta forma, 

o significado contido numa imagem depende das experiências e dos contextos individuais e a 

capacidade perceptível de quem a observa. 

Segundo os estudos de semiótica, imagem é um signo que representa aspectos do mundo 

visível em si mesma; uma noção completa que designa todo um meio de encarnar a 

representação mental de um objeto, de uma ideia, de um desejo, com a finalidade de transmiti-

lo em forma de mensagem. Signos representam o cotidiano visual o tempo todo e estão, 

incessantemente, em TVs, celulares, tabletes, mídias, jornais, livros e revistas. Santaella (2005) 

defende, inclusive, que o cinema veio para registrar “[...] o caráter dinâmico da realidade visível” 

que a fotografia não dava conta de representar. Por essa perspectiva, cinema é movimento e 

mistura de linguagens, enquanto a fotografia é a apreciação, meditação, permitindo ver a 

realidade sem pré-julgamento. Portanto, a semiótica é a ciência que estuda os signos, os quais 

são sinais que representam algo, podendo ser objetos perceptíveis ou apenas imagináveis. 

Peirce8 (2010) afirma que um signo dá origem a outro signo da mesma forma que um 

pensamento origina outro. Ao signo pode ser designado demonstrar um objeto visível ou apenas 

imaginável. No entanto, para algo ser um signo, ele deverá representar outra coisa, pois um 

signo deve ser algo distinto do seu objeto: 

 

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa 

pessoa um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo 

assim criado denominado interpretante do primeiro signo. O signo representa 

alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus 

aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que em, por vezes denominei 

fundamento do representâmen (PEIRCE, 2010, p. 46). 

 

Por isso, entende-se por signos, de acordo com Peirce (2010), algo que está no lugar de 

alguma coisa destinado a alguém, em alguma relação, tornando-se uma representação. 

Consequentemente o signo é distinguido em três tipos: o ícone, o índice e o símbolo. Portanto, 

um desenho, uma foto, uma pintura, figurativa retomam as qualidades formais dos seus 

referentes: formas, cores, proporções, que permitem reconhecê-los. Com isso, a imagem torna-

se sinônimo de representação visual. Isto é, se a imagem é percebida como representação, isso 

quer dizer que ela é percebida como signo. Representação, por sua vez, segundo a semiótica 

vertente norte-americana, é “estar em lugar de, isto é, numa tal relação com outro que, para 

 
8 O teórico que fundou a escola de Semiótica Peirceiana (vertente norte-americana). 
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certos propósitos é considerada por alguma mente como se fosse esse outro” (PEIRCE, 2010, 

p. 61). 

Santaella (1998, p. 27) define a semiótica como “[...] a ciência que tem por objeto de 

investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos 

de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido ou, 

simplesmente [...] é a ciência dos signos”. Signos icônicos, segundo Santaella e Nöth (1998), 

são imagens com semelhança de signos retratados. Porém, existem imagens sem referenciais, 

ou seja, sem função icônica, estas são denominadas abstratas e pertencentes aos signos 

plásticos9. Tais signos, por sua vez, possibilitam a análise semiótica de imagens que não possui 

representação precisa, no entanto um signo plástico é repleto de expressão e conteúdo próprio, 

são de natureza simbólica e seu conteúdo resulta no significado que o observador une das 

formas, cores e textura, pois se trata de um signo com semântica vaga e com pouca nitidez. 

Segundo Joly (2012, p. 29), “abordar ou estudar certos fenômenos em seu aspecto 

semiótico é considerar seu modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como provocam 

significações, isto é, interpretações”. Conforme a autora, tudo pode ser signo a partir do 

momento em que dele pode-se deduzir uma significação. A imagem, para ela, é composta por 

diferentes tipos de signos que juntos concorrem para a construção de uma significação, e a 

interpretação excede a imagem, transformando-se em palavras. 

O signo, quando emite intencionalidade ou transmite informações, pode ser considerado 

um ato de comunicação. Portanto, tudo pode ser signo, a partir do momento em que dele deduz-

se uma significação que depende da cultura e do contexto do signo. Ao fazer uso de imagens 

no ensino de História é indiscutível que sua leitura se faz através tanto de indagações como 

também interpretação. Na trilha dessa discussão, Tamanini (2009) comenta: 

 

O que nos chega do passado através da imagem, nem sempre é passível de 

fácil decifração, pois foge do senso comum; há que se ter um olhar aguçado e 

esmerado. A exigência de uma exegese do simbólico se torna tão 

imprescindível quanto à hermenêutica dos sentidos na busca da compreensão 

pretensamente correta.  A escrita, penso, exige igualmente refinamento, 

todavia, não tão contundente, para sua compreensão e assimilação intelectual 

(TAMANINI, 2009, p. 6). 
 

Nesse contexto, uma mesma imagem pode ter diferentes significados para observadores 

de diferentes contextos, mesmo assim, pode trazer informações de um consenso comum, social 

 
9 “Quem se ocupavam com o nível plástico das imagens (cores, forma, composição, texturas) eram teóricos e 

historiadores de arte, psicossociologias, até mesmo psicanalistas” (JOLY, 2007, p. 137). Desta forma houve a 

compreensão do significado do signo plástico de maneira mais concisa. 
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e coletivo. Assim, como depende da individualidade, a imagem em si pode não ser suficiente 

para representar todas as intenções originalmente nelas contidas. Portanto, segundo Paiva (2006, 

p. 20), “a imagem não é retrato de uma verdade, nem representação fiel dos eventos ou de 

objetos históricos”. Ao ser interpretada pelo o leitor, a imagem é reconstruída em cada época, 

[...] “elas podem despertar maior ou menor interesses em cada momento histórico, de acordo 

com a apropriação que faz delas” (PAIVA, 2006, p. 20). 

Os veículos de comunicação fazem circular imagens de todos os tipos que, de certa 

forma, poluem a vida das pessoas. Essa invasão realmente prejudica as pessoas? Sobre este fato, 

há uma controvérsia entre duas visões antagônicas. Como explica Volpato: 

 

Psicólogos, pedagogos, sociólogos e demais interessados na discussão 

dividem-se entre as teses da catarse e a da mímese.  A tese da catarse, oriunda 

da Grécia antiga e depois retomada por Freud, defende a ideia que violências 

de qualquer tipo, vivenciadas através de um personagem, por exemplo, na 

televisão, faz com que o sujeito se liberte daqueles instintos, superando-o; 

quanto à tese da mímese, seus defensores acreditam que todos os modelos 

negativos apresentados através de imagens podem servir de modelo, sendo 

prejudiciais, portanto (VOLPATO, 2003, p. 4). 

 

Diante dessas argumentações, com a globalização e imagens, é inevitável que o ser 

humano precisa saber interpretá-las em causa própria, a fim de construir seus valores éticos, 

compreender melhor a realidade que o cerca e situar-se diante da sua identidade cultural. Nos 

dias de hoje, a imagem, estática ou móvel, tem sido utilizada no ensino de um modo quase 

óbvio e inexplicado. Uma imagem não serve apenas como figurante de um texto, pode 

considerar-se como sendo outro texto. Torna-se preciso reivindicar para ela a alfabetização 

visual, conceito que muitas vezes parece estar unicamente associado à linguagem verbal escrita. 

Portanto, alfabetização visual, para Santaella (2012), significa: 

 

Alfabetização visual significa aprender a ler imagens, desenvolver a 

observação de seus aspectos e traços constitutivos, detectar o que se produz 

no interior da própria imagem, sem fugir para outros pensamentos que nada 

têm a ver com ela. Ou seja, significa adquirir os conhecimentos 

correspondentes e desenvolver a sensibilidade necessária para saber como as 

imagens significam como elas pensam, quais são seus modos específicos de 

representar a realidade (SANTAELLA, 2012, p. 13). 

 

Assim, será necessário interpretar uma imagem para que se possa advogar para ela uma 

atenção que lhe tem sido recusada. Ainda há muitos professores que restringem o papel da 

imagem à componente lúdica. A compreensão da imagem é algo disciplinado e racionalizado 
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aos processos de entendimento, existe na imagem uma sintaxe gráfica, uma gramaticalidade 

visual, que poucos reconhecem. É necessário que se interiorize, se reconheça e se aprenda que 

a imagem é algo que tem uma essência e, esta aprendizagem é urgente, porque o mundo pode 

facilmente designar-se por imagético. Ou seja, o mundo de imagens em que a atual geração 

vive, desde jogos, internet, sites, vídeos, programas, softwares, lives etc., no qual a exploração 

visual é maior que qualquer outro recurso. 

Segundo Santaella (2012), a imagem não é apenas ilustrativa, ela traz informações 

importantes sobre o texto que a acompanha, podendo estar presente também sem a linguagem 

verbal como meio de interagir com o público. A compreensão dos códigos para o entendimento 

das imagens possibilita o acesso à alfabetização visual, levando os sujeitos para o ato de ler 

imagens. Sendo assim, aprender a ler imagens é preciso desenvolver a observação de seus 

aspectos e traços peculiares, identificar o que se produz no interior da própria imagem, sem ir 

além com pensamentos que não correspondem ao seu verdadeiro significado. Assim como um 

texto, uma imagem também pode apresentar diversas leituras, mas não qualquer leitura. 

Segundo Joly (2005), para compreender melhor a imagem, é necessário encontrar meios 

e métodos para analisá-la. Ela faz uso da semiótica para falar sobre os conceitos da imagem, 

esta se expande para qualquer sistema de signos, como artes visuais, música, fotografia, cinema, 

moda, entre outros. Segundo Joly (2007), o ponto comum na imagem é que todas são uma 

analogia, ou seja, imagem é inicialmente algo que se assemelha a outra coisa. Essa analogia 

(denominador comum) coloca a imagem na categoria de representação; e, consequentemente, 

a imagem é percebida como signo analógico, onde a semelhança é princípio de funcionamento. 

A autora apresenta afirmações, que abrem caminho para metodologia e análise das 

imagens, quando, reafirma que a imagem é uma linguagem universal, mas que, para 

compreender a imagem, (em busca de poder analisá-la), de fato, é preciso mais do que um 

simples aprendizado que é feito de maneira “natural” pelos homens, é necessário uma leitura 

da imagem. Ou seja, quem for analisar a imagem precisa decifrar significações que a 

“naturalidade” aparente das mensagens não observa; para a análise da imagem é preciso estudar 

seu contexto histórico, social, econômico e até geográfico, pois apenas assim consegue-se 

aproximar da ideia real passada pela imagem; e sobre a divinização do artista quanto a sua obra 

que não permitiria que ela fosse analisada, a autora coloca que análise deve ser feita a partir de 

métodos que não limitem a liberdade de expressão do artista. Joly (2005) ressalta que o método 

de análise será feito ou inventado em função do objeto, ou seja, o objeto indicará o melhor 

método. 
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Deste modo, vale destacar, que a análise da imagem envolve abordagens teóricas da 

semiótica, uma disciplina recente nas ciências humanas. Ela tem por principal objetivo exprimir 

as ideias do sistema de signos. Nesse sentido, a imagem tem como sua funcionalidade tomar 

como referência a realidade e, por se tratar de um feito humano, estarão carregadas de valores 

simbólicos, culturais e de identidade. Isto é, em conformidade com o tempo e espaço específico 

em que o autor a cria, sofrendo influências do seu processo de criação. Sendo assim, a imagem 

é um resíduo do passado, uma fonte histórica aberta a múltiplas interpretações. 

Santaella e Nöth (2005, p. 23), também tecem que a analogia é o denominador comum 

entre as diferentes significações do termo imagem. Para Santaella (2012, p. 19), as imagens 

como representações visuais diferem de acordo com a finalidade a que se prestam. Elas podem 

ter por finalidade aguçar e ampliar nossa capacidade perceptiva, regenerar nossa sensibilidade 

visual; uma das razões da arte, entre outras. O fator documental predomina na “fotografia”, mas 

ela também pode preencher outras “funções”, inclusive “artísticas”. Mas as imagens servem 

para o domínio do nosso desejo por adquirir “produtos” ligados à “publicidade”, para a qual as 

imagens são imprescindíveis. Finalidade distinta é aquela a que as “ilustrações de livros” se 

dedicam especialmente a de cumprir a tarefa de “ilustrar” as informações propagadas pelo 

“texto verbal”. As “imagens no design” devem ser indicadoras do modo como os produtos 

servirão ao uso a que se destinam (SANTAELLA, 2012, p. 19). 

Para Santaella (2012, p. 77), há pelo menos três níveis de apreensão de uma foto. 

Qualquer foto produz algum tipo de “sentimento”, que às vezes imperceptível, às vezes muito 

intenso. Em um segundo nível, “vemos uma foto”, isto é, identifica-se seu “motivo”, aquilo que 

está nela fotografado. “Assim, ao olharmos para uma foto, reconhecemos traços, identificamos 

o que foi fotografado. Quando essa identificação não é imediata, buscamos pistas e brincamos 

com adivinhações e acertos sobre o local e a situação que ali aparecem” (SANTAELLA, 2012, 

p. 77). Mas é no terceiro nível de apreensão que surge a diferença entre ver fotos e ler fotos: 

 

Ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem 

visual, com as especificidades que lhe são próprias. Significa fazer do olhar 

uma espécie de máquina de sentir e conhecer. Assim, uma vez diante da 

fotografia, trata-se de buscar a unidade melódica de suas luzes, linhas e 

direções, suas escalas e volumes, seus eixos e suas sombras, enfim, 

contemplar a atmosfera que ela oferta ao olhar, pois a significação imanente 

dos motivos e temas fotografados é inseparável do arranjo singular que o 

fotógrafo escolheu apresentar. Tanto os valores temporais de que o motivo 

fotografado está carregado, quanto as opções espaciais feitas pelo o fotógrafo, 

na sua simbiose corporal e sensória com a câmera, ficam plasmados em uma 

foto. Por isso mesmo, valores temporais e opções espaciais podem ser 
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tomados como guias para a leitura da imagem fotográfica (SANTAELLA, 

2012, p. 77). 

 

Vale considerar que espaço é tanto interno quanto externo, esse espaço objetiva que 

existe fora da foto foi nela capturado. Explorar os detalhes da foto remete-se e dá-se a conhecer 

a realidade que nela se plasmou. Mas o externo está, de fato, internalizado na imagem de acordo 

com os potenciais e limites da câmera que o fotógrafo aprendeu a manejar nas suas escolhas de 

composições significativas. 

Então, para fazer-se a leitura da imagem fotográfica, segundo Santaella (2012, p. 88), 

deve-se atentar para seus elementos constitutivos: 

 

[...] quem é o fotógrafo? – de que assunto trata? – quais são as coordenadas de 

situação, isto é, a que espaço e tempo a foto se refere? Fotos têm um grande 

poder indicativo. Para explorar em maior profundidade esse poder e 

estabelecer a identidade e a unicidade de uma foto, deve-se pesquisar acerca 

de quem, o que, como, quando e onde, ou seja, pesquisar todo o contexto da 

foto. [...] observar a feitura da imagem, ou seja, seu enquadramento, seu ponto 

de vista e sua composição; no enquadramento, observar como o fotógrafo 

recortou o objeto ou a cena, que recorte deu ao continuum do tempo e do 

espaço; para a leitura do ponto de vista, olhar para a foto como se estivéssemos 

na posição ocupada pelo o fotógrafo, algo que evidentemente não aparece na 

foto, mas que nela deixa suas marcas. [...] A que distância o olho da câmera 

foi posicionado? De que ângulo a foto foi tomada? De cima para baixo ou de 

baixo para cima, de frente ou de lado? [...] na composição, observar a 

iluminação, as linhas e os planos da foto, os paralelismos e os contrastes de 

formas e de figuras.  Como se dividem, se é que se dividem, os planos do 

fundo contra o qual o plano da figura se destaca? Enfim, como se dá a relação 

entre figura no primeiro plano e fundo no segundo plano? (SANTAELLA, 

2012, p. 95). 

 

Sendo assim, a leitura de imagens fotográficas por Santaella, possibilita perceber a 

análise dos vários elementos constitutivos que são específicos da fotografia na sua capacidade 

de produzir significados. 

 

2.3 AS IMAGENS COMO DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA 

 

A esfera alcançada pelas imagens como documentos de pesquisa pode ser explicada a 

partir das mudanças nos paradigmas que acompanharam a disciplina de História ao longo dos 

tempos, principalmente na segunda metade do século XX. Conforme alguns autores 

(CAINELLI, 2006; FONSECA, 1999), a construção do saber histórico esteve marcada pelo 

predomínio da escrita enquanto objeto privilegiado de estudo, principalmente durante as 
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décadas finais do século XVIII – momento em que a História começa a ser concebida como 

disciplina – até meados da segunda metade do século XX, quando a influência francesa da 

revista dos Annales10 se torna o marco de uma profunda reflexão nos modos de fazer História, 

o que atinge diretamente o tema dos documentos e sua utilização pelo historiador. 

A importância da utilização de documentos escritos pela História se articula ao papel 

atribuído ao conhecimento histórico e à figura do historiador em cada época e lugar. Por isso, 

é possível destacar que as concepções teóricas, bem como os paradigmas que marcam a história 

da disciplina, demarcaram as relações do historiador com seus objetos de pesquisa. Isso quer 

dizer que talvez não tenha somente havido uma importância na utilização dos documentos 

escritos, mas igualmente uma historiografia que constituiu a disciplina a partir de um modelo 

de hierarquização que, nesse caso, privilegiou um tipo particular de documento para a 

investigação histórica. 

Na década de 1980, os historiadores diversificaram suas fontes, incluindo as imagens. 

Com isso, as fontes iconográficas (pinturas, fotografias, imagens desenhadas em cerâmica, 

charges, ilustrações) deixaram de ser apenas objetos temáticos para os historiadores e passaram 

a ser um importante instrumento para investigar questões sociais, econômicas e políticas. Como 

aponta Paiva (2006), a imagem deixou de ser vista como simples “ilustrações”, “figuras”, 

“gravuras” e “desenhos” que servem para deixar o texto mais colorido, menos pesado e mais 

chamativo para o leitor. Agora ela é tomada como “registro histórico realizado por meio de 

ícones, pintadas, desenhadas, impressas ou imaginadas e, ainda, esculpidas, modeladas, 

talhadas, gravadas em material fotográfico e cinematográfico” (PAIVA, 2006, p. 17). 

As fontes iconográficas são registros históricos resultantes de uma seleção e/ou 

construção repleta de intencionalidades. Assim, constituem-se como artefato que comunica 

mensagens, narra histórias, revela valores de uma determinada época. Sendo uma fonte 

histórica potencial, o uso de imagens colabora para o conhecimento e esclarecimento sobre os 

acontecimentos históricos e culturais. Uma imagem fotográfica se configura como um 

testemunho visual carregado de informação capaz de ampliar nossa percepção para além do que 

vemos. A esse respeito, Kossoy (2007) revela que: 

 

Uma única imagem contém em si um inventário de informações acerca de um 

determinado momento passado; ela sintetiza no documento um fragmento do 

real visível, destacando-o do contínuo da vida. [...] o vestuário, a pose e as 

aparências elaboradas dos personagens estão ali congelados na escala habitual 

 
10 Annales é um movimento historiográfico do século XX que se constituiu em torno do periódico acadêmico 

francês Annales d’histoire economique et sociale, tendo se destacado por incorporar métodos das Ciências Sociais 

à História. 
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do original fotográfico: informações multidisciplinares nele gravadas – já 

resgatadas pela heurística e devidamente situadas pelo estudo técnico-

iconográfico – apenas aguardam sua competente interpretação (KOSSOY, 

2007, p. 57). 
 

As imagens, como qualquer fonte, são registros e podem trazer uma carga histórica 

vinculada à sua significação. Nesse sentido, uma análise profunda ultrapassa o limite 

meramente descritivo e considera os componentes velados no documento fotográfico. Perante 

a afirmação de Kossoy (2007), quanto a fotografia como imagem fixa, Santaella e Nöth (2005) 

objetam que a imagem fixa se organiza muito mais sob a dominância do espaço do que do 

tempo, ao contrário das imagens em movimento que podem se desenvolver apenas no tempo: 

 

[...] enquanto as imagens manualmente produzidas têm o tempo dos gestos 

que nelas deixam marcas, as fotográficas são necessariamente imagens do 

instante, como instantâneos que são, guardam em si o momento irrepetível do 

disparo em que o obturador corta de um só golpe, para sempre, 

inexoravelmente, o fluxo do tempo (SANTAELLA; NÖRTH, 2005, p. 79). 

 

As imagens fixas são representadas num suporte fixo, esses dispositivos na maioria das 

vezes são em madeira ou pedra, para as imagens tridimensionais em tecido ou papel para as 

bidimensionais. São consideradas fixas por causa das limitações do próprio suporte. As imagens 

e o tempo possuem relações ambíguas, pois de um lado estão alguns sistemas de signos que se 

materializam e tomam corpo na simultaneidade do espaço, Santaella e Nöth (2005) 

complementam que é o caso do desenho, da pintura, gravura, escultura, arquitetura etc. Por 

outro lado, outros signos desenvolvem, tomam corpo e se dissolvem na sequencialidade do 

tempo, por exemplo, a oralidade, o cinema, a música e a imagem eletrônica em geral. 

Ao ser inventada no século XIX, a fotografia foi considerada como um retrato fiel da 

realidade. Porém, as escolas historiográficas tradicionais não a aceitavam como documento, 

utilizavam apenas como fonte complementar, ilustração, prova ou testemunho, sendo que sua 

autenticidade dependia da confirmação em documentos escritos. Com o novo viés 

historiográfico no século XX, novas fontes passaram a ser utilizadas, favorecendo que as 

imagens e fotografias obtivessem novo e importante papel como documentos históricos. 

Os documentos são resultados de uma série de fatores da época e da sociedade que o 

produziram, resultando do esforço delas para impor determinadas imagens de si próprias. 

Devem ser, em primeiro lugar, analisados desmitificados dos seus significados aparentes por 

quem os analisam. Cabe ao observador direcionar seu olhar às perguntas que gostariam que 

fossem respondidas. Desse modo, também podemos ensinar História, utilizando fotografias 
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como fontes históricas. No entanto, seu uso deve ser em conjunto com outras fontes, o que 

possibilita conhecer outros elementos da imagem observada e o contexto de sua produção. As 

fotografias contribuem com a formação do imaginário da sociedade, são construídas para 

expressar relações ideológicas, sociais e políticas, assim, para entendê-las, é necessário 

compreender por quem e por que foram produzidas. 

 

O documento fotográfico não pode, portanto, ser compreendido 

independentemente do processo de construção da representação em que foi 

gerado. É este mundo do documento fotográfico (segunda realidade, perene, 

eterna) que se  confunde em nossas mentes com o fato passado (primeira 

realidade, isto é, o fato irreversível, volátil, efêmero) numa tensão perpétua, 

seja ao contrário, pelo nosso desconhecimento do mesmo,  seja principalmente, 

pelo nosso desejo, enquanto investigadores de, mediante o devido exame 

crítico, situarmos, corretamente o documento, deciframos seus significados 

intrínsecos, desvelarmos, enfim, a trama e o contexto no qual se acha enredado, 

de forma a produzirmos sentido e iluminarmos mais um micro aspecto do 

universo de lacunas que pontilham no firmamento da história (KOSSOY, 

2007, p. 157-158). 

 

Elas devem ser analisadas e tratadas como vestígios que permitem compreender e 

elaborar a escrita histórica sobre determinado tema e período. As fotografias não podem 

substituir a narrativa histórica ou a historiografia, mas ela torna visíveis aspectos da realidade 

que não foram notados pelos historiadores. Capta o que textos escritos não podem transmitir, 

como certos rostos, determinados gestos, movimentos e situações (LOWY, 2009, p. 13). 

Para Santaella (2012, p. 84), “um dos atributos fundamentais da fotografia encontra-se 

no seu valor documental. Lembrando que esse valor implica que a foto não tenha passado por 

quaisquer tipos de alterações artesanais ou digitais”. A pintura pode simular uma realidade irreal, 

“não há foto sem algo real colocado diante da câmera”. Nada mais eficaz do que uma foto para 

comprovar que algo aconteceu. 

Uma fotografia é com certeza uma imagem, mas ela não é só uma imagem, no sentido 

em que uma pintura é uma imagem, uma interpretação ou reconstituição imaginária do visível. 

Santaella (2012, p. 86) considera que “a fotografia só é imagem porque ela também é rastro, 

marca que funciona como uma espécie de vestígio ou pegada. Algo aconteceu, um objeto lá 

esteve e a luz refletida sensibilizou um dispositivo. Por isso, a foto é uma emanação do real”. 

A função documental da foto está presente no jornalismo, informando e interpretando os fatos 

ocorridos, e no uso “científico”, “no direito”, “na medicina” e nas documentações em geral. 
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Como toda imagem documental, ela precisa do fundo histórico do qual surge. É por isso 

que fotos documentais são sempre acompanhadas de textos, sem os quais elas não 

desempenham inteiramente o seu papel de documento. A esse respeito, Santaella afirma que 

 

Sem a referência ao campo contextual a que se aplicam, por mais eloquentes 

que possam ser, as fotos documentais, por si mesmas, não conseguem limitar 

a abertura e certa indefinição referencial que ronda toda imagem, uma 

indefinição que, no caso da função documental, precisa ser sanada com o 

auxílio do texto (SANTAELLA, 2012, p. 89). 

 

Burke (2004) afirma que, como quaisquer documentos11, os registros visuais devem ser 

utilizados dentro dos seus limites enquanto objetos de pesquisa, sendo dever do pesquisador 

conhecer as potencialidades e as fragilidades do uso das imagens, que requerem cuidados 

específicos ao serem investigadas. Nesse sentido, Burke coloca que alguns historiadores 

buscaram lançar um olhar mais cuidadoso em relação às representações visuais. Além disso, o 

historiador alerta para os perigos do uso equivocado deste tipo de fonte, que ele considera 

testemunhas oculares da História. 

 

Quando utilizam imagens, os historiadores tendem a tratá-las como meras 

ilustrações, reproduzindo-as nos livros sem comentários. Nos casos em que as 

imagens são discutidas nos textos, essa evidência é frequentemente utilizada 

para ilustrar conclusões a que o autor já havia chegado por outros meios, em 

vez de oferecerem novas respostas ou suscitar novas questões (BURKE, 2004, 

p. 12). 

 

Desse modo, também pode-se ensinar História, utilizando fotografias como fontes 

históricas. No entanto, seu uso deve ser em conjunto com outras fontes, o que possibilita 

conhecer outros elementos da imagem observada e o contexto de sua produção. As fotografias 

contribuem com a formação do imaginário da sociedade, são construídas para expressar 

relações ideológicas, sociais e políticas, assim, para entendê-las é necessário compreender por 

quem e por que foram produzidas. Elas devem ser analisadas e tratadas como vestígios que 

permitem compreender e elaborar a escrita histórica sobre determinado tema e período. 

Caimi (2008) ressalta, porém, que: 

 

A utilização de documentos no ensino da história, como percebemos, não é 

uma proposta recente na trajetória escolar. Há registros durante todo o século 

 
11 Peter Burke adverte para o uso do termo documento ao invés da terminologia fonte.  O autor chama a atenção 

para o sentido do termo fonte, que pode sugerir a concepção de uma história marcadamente positivista, calcada 

nos valores de que a pesquisa histórica, através da seleção de seus documentos, pode almejar o acesso a uma 

pretensa verdade e origem dos fatos (2004, p. 16). 
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XX sobre sua incorporação nos manuais e livros didáticos, bem como a defesa 

de seu uso em sala de aula e na literatura de cunho pedagógico. O que mudou 

nas últimas décadas foi o entendimento quanto às suas finalidades nas aulas 

de história (CAIMI, 2008, p. 147). 

 

A autora citada concorda que o fator principal que estimula as mudanças na concepção 

da finalidade do documento no ensino de História, e nos livros didáticos da disciplina são as 

políticas educacionais que passam a valorizar o uso dos documentos e, particularmente, os 

documentos visuais como possibilidades de construção do saber histórico escolar (CAIMI, 

2008). 

É importante ressaltar que neste estudo a imagem está relacionada com a compreensão 

e análise das representações produzidas mais especificamente de caráter não verbal. Assim, 

abrem-se novas perspectivas de abordagem nas análises de significado, considerando ser 

possível estudar e entender os elementos visuais, como sendo estes os operadores de discurso. 

As fontes privilegiadas deste trabalho são os livros didáticos de História do ensino 

médio, cabe, no próximo capítulo, apresentar as possibilidades de reflexões acerca da seleção 

dos livros didáticos inclusos no Programa Nacional do Livro didático 2018, verificando a 

normatização das imagens nos livros didáticos, bem como suas ausências sentidas. Também, é 

realizada uma representatividade detalhada sobre a apresentação geral das respectivas coleções 

Moderna, Leya e Scipione, mencionando os autores, descrição e visão das obras. 
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3 O PNLD E AS IMAGENS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: AUSÊNCIAS 

SENTIDAS 

 

[...] 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. 

Bittencourt (2018, p. 78). 

 

O livro didático é inevitavelmente um portador da ideologia, visto que, constantemente 

os valores são transmitidos dentro da escola. Por isso, eles devem ser bem escolhidos pelos os 

professores. Bittencourt (2018) aponta que é necessário que os professores se preocupem com 

a maneira com que são apresentados os conceitos fundamentais de cada disciplina nos livros 

didáticos. 

Durante um longo período na história, em nosso país, desde a construção dos primeiros 

livros impressos, as imagens visuais eram vistas como meios de comunicação que estavam 

hierarquicamente submissos aos textos verbais. Ultimamente, principalmente no meio 

acadêmico e escolar brasileiro, existe uma tendência a negar esses princípios. Segundo 

Bittencourt (2007, p. 360), o uso de imagens iconográficas tornou-se recorrente no ensino de 

História, tendo um crescimento significativo a partir da segunda metade do século XX. Esta 

tendência cultural ganhou muito espaço no Brasil, sobretudo a partir da década de 1950, quando 

surgiu, portanto, possibilidades de realizações de trabalhos escolares, que valorizavam as 

experiências sociais vivenciadas pelos sujeitos, ou seja, professores e alunos. No campo da 

História, a partir da década de 1980, as imagens iconográficas começaram a deixar de ser vistas 

apenas como simples ilustração e passaram a ser consideradas expressões (produtos e 

instrumentos) da sociedade que a gerou (THOMPSON, 1981). 

Nos anos finais da década de 1980 os currículos oficiais passaram a valorizar a produção 

de materiais didáticos que priorizavam a apresentação de atividades que desenvolvessem a: [...] 

“Diversidade cultural, os problemas de identidade social e as questões sobre as formas de 

apreensão e domínio das informações impostas pelos jovens formados pela mídia” 

(BITTENCOURT, 2001, p. 35). 

No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, os livros 

didáticos apresentavam iconografias entre os textos escritos. Estas eram produzidas, segundo 

Bittencourt (2001, p. 75), como marcas que auxiliavam o aluno a decorar o texto escrito; ou, 

então, o ajudavam a memorizar o conteúdo dos textos. Segundo essa autora, as imagens tinham, 

também, a função de ilustrar o livro para que os alunos visualizassem as cenas históricas. 



46 
 

O aumento na quantidade de imagens nos livros didáticos atuais é devido a diversos 

fatores, como, melhorias nos processos de produção dos livros escolares, principalmente, nas 

técnicas de impressão e reprodução, a valorização da imagem visual como documento, e que 

este passou a ser reconhecido como documento para o campo da História, e políticas 

educacionais que passam a incorporar em suas legislações o uso de imagens no ensino de 

História, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD). É, no século XX, que as imagens, as fotográficas, televisivas e 

cinematográficas, começam a ser introduzidas no cotidiano dos brasileiros, tornando os 

registros visuais um elemento comum no dia a dia de muitas pessoas. 

Estudos mostram que as imagens nos manuais de História se propagaram a partir do 

século XIX, quando era possível encontrar litogravuras de cenas históricas junto aos textos 

escritos (BITTENCOURT, 2013). Os manuais, produzidos entre finais do século XIX e início 

do século XX, contavam com a reprodução mecânica das imagens, nos quais artistas 

ilustradores eram contratados pelas editoras para copiar em forma de gravura as imagens que 

deveriam compor as obras. Esse procedimento, comum na produção dos livros entre os séculos 

XVI e XIX, contava com a produção de matrizes a partir de diversas técnicas, além da 

litogravura, como a xilogravura, o metal, o linóleo e outros elementos plásticos, metálicos ou 

sintéticos usados para as matrizes de impressão (BUENO, 2003). 

 

3.1 O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Esta pesquisa busca analisar as imagens sobre o Período de Redemocratização do Brasil 

nos livros didáticos de História do Ensino Médio, representados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD 2018). Portanto, a contribuição representada pelas orientações teórico-

metodológicas, sugestões de atividades, as fontes visuais, leituras e materiais, para o trabalho 

com a temática da educação presentes nos Livros Didáticos dos discentes, contribuem para 

sensibilização, fundamentação teórica e autonomia no desenvolvimento da temática. 

O PNLD é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas aos 

estudantes da rede pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1937 

foi criado o Instituto Nacional do Livro (INL). As competências do Instituto Nacional do Livro 

seriam organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, 

revendo-lhes as sucessivas edições; editar todos os tipos de obras, que seriam de grande 

interesse para a cultura nacional, melhorar e baratear a edição de livros no país, bem como para 
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facilitar a importação de livros estrangeiros; incentivar a organização e auxiliar a manutenção 

de bibliotecas públicas em todo o território nacional. 

Em 1938, foi instituída a Comissão do Livro Didático (CNLD), estabelecendo sua 

primeira política de legislação e controle de produção e circulação do livro didático no País. 

Seguindo, em 1945, com a consolidação a legislação sobre as condições de produção, 

importação e utilização do livro didático, restringindo ao professor a escolha do livro a ser 

utilizado pelos alunos. Em 1966, através de um acordo entre Ministério da Educação (MEC) e 

a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), permitiu-se a 

criação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), com o objetivo de 

coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático. Esse programa 

sofreu várias modificações desde a sua criação, para aprimorar o processo de produção, definir 

características técnicas necessárias aos materiais didáticos, constituir comissões avaliadoras 

com maior isenção e autonomia, universalizar a distribuição etc. 

O PNLD teve o seu início, em 1985, com grande concentração do mercado editorial 

observada para o período anterior ao programa. Ou seja, a publicidade das editoras tem exercido 

papel majoritário na escolha das coleções franqueadas aos professores pelo PNLD (SILVA, 

2008, p. 134). Acredita-se que os guias de livro didático disponibilizados pelo programa com 

suas avaliações e resenhas das coleções, acabam sendo menos influentes para a escolha dos 

livros didáticos, frente ao poder de propaganda, como também dos costumes e hábitos de adotar 

livros conhecidos. 

Todas as editoras passaram a produzir os manuais dos professores a partir de 1998 com 

edições especiais, que apresentam conteúdos do livro do aluno, as respostas prováveis dos 

exercícios do livro didático, além de sugestões de práticas de aula para o professor. Propõem 

também orientações metodológicas e esquemas de planejamento de aulas, diferentes atividades, 

listas de filmes, a leitura de textos acadêmicos ou de livros paradidáticos. Geralmente, todos os 

manuais dos professores procuram apresentar os objetivos gerais da disciplina, associando os 

conteúdos programáticos aos objetivos específicos, ou seja, apresentam como o conteúdo do 

livro pode ser ensinado (BITTENCOURT, 2007, p. 72). 

O manual do professor deve oferecer orientação teórico-metodológica e de articulação 

dos conteúdos do livro entre si e com outras áreas do conhecimento, discussão sobre a proposta 

de avaliação da aprendizagem, leituras e informações adicionais ao livro do estudante, 

bibliografia, bem como sugestões de leituras que contribuam para a formação e atualização do 

professor (BRASIL, 2018, p. 2). 
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Sabe-se que as obras selecionadas para o PNLD 2018 primeiramente submeteram um 

processo de avaliação através da publicação de um edital redigido pela Comissão Técnica 

juntamente com a equipe da Coordenação Geral de Materiais Didáticos (COGEAM) e lançado 

dois anos antes da distribuição dos livros aos estudantes, no caso do PNLD 2018 o edital foi 

publicado em 2015. Através do edital, os autores são convocados a inscreverem suas obras e 

em seguida submetidas à pré-análise da avaliação pedagógica. 

Para a seleção das obras didáticas é lançado o edital de convocação, que tem como 

objetivo a “convocação de editores, detentores de direito exclusivo de reprodução, aquisição de 

obras didáticas destinadas aos estudantes e professores do ensino médio das escolas públicas 

federais e as que integram as redes de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal 

participantes do PNLD” (p. 1). 

A etapa de inscrição é composta do cadastramento dos interessados, da pré-inscrição 

das obras e da entrega das obras e respectivas documentações exigidas no edital. Para cadastrar-

se no sistema informatizado, o interessado deverá solicitar login e senha pelo e-mail. Será aceito 

somente cadastramento de editores que o formalize por meio de um responsável pessoa física 

devidamente identificado no sistema informatizado com nome completo e CPF, além do CNPJ 

e da razão social da empresa. Ao realizar a pré-inscrição de obras, o interessado adquire o direito 

de participar exclusivamente com as obras que pré-inscreveu no processo de aquisição para o 

PNLD 2018. Toda documentação deverá ser entregue datada e assinada pelo representante do 

participante ou por seu procurador público. Somente serão aceitas obras cujo(s) autor (es), 

organizador(es) seja(m) pessoa(s) física(s), identificadas na primeira capa de cada volume da 

obra e no sistema informatizado (BRASIL, 2018, p. 5). 

A fase da Triagem equivale na verificação dos atributos físicos, editoriais e documentais. 

Verificada a existência de falhas pontuais, limitadas a 5% do total de páginas por exemplar, e 

a 8 (oito) volumes por titular de direito autoral, o interessado poderá reapresentar a obra 

corrigida no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação (BRASIL, 2015, p. 6). 

A etapa de pré-análise das obras será realizada com o objetivo de examinar a 

conformidade dos documentos apresentados em relação às obras inscritas, respeitando-se os 

requisitos. Foram eliminadas do PNLD-2018 as obras didáticas que tenham sido excluídas em 

avaliação pedagógica anterior e não foram apresentadas as declarações de revisão e atualização 

e de correção; e que constituam variantes12 de outra obra inscrita no PNLD 2018 (BRASIL, 

2015, p. 7). 

 
12  Considera-se variante a obra que, sendo – total ou parcialmente – do mesmo editor, também apresenta projeto 

didático idêntico ou semelhante em termos de seleção de conteúdos, lógica de organização da coleção segundo 
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A avaliação pedagógica das obras didáticas foi realizada por instituições públicas de 

educação superior, de acordo com as orientações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Educação. Para realizar a avaliação pedagógica, as instituições públicas de educação superior 

constituirão equipes técnicas formadas por professores do seu quadro funcional, professores 

convidados de outras instituições de ensino superior e professores da rede pública de ensino 

(BRASIL, 2015, p. 7). A Universidade Federal de Sergipe foi selecionada como responsável 

pela avaliação do PNLD 2018 e promoveu capacitação ao corpo de avaliadores sobre as 

prescrições do edital, aos itens da ficha de avaliação sobre os critérios eliminatórios comuns a 

todas as áreas e aos critérios específicos curriculares de história. 

A obra foi considerada aprovada para compor o Guia de Livros Didáticos após as falhas 

apontadas no parecer foram devidamente sanadas. As coleções didáticas aprovadas no processo 

de avaliação foram divulgadas no Guia de Livros Didáticos do PNLD - 2018, e disponibilizado 

na internet pelo FNDE. No Guia de Livros Didáticos constaram as resenhas das obras aprovadas, 

os princípios e critérios que nortearam a avaliação pedagógica, os modelos das fichas de análise 

e demais informações sobre o processo de escolha (BRASIL, 2016). 

Em atendimento à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei nº 

13.146/2015, somente pôde participar do certame os editores que ofertaram suas obras 

participantes do PNLD, também em formato acessível. Os estudantes e professores com 

deficiência receberam as mesmas obras distribuídas às suas escolas em formato acessível, salvo 

demandas específicas por obras em Braille e Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 

2015, p. 8). 

Sobre o Guia de Livros Didáticos, deve constar as resenhas das obras aprovadas, os 

princípios e critérios que nortearam a avaliação pedagógica, os modelos das fichas de análise e 

o hiperlink das obras aprovadas, para subsidiar a escolha de obras didáticas pelos professores e 

dirigentes das escolas participantes do PNLD. O Guia de Livros Didáticos será disponibilizado 

na internet com o objetivo de auxiliar os professores na escolha das obras didáticas (BRASIL, 

2015, p. 8). 

Em relação à compra e à distribuição dos materiais e livros didáticos selecionados pelo 

o Ministério da Educação, no âmbito da Secretaria de Educação Básica (SEB), são de 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como também 

a logística do provimento e do remanejamento dos materiais didáticos para todas as escolas 

públicas do país cadastradas no censo escolar. 

 
metodologia de ensino e perspectivas teóricas adotadas com projetos gráfico-editoriais diversos ou semelhantes 

(EDITAL 2015, p. 7). 
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Para o PNLD (2018), aos professores da educação básica era reservada a escolha das 

coleções utilizadas (por disciplina) por toda a escola. Não há instrumento governamental que 

regule ou conduza a tarefa de escolha dos professores (PORTO, 2017, p. 11). Na escola, os 

professores recebem orientações por parte da equipe pedagógica para a escolha do livro didático, 

como também seguem as orientações e avaliações disponibilizadas no Guia de Livros Didáticos 

do PNLD, que podem ser utilizadas como suporte para a escolha da coleção, desde que o 

professor esteja mais capacitado para bem extrair informações do guia, o que não nos parece 

ser a regra, tendo a vista o papel desempenhado pela publicidade nesta fase do processo. 

A execução do programa é realizada de forma alternada. São atendidos em ciclos 

diferentes os três segmentos: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os segmentos não 

atendidos em um determinado ciclo recebem livros, a título de complementação, 

correspondentes a novas matrículas registradas ou à reposição de livros danificados ou não 

devolvidos. Além dos segmentos, no âmbito do PNLD, podem ser atendidos estudantes e 

professores de diferentes etapas e modalidades, bem como públicos específicos da educação 

básica, por meio de ciclos próprios ou edições independentes. É importante lembrar que os 

livros didáticos são reutilizáveis, ou seja, devem ser recolhidos ao final do ano letivo, para a 

utilização no ano seguinte, até a conclusão do ciclo. Isto é, os livros distribuídos deverão ser 

conservados e devolvidos para utilização por outros alunos por um período de três anos 

(BRASIL, 2017). 

Na fase de produção dos livros didáticos, após a assinatura dos contratos, os editores 

estarão aptos a iniciar a produção das obras didáticas a serem distribuídas as escolas públicas 

de ensino médio. “As obras deverão conter na primeira capa os selos do Programa fornecidos 

pelo FNDE, além de conter, no verso da folha de rosto, o nome, endereço completo e CNPJ da 

gráfica que as imprimiu” (BRASIL, 2015, p. 12). 

No controle de qualidade, o FNDE ou empresa contratada para este fim poderá realizar 

esse procedimento mediante amostragem definida na NBR 5426/1985 – ABNT, em nível de 

inspeção a ser definido em contrato, que consistirá na análise dos itens de não conformidade 

constantes da Resolução n.º 2, de 12 de janeiro de 2011, do Conselho Deliberativo do FNDE, 

publicada no Diário Oficial da União, ou outra que vier a substituí-la, com vistas à verificação 

da qualidade do produto a ser entregue. No momento da distribuição, as obras serão entregues 

diretamente pelos editores ao FNDE ou à instituição contratada para esse fim, conforme 

instrução operacional a ser fornecida no momento da negociação (BRASIL, 2015, p. 12). 



51 
 

As etapas do processo de aquisição de obras didáticas para o PNLD 2018 - Ensino 

Médio estarão sob a integral responsabilidade: 

 

Do FNDE pelo cadastramento das editoras e pré-inscrição das obras; da 

instituição contratada por ele: inscrição/recepção das obras e da documentação, 

bem como da triagem efetiva dos títulos inscritos; da SEB: pré-análise, 

avaliação pedagógica das obras e elaboração do Guia de Livros Didáticos; dos 

Professores/Dirigentes de Escolas: escolha das obras; da Comissão Especial 

de Habilitação/FNDE: análise e deliberação quanto à documentação 

apresentada pelos editores; da Comissão Especial de Negociação/FNDE: 

negociação das obras; do Editor: produção e postagem; do FNDE e da 

instituição a ser contratada por ele: Controle de Qualidade; da instituição a ser 

contratada pelo FNDE: distribuição; do FNDE e das Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação: acompanhamento/monitoramento da execução do 

Programa (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

Percebe-se que o processo de seleção do Livro Didático do Ensino Médio percorre 

várias esferas, desde órgãos nacionais, como o FNDE, as secretarias estaduais e as equipes 

pedagógicas, e as instituições de ensino com suas equipes gestoras (diretores, coordenadores e 

professores), além da produção e entrega dos materiais. 

Foram avaliadas pelo o PNLD/EM 2018 dezenove coleções do componente curricular 

de história, nas quais, treze delas foram aprovadas (Quadro 4). 

As coleções, Conexões com a História, Oficina de História e Olhares da História - Brasil 

e Mundo (2016) foram selecionadas como objetos dessa pesquisa, e integram o rol das treze 

obras didáticas de História aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ensino 

Médio (PNLD 2018) que, por intermédio de avaliações regulares realizadas em ciclos trienais 

alternados, seleciona e indica as coleções que poderão ser adotadas pelas escolas da rede pública 

brasileira através de compra realizada pelo Ministério da educação. Para o Ensino Médio, foram 

realizadas, até o momento, quatro edições do PNLD, sendo as referidas coleções integrantes da 

última edição do PNLD Ensino Médio, para o triênio 2018, 2019 e 2020. 

 

 

Quadro 4 - Coleções aprovadas no PNLD 2018, com seus respectivos autores. 

Coleção Autor (es) Editora/Edição 

HISTÓRIA - PASSADA 

E PRESENTE 

Gislane Azevedo e Reinaldo 

Seriacopi. 

Ática, 1ª edição – 2016. 

OLHARES DA 

HISTÓRIA - BRASIL E 

MUNDO 

Bruno Vicentino e Cláudio 

Vicentino.  

Scipione, 1ª edição – 

2016. 

HISTÓRIA GLOBAL Gilberto Cotrim.  Saraiva Educação, 3ª 

edição – 2016. 
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HISTÓRIA Georgina dos Santos, Jorge 

Ferreira, Ronaldo Vainfas e Sheila 

de Castro Faria.  

Saraiva Educação, 3ª 

edição – 2016. 

CENAS DA HISTÓRIA Cândido Grangeiro. Palavras Projetos 

editoriais, 1ª edição – 

2016. 

CAMINHOS DO 

HOMEM 

Adhemar Marques e Flávio 

Berutti. 

Base Editorial, 3ª edição 

– 2016. 

CONEXÕES COM A 

HISTÓRIA 

Alexandre Alves e Letícia 

Fagundes de Oliveira. 

Moderna, 2ª edição – 

2016. 

POR DENTRO DA 

HISTÓRIA 

Célia Cerqueira, Maria Aparecida 

Pontes e Pedro Santiago.  

Escala Educacional, 4ª 

edição – 2016. 

HISTÓRIA, 

SOCIEDADE & 

CIDADANIA. 

Alfredo Boulos Júnior. FTD, 2ª edição – 2016. 

#CONTATO 

HISTÓRIA 

Adriana Machado Dias Keila 

Grinberg e Marco Pellegrini. 

Quinteto, 1ª edição – 

2016. 

OFICINA DE 

HISTÓRIA 

Flavio de Campos, Júlio Pimentel 

Pinto e Regina Claro.  

Leya, 2ª edição – 2016. 

HISTÓRIA EM 

DEBATE 

Renato Mocellin e Rosiane de 

Camargo. 

Brasil, 4ª edição – 2016. 

HISTÓRIA – DAS 

CAVERNAS AO 

TERCEIRO MILÊNIO 

Myriam Becho Mota e Patrícia 

Ramos Braick. 

Moderna, 4ª edição – 

2016. 

Fonte: MEC, 2018. 

 

3.2 UM MARCO PARA O ENSINO MÉDIO DE HISTÓRIA: O ANO DE 1996 

 

Antes do ano de 1996, o PNLD atendia com entrega de livros didáticos ao um número 

limitado de alunos do Ensino Fundamental e sem regularidades. Atualmente esse programa 

consegue atender praticamente a todos os estudantes de escolas públicas do Brasil, do ensino 

fundamental e médio. Essa universalização iniciou em 1996, quando a Secretaria de Educação 

básica junto a uma comissão integrada por professores e educadores de diferentes universidades, 

assumiu a responsabilidade de coordenar e avaliar os conteúdos das obras inscritas no PNLD, 

garantindo a compra de milhões de exemplares pelo o Governo Federal. Em 1996, também é 

aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394 de 20/12/1996, 

considerada um marco para reformulação do Ensino Médio no Brasil, na medida em que 

reconhece a necessidade de inclusão de grande parcela da juventude brasileira na conclusão do 

ensino básico. 

De acordo com a LDB, o currículo do ensino médio observava as seguintes diretrizes: 
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I - Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, 

acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II - Adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes; 

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 

dentro das disponibilidades da instituição; 

IV - Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias 

em todas as séries do ensino médio (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008) 

(BRASIL, 1996, p. 51). 

 

Para a disciplina de História, o ano de 1996 também teve sua relevância por ter marcado 

o início do processo de discussão, que resultou no novo currículo da área de ciências humanas 

para os PCNs, priorizando o aprofundamento do conhecimento adquirido no Ensino 

Fundamental e ampliando a capacidade em pesquisa escolar, promovendo maior autonomia 

intelectual dos estudantes (BANDOUK, 2013). 

 

A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 

pelas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, procurou atender a uma reconhecida necessidade de 

atualização da educação brasileira, tanto para impulsionar uma 

democratização social e cultural mais efetiva, pela ampliação da parcela da 

juventude brasileira que completa a educação básica, como para responder a 

desafios impostos por processos globais, que têm excluído da vida econômica 

os trabalhadores não qualificados, por causa da formação exigida de todos os 

partícipes do sistema de produção e de serviços (BRASIL, 1998, p. 8). 

 

O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica, organizou, naquela época, o projeto de reforma do Ensino Médio como parte de 

uma política mais geral de desenvolvimento social, que priorizava as ações na área da educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional explicita que o Ensino Médio é a 

“etapa final da educação básica” (Art. 36), o que concorre para a construção de sua identidade. 

O Ensino Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa assegurar a todos 

os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental; aprimorar o educando como pessoa humana; possibilitar o prosseguimento de 

estudos; garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania; dotar o educando dos 

instrumentos que o permitam “continuar aprendendo”, tendo em vista o desenvolvimento da 

compreensão dos “fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos” (Art. 35, 

incisos I a IV). 
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Na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da educação escolar integra, 

numa mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma 

articulada, uma educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos: 

 

A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1998, p. 56). 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem que o ensino de história no 

nível médio tenha também por objetivo “a superação da passividade dos alunos frente à 

realidade social e ao próprio conhecimento”. Para isso, coloca a necessidade de “levá-los ao 

desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem a compreensão da lógica 

dessa realidade e da construção do conhecimento” (BRASIL, 2002, p. 74). 

Por outro lado, é importante reconhecer as características dos alunos do Ensino Médio 

que lhes conferem um perfil próprio. Levar em conta esse perfil, na organização da vida escolar 

e nas diferentes instâncias de planejamento do ensino, é, portanto, um requisito indispensável 

para o reconhecimento da função social do Ensino Médio. Portanto, o Ensino Médio deve 

organizar-se como um processo intercultural de formação pessoal e de (re)construção de 

conhecimentos socialmente relevantes, tanto para a participação cidadã na vida pública quanto 

para a inserção no mundo do trabalho e na continuidade dos estudos (BRASIL, 2017, p. 8). 

O Ensino Médio continua como etapa preparatória para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) e o ingresso nas universidades, isso justifica a presença exageradamente 

conteudista e abrangente dos livros didáticos, disputando espaço com as prescrições da LDB, 

dos PCNs e do PNLD. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 é de fundamental 

importância para a compreensão das mudanças que foram efetivadas no Ensino Médio com a 

Lei nº 13.415/2017. De acordo com os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 

2000, p. 9), em consonância com a LDB nº 9.394/1996, essa etapa da educação escolar passou 

a ter uma nova identidade, “determinando que Ensino Médio é Educação Básica”. Dessa forma, 

esse nível de ensino torna-se direito de todo cidadão brasileiro. 



55 
 

A Lei nº 13.415/2017 propõe, inicialmente, que os currículos considerem a formação 

integral do aluno, determinados conhecimentos científicos permanecem mais valorizados do 

que os demais, havendo, com isso, maior estímulo a determinadas áreas. Tomemos alguns 

apontamentos da lei. 

De acordo com o Art. 35-A da Lei, nº 13.415/2017, 

 

§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu 

projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais (BRASIL, 2017, p. 62). 
 

A parte diversificada dos currículos deve estar harmonizada à Base Nacional Comum 

Curricular e articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. 

Para o Ensino Médio, é obrigatório estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e 

filosofia. O ensino da língua portuguesa e da matemática é obrigatório nos três anos do ensino 

médio, assegurada às comunidades indígenas, também, a utilização das respectivas línguas 

maternas. Estão incluídos nos currículos do ensino médio o estudo da língua inglesa e outras 

línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. A carga horária 

destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil 

e oitocentas horas do total da carga horária do Ensino Médio, de acordo com a definição dos 

sistemas de ensino. Como também, a União estabelece os padrões de desempenho esperados 

para o Ensino Médio, referências nos processos nacionais de avaliação, a partir da BNCC. 

Os conteúdos, metodologias e avaliação processual e formativa são organizadas nas 

redes de ensino por atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e 

atividades on-line, de tal forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre: 

 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (LDB, 2017, p. 

63). 

 

No Art. 36, está incluso o currículo do Ensino Médio, composto pela BNCC e por 

itinerários formativos, que devem ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 

curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 

ensino (BRASIL, LDB, 2017, p. 64). 

A BNCC do Ensino Médio foi homologada pelo ministro da Educação em 14 de 

dezembro de 2018, durante sessão extraordinária do Conselho Nacional de Educação (CNE). É 
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um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais, que devem ser 

desenvolvidas com base em conhecimentos, competências e habilidades. 

Na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio por um modelo 

diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/201713 alterou a LDB, passando a vigorar a seguinte 

redação: 

 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados 

por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância 

para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 

I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional (BRASIL, 2018, p. 41). 

 

Essa nova estrutura valoriza o protagonismo juvenil, uma vez que prevê a oferta de 

variados itinerários formativos14 para atender à multiplicidade de interesses dos estudantes: o 

aprofundamento acadêmico e a formação técnica profissional. Além disso, ratifica a 

organização do Ensino Médio por áreas do conhecimento, sem referência direta a todos os 

componentes que tradicionalmente compõem o currículo dessa etapa. 

A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, integrada por Filosofia, 

Geografia, História e Sociologia, sugere a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens 

essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental, voltada para uma formação ética. Com o 

compromisso educativo de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de 

escolha, ou seja, a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos direitos 

humanos e à interculturalidade, e o combate aos preconceitos de qualquer natureza. Por fim, 

para garantir as aprendizagens essenciais determinadas para a área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas, é imprescindível que os jovens aprendam a provocar suas consciências para 

a descoberta da transitoriedade do conhecimento, para a crítica e para a busca constante da ética 

em toda ação social (BRASIL, 2018, p. 79). 

 
13BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas 

de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/. Acesso em: 21 set. 2020. 
14  No Brasil, a expressão “itinerário formativo” tem sido tradicionalmente utilizada no âmbito da educação 

profissional, em referência à maneira como se organizam os sistemas de formação profissional ou, ainda, às formas 

de acesso às profissões. No entanto, na Lei nº 13.415/17, a expressão foi utilizada em referência a itinerários 

formativos acadêmicos, o que supõe o aprofundamento em uma ou mais áreas curriculares, e também, a itinerários 

da formação técnica profissional (BRASIL, 2018). 
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Em articulação com as competências gerais da Educação Básica e com as da área de 

Ciências Humanas do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, a área de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas: 

 

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos 

âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da 

pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de 

modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, 

considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em 

argumentos e fontes de natureza científica; 

Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, 

mediante a compreensão das relações de poder que determinam as 

territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações; 

Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e 

sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus 

impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de 

alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental 

e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global; 

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, 

contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, 

consolidação e transformação das sociedades; 

Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, 

adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e 

respeitando os Direitos Humanos; 

Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições 

e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 

vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade 

(BRASIL, 2018, p. 81). 
 

De acordo com competências específicas de ciências humanas e sociais aplicadas para 

o Ensino Médio, elencadas na citação anterior, relacionadas a cada uma delas, são indicadas, 

habilidades a ser alcançadas nessa etapa de ensino de História. 

Diante das mudanças ocorridas, como a universalização do PNLD, a aprovação da 

LDBN, o novo PCN para ciências humanas, a Lei da organização do Ensino Médio em tempo 

integral e a BNCC-EM15, falta assegurar se a crescente distribuição de livros didáticos para 

todos os segmentos da educação básica das escolas públicas, desde 1996, por parte do governo 

federal, através do FNDE e PNLD, está realmente contribuindo na qualidade desse material e 

na permanência do aluno na escola. 

 

3.3 PNLD: PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS 

DE HISTÓRIA 

 
15 Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018 – Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do 

Ensino Médio, como etapa final da Educação Básica, nos ermos do artigo 35 da LDB (MEC, 2018). 
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, no Art. 206, o ensino escolar deve ser 

ministrado tendo como base os seguintes aspectos: igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; gratuidade do ensino público; 

valorização dos profissionais da educação escolar; gestão democrática; e garantia de um padrão 

de qualidade. 

O acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos direitos fundamentais 

do cidadão. A educação escolar, como instrumento de formação integral dos alunos, constitui 

requisito fundamental para a concretização desse direito. Para tanto, a educação deve organizar-

se de acordo com a legislação em vigor, de forma a respeitar o princípio de liberdade e os ideais 

de solidariedade humana, visando, assim, ao pleno desenvolvimento do educando, ao seu 

preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. 

O artigo 35 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/96) 

orienta que o Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 

terá como finalidades: 

 

A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos 

fundamentos científico - tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

 

Assim, é função da escola, nessa etapa de ensino, preparar o estudante para a vida, 

garantindo sua emancipação e autonomia, num processo de formação integral, humana e sólida. 

Reconhecendo seu pertencimento à juventude, o estudante do ensino médio é um ator social 

suscetível a um discurso mercadológico e publicitário específico, Além disso, possui o 

reconhecimento social de “sujeito em formação” e, ao mesmo tempo, imbuído das projeções 

sociais referentes ao “futuro do país”, o que lhe confere, privilegiadamente, o caráter de 

estudante, ainda que muitos desses jovens sejam também trabalhadores. 

É nesse contexto que se insere o livro didático para o ensino médio, constituindo-se 

como mais uma ferramenta de apoio no desenvolvimento do processo educativo, com vista a 

assegurar a articulação das dimensões ciência, cultura, trabalho e tecnologia no currículo dessa 
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etapa da educação básica. Organizando conteúdos e metodologias de forma que ao final do 

Ensino Médio o estudante demonstre, conforme o art. 12 da Resolução CNE/CEB nº 2, de 

30/01/2012: “domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; conhecimento das formas contemporâneas de linguagens” (BRASIL, 2012, p. 320). 

A avaliação das obras didáticas submetidas à inscrição no PNLD 2018 procurou garantir 

a qualidade do material a ser encaminhado à escola, incentivando a produção de materiais cada 

vez mais adequados às necessidades da educação pública brasileira, conforme com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Para alcançar todos esses objetivos, a obra 

didática deve veicular informação correta, adequada e atualizada. É necessário que a obra 

didática contribua com o trabalho do professor propiciando aos estudantes oportunidades de 

desenvolver ativamente as habilidades e competências envolvidas no processo de aprendizagem. 

A obra didática, como recurso pedagógico, proporciona, ao lado de outros materiais 

pedagógicos e educativos, ambiente propício à busca pela formação cidadã. As obras didáticas, 

como parte integrante de suas propostas pedagógicas, devem contribuir efetivamente para a 

construção de conceitos, posturas frente ao mundo e à realidade, favorecendo, em todos os 

sentidos, a compreensão de processos sociais, científicos, culturais e ambientais. Nessa 

perspectiva, as obras didáticas devem representar a sociedade na qual se inserem, procurando: 

 

Promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação 

em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, reforçando sua 

visibilidade e protagonismo social; abordar a temática de gênero, visando à 

construção de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que 

diz respeito ao combate à homo e transfobia; proporcionar o debate acerca dos 

compromissos contemporâneos de superação de toda forma de violência, com 

especial atenção para o compromisso educacional com a agenda da não-

violência contra a mulher; promover a educação e cultura em direitos humanos, 

afirmando os direitos de crianças e adolescentes, bem como o conhecimento 

e vivência dos princípios afirmados no Estatuto do Idoso; incentivar a ação 

pedagógica voltada para o respeito e valorização da diversidade, aos conceitos 

de sustentabilidade e da cidadania, apoiando práticas pedagógicas 

democráticas e o exercício do respeito e da tolerância; promover 

positivamente a imagem de afrodescendentes e dos povos do campo, 

considerando sua participação e protagonismo em diferentes trabalhos, 

profissões e espaços de poder; promover positivamente a cultura e história 

afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, dando visibilidade aos seus 

valores, tradições, organizações, conhecimentos, formas de participação 

social e saberes sociocientíficos, considerando seus direitos e sua participação 

em diferentes processos históricos que marcaram a construção do Brasil, 

valorizando as diferenças culturais em nossa sociedade multicultural; abordar 

a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial 

e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade antirracista, 

solidária, justa e igualitária (BRASIL, 2018, p. 32). 
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A História, no contexto de renovação historiográfica instaurada nas últimas décadas, 

redefiniu seus princípios e finalidades, apontando novas proposições acerca dos processos de 

aprender e ensinar a história escolar. Busca superar métodos e práticas pautados na 

memorização, no verbalismo e na expectativa de dar conta de um vasto repositório de conteúdos 

factuais; avançando para além da chamada “falsa renovação” que apenas dá nova roupagem a 

antigas e obsoletas práticas, com a incorporação superficial de diferentes linguagens. Para tanto, 

a história escolar e, consequentemente, a obra didática, precisa mobilizar não apenas o 

conhecimento histórico como tal, com recortes e seleções claramente intencionados, mas 

também operar com procedimentos que permitam a compreensão dos processos de produção 

desse conhecimento. Essa perspectiva implica: 

 

Identificar, de modo significativo, as relações entre as experiências atuais dos 

jovens e as de outros sujeitos em tempos, lugares e culturas diversas das suas; 

adotar estratégias que possibilitem transformar os acontecimentos 

contemporâneos e aqueles do passado em problemas históricos a serem 

estudados e investigados; compreender os processos históricos a partir do 

manejo de informações sobre o passado, de modo a compreender e expressar 

pontos de vista fundamentados sobre as experiências das sociedades pretéritas; 

analisar fontes históricas diversas, de diferentes procedências e tipologias, 

cotejando versões e posições, entendendo-as como materiais com os quais se 

interroga e se reconhecem as chaves de funcionamento do passado e que 

permitem construir inteligibilidades sobre o tempo presente (BRASIL, 2018, 

p. 43). 

 

Considerando-se a legislação, as diretrizes e as normas oficiais que regulamentam o 

ensino médio, serão excluídas as obras didáticas que não obedecerem aos seguintes estatutos: 

 

Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), com as respectivas alterações 

introduzidas pelas Leis mencionadas a seguir: Lei nº 10.639/2003 – 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"; Lei nº 

11.645/2008 – obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena”; Lei nº 11.684/2008 – inclui a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio; Lei nº 11.769/2008 – 

Ensino de Música; Lei nº 12.061/2009 – Universalização do Ensino Médio; 

Lei nº 12.287/2010 – Ensino de Arte; Lei nº 13.006/2014 – obriga a exibição 

de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica; Lei nº 

13.010/2014 – Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de 

todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, 

como temas transversais, nos currículos escolares; Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990), com as respectivas alterações; Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Resolução no 2, de 30 de janeiro 

de 2012 e Parecer CNE/CEB nº 5/2011. e. Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010 e 

Parecer CNE/CEB nº 7/2010; Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional 
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de Educação, em especial: Parecer CEB nº 15 de 04/07/2000 - Trata da 

pertinência do uso de imagens comerciais nos livros didáticos, Parecer 

CNE/CP nº 3, 10/03/2004 e Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004 - Aborda 

assunto relativo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico - Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro - 

Brasileira e Africana; Parecer CNE/CP Nº 14 de 06/06/2012 e Resolução 

CNE/CP nº 2, 15/07/2012 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental (DCNEA) (BRASIL, 2018, p. 52). 

 

Quanto à aprovação do livro didático, é necessário que ele contemple conteúdos 

pertinentes à observação de princípios éticos e democráticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social republicano. Serão excluídas do PNLD 2018 as obras didáticas 

que: 

 

Veicularem estereótipos e preconceitos de condição socioeconômica, regional, 

étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade, de linguagem, 

religioso, condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de 

discriminação ou de violação de direitos humanos; fizerem doutrinação 

religiosa, política e/ou ideológica, desrespeitando o caráter laico e autônomo 

do ensino público; c. utilizarem o material escolar como veículo de 

publicidade ou de difusão de marcas, produtos ou serviços comerciais 

(BRASIL, 2018, p. 33-34). 
 

Nos critérios eliminatórios, que são pontos de referência na avaliação das obras didáticas 

do Ensino Médio, são apresentados os fatores primordiais que cada obra deve conter; correção 

dos conceitos e das informações básicas; coerência e adequação metodológicas e preceitos 

éticos, a fim de garantir a qualidade didático-pedagógica das obras aprovadas. Para o 

componente curricular História será observado se a obra: 

 

Utiliza a intensa produção de conhecimento nas áreas da História e da 

Pedagogia; opera com os conhecimentos historiográfico-pedagógicos de 

forma condizente com o desenvolvimento etário dos estudantes; compreende 

a escrita da História como um processo social e cientificamente produzido; 

propõe situações didáticas que contribuem para o desenvolvimento do 

pensamento histórico dos estudantes; explicita as opções teórico-

metodológicas (histórica e pedagógica); evidencia coesão entre os textos, as 

imagens e as atividades;; desperta os estudantes para a historicidade das 

experiências sociais com vista à construção da cidadania; contribui para o 

aprofundamento dos conceitos estruturantes do componente curricular 

História; estimula o convívio social e o reconhecimento da diferença;  aborda 

os preceitos éticos na sua historicidade; contribui para o desenvolvimento da 

autonomia do raciocínio crítico; apresenta fontes variadas quanto às 

possibilidades de significação histórica; oferece imagens devidamente 

contextualizadas; está isenta de situações de anacronismo; está isenta de 

situações de voluntarismo; está isenta de erros de informação; está isenta de 

estereótipos, caricaturas, clichês e discriminações; está isenta de 

simplificações explicativas e/ou generalizações indevidas; transcende a 
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abordagem histórica associada a uma verdade absoluta ou ao extremo 

relativismo; desenvolve abordagens qualificadas sobre a História e Cultura da 

África, dos afrodescendentes, dos povos afro-brasileiros e indígenas; 

incorpora possibilidades efetivas de trabalho interdisciplinar; concede espaço 

para a aproximação dos conteúdos ao cotidiano dos estudantes, dialogando 

com os aspectos relacionados ao mundo e à cultura juvenil (BRASIL, 2018 p. 

46-47). 

 

Diante dos critérios citados, uma coleção didática de História deve explorar vários 

conteúdos conceituais, considerando o professor como mediador no processo de aprendizagem 

significativa junto ao aluno. Além disso, a obra deve contemplar várias fontes visuais, como 

ilustrações, textos, fotografias, imagens, a serem adaptados às finalidades para as quais foram 

elaboradas. Os critérios são: 

 

[...] evidencia coesão entre os textos, imagens e atividades, fazendo 

referenciação objetiva e constante aos pressupostos metodológicos assumidos, 

auxiliando o professor e o estudante na sua utilização; apresenta fontes 

variadas quanto às possibilidades de significação histórica, como diferentes 

tipos de textos, sítios de internet, relatos, depoimentos, charges, filmes, 

fotografias, reproduções de pinturas, e indica possibilidades de exploração da 

cultura material e imaterial, da memória e das experiências do espaço local; 

oferece imagens devidamente contextualizadas, acompanhadas de atividades 

de leitura e interpretação, referenciando sua condição de fonte para a produção 

do conhecimento histórico (BRASIL, 2018, p. 47). 
 

Na avaliação das obras do componente curricular História, será excluída a obra que o 

Manual do Professor não considerar: 

 

[...] a produção recente no campo da História, da Pedagogia e do Ensino de 

História para a explicitação da fundamentação teórico-metodológica da 

coleção, incorporando obras clássicas e também obras de referência 

produzidas nos últimos dez anos; apresenta justificação clara e fundamentada 

acerca dos recortes temporais adotados e da seleção de conteúdos assumidos, 

explicitando os critérios de progressão de conhecimento que a diferenciam de 

uma obra dos anos finais do ensino fundamental e os critérios de progressão 

que diferenciam os três volumes desta coleção de ensino médio; contém 

informações complementares e orientações que possibilitem a condução das 

atividades de leitura das imagens, sobretudo, como fontes para o estudo da 

história, extrapolando sua utilização como elemento meramente ilustrativo 

e/ou comprobatório; orienta o professor sobre as possibilidades oferecidas 

para a implantação do ensino de história da África, da história e cultura afro-

brasileira e das nações indígenas, considerando conteúdos, procedimentos e 

atitudes; e. orienta o professor a considerar o seu local de atuação como fonte 

de análise histórica e tomar a cultura material/imaterial como recurso didático, 

considerando a diversidade nacional e também a percepção e compreensão do 

espaço construído e vivido pelos cidadãos; oferece orientações sobre 

princípios, critérios e instrumentos de avaliação, considerando tanto as 

possibilidades interdisciplinares quanto a especificidade do componente 
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curricular História; sugere referências suplementares – sítios de internet, 

livros, revistas, filmes, músicas, charges, quadrinhos –, que subsidiem e 

ampliem as atividades propostas no livro do estudante (BRASIL, 2018, p. 47-

48). 
 

É importante essa exigência que o edital apresenta na avaliação do Manual do Professor, 

que permite ao docente conhecer as características que estruturam a obra, como os pressupostos 

teóricos e metodológicos e os procedimentos pedagógicos adotados. Por ser uma obra aprovada 

pelo PNLD, ou seja, deve atender aos critérios de avaliação impostos pelo programa, 

respondendo de maneira satisfatória as políticas educacionais relativas ao Ensino Básico e 

especialmente as que dizem respeito à etapa do Ensino Médio. 

 

3.4 O LIVRO DIDÁTICO COMO OBJETO DA PESQUISA 

 

O livro didático ocupa um lugar em destaque na trajetória da educação e no processo 

histórico e cultural da escolarização. Em uma perspectiva contemporânea, ele desempenha o 

papel de instrumento de propagação e recriação de saberes. No Brasil, insere-se no âmbito das 

práticas culturais contribuindo para expansão pedagógica e construção da identidade nacional. 

De acordo com Fonseca (2006, p. 47), “o livro didático é, de fato, o principal veiculador de 

conhecimentos sistematizados, o produto cultural de maior divulgação entre os brasileiros que 

têm acesso à educação escolar”. 

Partindo da visão de que o livro didático é um objeto cultural de difícil definição, Circe 

Bittencourt o constitui nos seguintes sentidos: mercadoria, suporte de conhecimentos escolares, 

suporte de métodos pedagógicos e veículo de um sistema de valores, ideologia e cultura de 

determinada época. Desse modo, a sua abordagem sobre o livro didático considera três prismas: 

sua forma, que são: capa, cores, box, ilustrações, bem como o público potencial ao qual se 

destina; conteúdos históricos escolares, isto é, modo como apresenta os conteúdos históricos e 

conteúdos pedagógicos, que se detém articulação entre informação e aprendizagem. De acordo 

com sua percepção: 

 

O livro didático, [...], é um material importante e de grande aceitação porque, 

além de fornecer, organizar e sistematizar os conteúdos implícitos inclui 

métodos de aprendizagem da disciplina. Não é apenas livros de conteúdos de 

História, de Geografia ou de Química, mas também um livro pedagógico, em 

que está contida uma concepção de aprendizagem. A seleção de atividades 

apresentadas e sua ordenação no decorrer do texto não são aleatórias e 

requerem uma análise específica, para perceber a coerência do autor em sua 

proposta e fornecer condições de uma aprendizagem que não se limite a 
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memorizações de determinados acontecimentos ou fatos históricos, mas 

permita ao aluno o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais 

(BITTENCOURT, 2007, p. 315). 

 

Ao apoderarmos do livro didático como objeto de pesquisa, procuramos aproximá-lo na 

convergência da história e da educação. Recentemente, a ideologia era uma das temáticas mais 

investigadas nos manuais. Na atualidade, abre um vasto campo de possibilidades de estudos 

que, permitem a compreensão dos procedimentos que viabilizam a construção de novos saberes. 

Alerta Choppin (2002, p. 8): 

 

Os manuais representam para os historiadores uma fonte privilegiada, seja 

qual for o interesse por questões relativas à educação, à cultura ou às 

mensalidades, à linguagem, às ciências... ou ainda, à economia do livro, às 

técnicas de impressão ou à semiologia da imagem (CHOPPIN, 2002, p. 8). 
 

A escolha das coleções dos livros didáticos como objeto da pesquisa se deu pela a 

pertença de conteúdos sobre Redemocratização do Brasil, e pela importância desse período para 

a disciplina de História pós-ditatorial. Essas coleções estão entre as mais adotadas nas escolas 

da rede pública de ensino, no município de Mossoró/RN. Os livros selecionados para a pesquisa 

trazem imagens que assumem certo protagonismo com a pesquisa, recebendo seções dedicadas 

a ensinar história, através de recursos visuais e fazem parte das treze coleções de História 

aprovadas no PNLD 2018 para o Ensino Médio. 

Neste tópico, serão apresentadas, mais detalhadamente, as coleções que são objetos 

dessa pesquisa. Considerando a relevância da explanação não apenas dos aspectos textuais do 

livro, mas o conjunto da obra: seus dados bibliográficos, a quantidade de capítulos, o número 

de páginas, os aspectos imagéticos, entre outros, que correspondem aos modos pelos quais a 

obra é dada a ler (CHARTIER, 2003). 

3.4.1 A Coleção Didática Conexões com a História 

 

A coleção Conexões com a História, de autoria de Alexandre Alves e Letícia Fagundes 

de Oliveira, editora Moderna, 3ª edição, publicada no ano de 2016. As imagens a seguir (Fig. 

1) trazem as capas da obra em três volumes (1° ano, v. 1; 2° ano, v. 2; 3° ano, v. 3), e a abertura 

dos elementos que compõem os capítulos (Fig. 2) e (Fig. 3). 
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Figura 1 - Capas da coleção Conexões com a História. 

 
Fonte: Alves (2016). 

 

Figura 2 - Página de abertura da coleção.          Figura 3 - Página de abertura da coleção. 

    
Fonte: Alves (2016).                                              Fonte: Alves (2016). 

A coleção Conexões com a História, do ensino médio, tem autoria de Alexandre Alves, 

mestre e doutor em ciências (área: História Econômica) pela Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de são Paulo. Professor de História no Ensino Superior. E 

Letícia Fagundes de Oliveira, mestre em Ciências (área: História Social) pela Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de são Paulo. Também é professora de 

História no Ensino Superior. 
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A capa da coleção Conexões com a História faz alusão ao PNLD/EM 2018, com 

indicação do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Na imagem que ilustra 

a capa, ao fundo, vê-se um veículo leve sobre trilhos em Le Mans, França, 2015. Portanto, a 

capa faz alusão às relações entre as experiências das gerações passadas e o presente com ênfase 

à tecnologia contemporânea. Desse modo, a capa relaciona o passado e o presente, e, também 

a tecnologia dos dias atuais a diferentes povos e classes, como ilustra a figura 1. 

A coletânea está distribuída em três volumes, possuindo 776 páginas, no total. O volume 

1 destinado ao 1º ano, possui 256 páginas, 11 capítulos – Introdução: A produção do 

conhecimento histórico; A história e o historiador; Tempo e história. Unidades: I – Da pré-

história às primeiras civilizações do oriente; II – A antiguidade clássica: Grécia e Roma; III – 

A Idade Média: Ocidente e Oriente; IV – O nascimento da Modernidade. O volume 2, com 248 

páginas, doze capítulos com as seguintes unidades – Unidades: I – A construção do mundo 

moderno; II – Uma era de revoluções e transformações; III – Sociedade e Cultura no século 

XIX. Finalizando com o volume 3, com 272 páginas distribuídas em doze capítulos 

contemplados com as unidades: I – Um mundo em crise; II – Totalitarismo e Autoritarismo; 

Unidade III – A Guerra Fria e o conflito de ideologias; Unidade IV – O mundo globalizado. 

Os livros se estruturam em Abertura de unidade – que introduz o assunto de forma 

motivadora, relacionando os conteúdos que serão estudados com temas do presente; delineia 

através da linha do tempo os principais eventos do período tratado na unidade. Na abertura dos 

capítulos, os objetivos e as palavras-chave dão uma visão do que será estudado, relacionando, 

sempre que possível passado e presente; os infográficos ampliam o estudo de alguns temas por 

meio de uma linguagem gráfico-visual atraente e dinâmica. Na seção Controvérsias são 

apresentados textos com pontos de vista diferentes a respeito do mesmo assunto, 

exemplificando a complexidade do processo de construção do conhecimento histórico. Ao 

longo dos capítulos, são contemplados com boxes complementares, auxiliando o estudo dos 

temas, “seção constituída de questões contemporâneas [...]”; seção “conceitos históricos [...]”, 

seção DOC – propõe a análise de um documento (imagem, mapa, texto) relacionado ao tema, 

“seção atividades [...]” (ALVES; OLIVEIRA, 2016, p. 4-5). 

É importante mostrar algumas subdivisões interessantes, como é o caso dessas duas 

seções: 
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Figura 4 - Página da seção infográficos. 

 
Fonte: Alves (2016). 

Figura 5 - Página da seção DOC. 

 
Fonte: Alves (2016). 

 

Nas seções: Seção Infográficos e DOC é evidente que os autores buscam analisar o 

conhecimento histórico por meio de documentos e diferentes linguagens gráfico-visuais, desde 

imagens, mapas, textos, materiais. As duas páginas iniciais de cada capítulo apresentam os 

objetivos e as palavras-chave, são acompanhados por imagem e texto escrito, referentes ao tema 

a ser trabalhado, buscando atentar para o conhecimento prévio dos alunos. Ao final de cada 

unidade, a “seção Simulando o Enem” apresenta questões inéditas e voltadas para avaliação do 

conhecimento e preparação para o exame; e a “seção Explorando outras fontes” apresenta 

roteiros de trabalho com músicas, sites, livros e filmes que se relacionam com o tema da unidade. 

Ao final dos volumes, são apresentadas as “seções: Praticando Enem e Vestibulares”; “Gabarito 

e sugestões de respostas: Enem e vestibulares”; “Referências bibliográficas”; e “O mundo em 

mapas”, na qual são apresentados mapas complementares. 

Percebemos que ao longo dos capítulos, diversos tipos e gêneros textuais introduzem 

fontes históricas para que o aluno compreenda a construção do conhecimento e relacione 

processos e registros históricos, ao extenso percurso da humanidade desde as suas origens na 

Pré-História, estendendo-se do século XVII, o início do século XX até os dias atuais, com os 

movimentos sociais, a formação dos regimes nazifascistas, do populismo e das ditaduras 

militares na América Latina, a descolonização, a contestação cultural, a luta pelos direitos civis 
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e os processos de redemocratização e, por fim, a globalização e as características do mundo 

atual. 

De modo geral, a coleção Conexões com a História (2016) é apresentada no Manual do 

Professor como uma obra que busca trabalhar propostas de projetos interdisciplinares, que 

orientam o professor para a construção de situações de aprendizagens em conjunto com outras 

disciplinas. Ao mesmo tempo, apresenta um planejamento comentado para efetivar essas 

atividades envolvendo as etapas que compõem a execução dos projetos. Na obra sugerem-se, 

ao longo dos três volumes, em especial no final de cada unidade, referências de sites, 

bibliografia, vídeos, filmes e documentários, que possibilitam ao professor refletir com os 

estudantes sobre o processo de construção do conhecimento histórico a partir de uma 

perspectiva crítica, reflexiva e autônoma (BRASIL, 2018, p. 56). 

Ao todo, os três volumes da coleção, destinados ao 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio, 

abarcam onze unidades, divididas em capítulos temáticos. Desses, é no 3º volume que 

contempla o conteúdo conceitual sobre a Redemocratização do Brasil. 

 

Figura 6 - Página do capítulo 11.  

 
Fonte: Alves (2016). 

Figura 7 - Página do capítulo 11.1. 

 
Fonte: Alves (2016). 

O capítulo 11 faz parte da IV unidade, “O Mundo Globalizado”. Tem como objetivos: 

identificar os principais problemas que marcaram os governos brasileiros após a queda do 

Regime Militar; problematizar a situação dos indígenas e analisar a situação política e 

econômica do Brasil. Na abertura do capítulo intitulado “O Brasil contemporâneo”, apresenta 



69 
 

os objetivos e as palavras-chave que dão uma visão geral do que será estudado. O texto 

introdutório problematiza o conteúdo do capítulo, estabelecendo relações entre o passado e o 

presente. O capítulo é constituído por quatorze páginas e, apresenta dezesseis ilustrações, em 

sua maioria de tamanho pequeno, com três delas representando mais especificamente a 

Redemocratização do Brasil. Ao longo do capítulo, aparecem boxes complementares que 

auxiliam o estudo dos temas. 

 

3.4.2 A Coleção Didática Oficina de História 

 

A segunda coleção é da editora Leya, Oficina de História, de autoria de Flávio de 

Campos, Júlio Pimentel Pinto e Regina Claro, 2ª edição, publicada no ano de 2016. As imagens 

a seguir (Fig. 8 e 9) trazem as capas das obras em três volumes (1° ano, v. 1; 2° ano, v. 2; 3° 

ano, v. 3), e a abertura dos elementos que compõem os capítulos. A coleção conta com um total 

de 1.144 páginas. 

 

Figura 8 - Capas da coleção Oficina de História. 

 
Fonte: Campos (2016). 

  

 

O autor, Flávio de Campos, é graduado em História pela PUC/SP, mestre em História 

Social pela USP, professor doutor do Departamento de História da USP, coordenador científico 

do LUDENS (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas) e 

autor de livros didáticos e paradidáticos. O outro autor, Júlio Pimentel Pinto, é graduado, mestre 
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e doutor em história pela USP, Livre-Docente em História pela USP, professor associado do 

Departamento de História da USP, especialista em História da América e História da Cultura, 

autor de livros didáticos e paradidáticos. E a autora Regina Claro é graduada em História pela 

USP, mestre em História Social pela USP, doutora pela Faculdade Educação da USP, 

especialista em História e Cultura Africana e Afro-americana, desenvolve projetos de 

capacitação para professores da rede pública e é autora de livros didáticos e paradidáticos. 

Na imagem que ilustra a capa, investe-se na abordagem de uma proposta de história 

sociocultural e promove-se o discurso da tolerância e o respeito à diversidade. No volume 1, a 

capa ilustra a imagem de Mona Lisa (Senhora Lisa), também conhecida como Mona Lisa del 

Gioconda (Senhora Lisa esposa de Giocondo); o volume 2 retrata a figura de Maria Gomes de 

Oliveira (vulgo Maria Bonita). Sua entrada para o bando de lampião foi uma evolução feminista. 

E, por fim, no volume 3, a imagem representa Angela Davis, negra, mulher, ativista, marxista, 

feminista e, acima de tudo, lutadora, educadora e professora americana, como ilustra a figura 8. 

 

Figura 9 - Página de abertura da coleção.   Figura 10 - Página de abertura da coleção. 

  
Fonte: Campos (2016).                          Fonte: Campos (2016). 

A capa faz referência a 2ª edição da coleção, possuindo 1.144 páginas, no total dos três 

volumes. É organizada de forma padronizada em unidades e capítulos, os quais apresentam 

seções fixas de textos e variadas. Os capítulos estão organizados por eixos temáticos, trazendo 

como foco de discussão as “relações entre natureza e cultura”, no volume 1; “as revoluções”, 

no volume 2; e o “papel das ideologias”, no volume 3. O volume 1, destinado ao 1º ano, possui 
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384 páginas distribuídas em 9 capítulos. O volume 2, com 384 páginas em 8 capítulos, 

finalizando com o volume 3, com 376 páginas distribuídas em 9 capítulos. 

Os autores consideram uma obra aberta16, questionadora e estimulante. Concebida como 

uma obra aberta, os conceitos são apresentados e desenvolvidos ao longo dos capítulos, de 

forma a tornar operativa a elaboração do conhecimento histórico. Os exercícios são dispostos e 

divididos em termos de desenvolvimento de habilidades, aproximando a atividade escolar aos 

procedimentos característicos dos historiadores. 

O livro da coleção Oficina de História é mapeado da seguinte forma: “Capítulos” – cada 

capítulo é composto por um texto de abertura; “Estrutura de cada capítulo”: – Itens, cada 

capítulo está dividido em itens numerados com conteúdos conceituais, “Texto Central” – o texto 

central de cada capítulo encontra-se dividido em títulos e subtítulos para melhor entender o 

conteúdo e “Texto Complementares” – o texto dos autores é entremeado por análises 

historiográficas e textos literários, acompanhados por documentos iconográficos, gráficos, 

tabelas e mapas. 

Em cada capítulo há uma seção chamada “Um Outro olhar” – estabelece propostas de 

atividades e algum diálogo com outras disciplinas, seção “Quadros interdisciplinares” – 

estabelece relações e contextualizações com outras áreas do conhecimento; “Para saber mais”: 

seção “Tá na rede” – dicas de sites para aprofundar os conhecimentos, seção “Estante” – dicas 

de livros para aprofundar seus conhecimentos; “Organização visual dos conteúdos”: seção 

“Linhas de tempo” – principais datas para organizar e compreender os capítulos, seção “Análise 

de imagens” – um dos elementos mais destacados da coleção é a análise de fontes visuais, seção 

“Infográficos” – através dos infográficos e tabelas, são oferecidos conteúdos sinteticamente 

organizados e sistematizados. 

No final de todos os capítulos, encontra-se a seção de “Verificação de aprendizado” 

apresentando a: “Verificação de leitura” – encontra-se no final de todos os capítulos com 

exercícios que trabalham a compreensão leitora, a “Tá ligado”?! – questões relacionadas a um 

conteúdo específico do capítulo para reforçar a sua compreensão, e, por último, “Radar” – são 

apresentadas questões de vestibulares do Brasil (CAMPOS; PINTO; CLARO, 2016, p. 12). 

As “atividades diversificadas” apresenta “Engenho e Arte”: seção “Leitura 

complementar” – composta por texto que permite aprofundar questões e problemas referentes 

aos conteúdos desenvolvidos no capítulo, seção “Mãos à obra” – questões do Enem e de 

vestibulares que visam desenvolver habilidades de análise, problematização, interpretação e 

 
16 O conceito de obra aberta remete para a noção de abertura e infinitude do texto literário, o que possibilita uma 

maior indagação à própria obra (ALVES, 2009). 
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reflexão, seção “Em Cartaz” – oficina de cinema, com sequência didática para a análise da 

narrativa fílmica, e finalizando com “Referências e Índices” – bibliografia, índice de mapas e 

infográficos e índice remissivo e onomástico, para uma busca rápida por nomes, conceitos e 

temas mais importantes (CAMPOS; PINTO; CLARO, 2016, p. 14). 

Cada volume da coleção apresenta a seção a seguir “Procedimentos Metodológicos” 

(Fig. 11 e 12), que servem de referências para o professor trabalhar com as análises de filmes, 

imagens, textos e mapas, e permitem que os alunos se habituem à sucessão de passos 

necessários ao melhor aproveitamento de determinados registros textuais ou visuais. 

 

Figura 11 - Procedimentos metodológicos.    

Fonte: Campos (2016). 

Figura 12 - Procedimentos metodológicos. 

 
Fonte: Campos (2016). 

 

Estudar os conteúdos de História através de textos entremeados por trechos documentos 

escritos e iconográficos visam oferecer ao aluno a reconstrução histórica a partir das 

representações passadas. Assim, os conceitos não serão memorizados, mas elaborados a partir 

da operação reflexiva e da interpretação das mais variadas linguagens (CAMPOS; PINTO; 

CLARO, 2016, p. 301). 

A coleção fornece o Manual do Professor, que se baseia no compromisso com um ensino 

voltado à formação de cidadãos críticos e participativos na “Era dos Direitos”. Tal perspectiva 

se notabiliza pela proposta de indicação de temáticas e discussão de temas transversais, como 

ética e pluralidade cultural. Apresenta um grande investimento nas orientações teóricas e 

metodológicas sobre a análise de fontes diversificadas – jornais, manuscritos, revistas, 
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fotografias, narrativas das mídias sociais. O livro do estudante é fértil em documentos escritos 

e imagéticos compondo as seções e os quadros complementares. A linguagem e as estratégias 

pedagógicas adotadas dialogam de forma consistente e programática com a faixa etária dos 

estudantes do Ensino Médio, oferecendo propostas de atividades oriundas de concursos 

vestibulares e do Enem (BRASIL, 2018, p. 78). 

A coleção Oficina de História traz no 3º volume a temática dessa pesquisa que é o 

Período de Redemocratização no Brasil. Está inclusa no capítulo oito, intitulado – “A Esperança 

Equilibrista”. Sabe-se que a coleção é trabalhada por eixos temáticos, trazendo no volume 1 – 

“as relações entre natureza” e cultura; no volume 2 – “as revoluções” e no volume 3 – “o papel 

das ideologias”. 

 

Figura 13 - A esperança equilibrista. 

  
 Fonte: Campos (2016).                             

Figura 14 -  Redemocratização. 

 
Fonte: Campos (2016).                             

 

O capítulo é composto por um texto de abertura com objetivo de apresentar o processo 

de transição democrática do Brasil, mostrando que o fim da ditadura está associado ao desgaste 

econômico e ao avanço da democracia liberal. O capítulo é constituído por trinta e seis páginas, 

mas são sete destas destinadas à democracia do Brasil, apresenta três ilustrações destinadas à 

temática. Um dos elementos mais destacado na coleção é análise que acompanha as imagens 

principais ao longo do capítulo. 
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3.4.3 A coleção Olhares da História – Brasil e mundo 

 

A terceira coleção Olhares da História – Brasil e mundo, dos autores Cláudio Vicentino 

e Bruno Vicentino, 1ªedição, 2016, editora Scipione, conta com um total de 856 páginas. As 

imagens abaixo (Fig. 15 e 16) trazem: as capas da obra em três volumes (1° ano, v. 1; 2° ano, 

v. 2; 3° ano, v. 3) e a abertura dos elementos que compõem os capítulos. 

 

Figura 15 - Capas da coleção Olhares da História – Brasil e mundo. 

 
Fonte: Vicentino (2016). 

 

O autor Cláudio Vicentino é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela 

Universidade de São Paulo (USP), professor de História em cursos de Ensino Médio e pré-

vestibulares, autor de obras didáticas e paradidáticas para Ensino Fundamental e Médio. E 

Bruno Vicentino é bacharel e licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica 

(PUC/SP), professor de História em cursos de Ensino Fundamental, Médio e pré-vestibulares, 

autor de obra didática para Ensino Médio. 

A capa da coleção “Olhares da História – Brasil e mundo” faz alusão ao PNLD/EM 

2018, com indicação do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. A capa do 

volume 1 possui na imagem (figura 15), a ilustração da Basílica de Santa Sofia, Istambul, 

Turquia, com detalhe de mosaico bizantino do século VI. O volume 2 traz o detalhe da pintura 

Alegoria da Primavera, de 1477-1490, de Sandro Botticeli. A capa do volume 3 representa o 

Nascimento de Vênus, Sandro Botticeli, 1484, obra de 1984, de Andy Warhol. 
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Figura 16 - Página de Abertura da coleção didática. 

 
Fonte: Vicentino (2016). 

 

A ótica geral do conjunto da obra está organizada em três volumes. Os volumes estão 

organizados em unidades e capítulos, englobando a História Geral e do Brasil. O volume 1, 

conta com 280 páginas, três unidades, que estão subdivididas em capítulos, fechando um total 

de 10 capítulos. A divisão das unidades classifica-se da seguinte forma: 1. Nossa História mais 

remota – 2. Civilizações antigas – 3. Europa, periferia do mundo. O volume 2, conta com 288 

páginas, e duas grandes unidades. A unidade 1 traz a Europa como centro do mundo, com dez 

capítulos, e a unidade 2 apresenta O “longo século XIX”, com nove capítulos. O volume 3 

possui 288 páginas, com duas unidades. A unidade 1 – Para entender o século XX, com oito 

capítulos, e a unidade 2 – Da Guerra Fria ao século XXI, com cinco capítulos. 

Cada volume da coleção “Olhares da História – Brasil e mundo” é dividido em grandes 

unidades e capítulos, apresentam boxes e seções. A “abertura das unidades” – consta com um 

breve texto que indica os conteúdos que serão estudados, “abertura de capítulos” – uma foto 

relacionada a um aspecto do capítulo, e compreendidos e respondidos ao longo do capítulo. 

Apresenta a seção “Saber histórico” – o conhecimento histórico sobre o período a ser 

abordado na unidade foi constituído por historiadores, “Leituras” – boxes com textos de livros, 

revistas ou sites da internet, seção “Para saber mais” – textos que aprofundam e complementam 

temas tratados nos capítulos, seção “Pontos de vista” – diálogo entre dois pesquisadores e suas 
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diferentes concepções sobre o mesmo tema, seção “Construindo conceitos” – entenda melhor 

os conceitos fundamentais do ensino de História. 

Os capítulos também são constituídos por: seção “infográfico” – imagens, legendas 

explicativas e pequenos textos apresentam dados de uma maneira ágil e atraente; seção 

“Dialogando com outras disciplinas” – propõe um projeto de investigação com outra disciplina 

e aparece em diferentes momentos ao longo do volume; seção “Vivendo naquele tempo” – 

conheça o cotidiano de diferentes grupos sociais ao longo da História, analisando suas 

condições de vida, seus valores e suas práticas sociais; seção “Atividades” – trabalha com textos 

de historiadores, imagens, trechos de reportagens e textos interdisciplinares; e a seção “Enem e 

vestibulares” – localizada no final da unidade, com exercícios do Enem e de vestibulares de 

todas as regiões do país (VICENTINO, 2016, p. 4-5). 

Nas aberturas dos capítulos, levantam-se questões para o debate sobre o presente e o 

mundo ao qual pertence o estudante. Sua cultura juvenil e a aproximação dos temas de seu 

cotidiano são também abordadas nas atividades por meio de propostas, que comumente pedem 

que ele considere sua cidade como ponto de apoio no desenvolvimento de seus argumentos. A 

progressão da aprendizagem é verificada por meio de referências – tanto no texto principal 

quanto nos enunciados das atividades – há capítulos ou discussões anteriores que são retomadas 

com o intuito de tornar mais complexa a abordagem dos conteúdos. Nas figuras a seguir (Fig. 

17 e 18), referentes à abertura de cada capítulo, há sempre uma imagem significativa 

relacionada aos temas abordados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Abertura do capítulo.  Figura 18 - Página com atividades. 
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Fonte: Vicentino (2016). 

 
N Fonte: Vicentino (2016). 

 

A interpretação da imagem e a leitura do pequeno texto que a acompanha pode propiciar 

inúmeras reflexões por parte do aluno, com levantamento de hipóteses e sugestões de assuntos 

que se desdobram ao longo do estudo do capítulo. 

A figura 17 representa a abertura do capítulo da coleção “Olhares da História – Brasil e 

mundo”, intitulado “Brasil e a Reorganização Democrática” que trata do Período de 

Redemocratização do Brasil. O volume é constituído por duas unidades e treze capítulos, e o 

último destes trata sobre o tema desta pesquisa. O capítulo objetiva estudar o passado recente 

do Brasil; entender de que maneira a transição democrática foi realizada a partir de 1985 e 

compreender que a consolidação da democracia no país não foi, e ainda não é, um processo 

simples. A ilustração na página de abertura do capítulo proporciona vários questionamentos 

sobre o título. Essa coleção apresenta maior números de imagens que ilustram os 

acontecimentos que representam a Redemocratização do Brasil. 

A figura 18 representa as atividades, que estão dispostas no final do capítulo, objetiva 

sempre à retomada das questões mais relevantes do capítulo, solicitando ao aluno que explique, 

sintetize e justifique determinados conteúdos. Nessa atividade, também envolve leitura, análise, 

comparação, interpretação de imagem, de textos e documentos diversos, letras de música, 

poesias, charges, tabelas, mapas etc., criando condições para que o aluno perceba que a História 

ensinada na obra e na escola não é a única fonte de informação que ele tem disponível e que a 

História está em permanente construção. 



78 
 

Cada uma dessas coleções pesquisadas acompanha “O Manual do Professor” que 

apresenta discussão fundamentada sobre o tema da avaliação, sendo capaz de orientar o 

professor para a realização de atividades avaliativas que não se reduzam à aferição mecânica 

dos conteúdos, mas que possam permitir a criatividade do estudante e o acompanhamento de 

sua aprendizagem (BRASIL, 2018, p. 29). 

Além disso, discute-se o Enem e a Matriz de referência de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. Orientações sobre o ensino de História da África, da História e cultura afro-

brasileiras e das nações indígenas são fornecidas numa perspectiva mais ampla, relativas à 

diversidade cultural e múltiplas identidades. A proposta pedagógica das coleções é pautada em 

leituras, discussões e atividades, que articulam conhecimentos historiográficos e pedagógicos 

capazes de contribuir de modo apropriado para o desenvolvimento do pensamento histórico dos 

estudantes do Ensino Médio. Diferentes documentos e suportes são explorados 

pedagogicamente de modo significativo e apropriado (BRASIL, 2018, p. 29). 

Cada uma dessas obras possui o tamanho de 205 mm x 275 mm e encontra-se dividida 

em três volumes, por um critério cronológico, articulando Histórias do Brasil, América e Global. 

É o que se costuma chamar de organização do conteúdo de forma integrada. Nesse PNLD 2018, 

apenas uma obra, a coleção Oficina de História, de autoria de Flávio de Campos, Júlio Pimentel 

Pinto e Regina Claro, editora Leya, não foi assumidamente organizada desta maneira, porém, 

História por “eixos temáticos” – “relações entre natureza e cultura”, “as revoluções” e o “papel 

das ideologias”. Os diferentes conteúdos são apresentados a partir de uma perspectiva histórica 

cronológica, explorando de forma integrada a História da Europa, África, América e Brasil, 

desde a Pré-história até a contemporaneidade (BRASIL, PNLD 2018, p. 77). 

Nas três coleções utilizadas como objeto da pesquisa, as imagens dialogam com a escrita 

e estão presentes no curso do texto central e nos boxes, com algumas propostas de atividade. 

As imagens também são encontradas nas aberturas das unidades e capítulos, em linha do tempo, 

complementares, propondo uma relação entre presente e passado. As imagens visuais que se 

destacam nos livros são mapas, tabelas, obras de arte, documentos, personagens, charges, 

gráficos etc., são ilustrações que retratam eventos históricos condizentes com a escrita e 

apresentam-se em cores ou também em preto em branco. 

Alguns avanços na qualidade, quantidade e gênero, mas algumas imagens nos livros 

didáticos permanecem, desde os livros mais antigos, são as imagens canônicas. 

[...] a imagem canônica – é coercitiva. Coercitiva porque nos impunha uma 

figura reproduzida infinitamente em série, tão infinitamente repetitiva que não 

mais nos provocava nenhuma estranheza, bloqueava nossa possibilidade de 
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uma representação alternativa, ou seja, não nos levava mais a distinguir e 

comparar, em suma não nos levava mais a pensar (SALIBA, 2011, p. 88). 

 

Uma das questões que permite compreender historicamente o uso das imagens 

canônicas nos livros didáticos, no Brasil, reside no fato que elas são de domínio público, e, 

portanto, para utilizá-las como iconografias nos livros didáticos, as editoras não são obrigadas 

efetuarem o pagamento de direitos autorais, diminuindo o valor da produção final do livro 

(BUENO, 2011, p. 68-69). 

Apesar dos livros didáticos terem avançados, porém ainda pode-se localizar a presença 

de um currículo escolar de História representada na acepção de acontecimentos temporais, em 

que fato e consciência fazem a História, observam-se ainda alguns conteúdos e informação sem 

reflexão, um tipo de currículo representado no século XIX. Sobre o assunto, Bittencourt (2018, 

p. 84-85) comenta: 

 

No século XIX a preocupação maior eram os métodos mnemônicos, o 

exemplo foi a introdução do “método Zaba” em escolas do Rio de Janeiro e 

da Bahia por volta de 1870 que visa aperfeiçoar o ensino da História 

cronológica. Esse método criado para o estudo da história universal utilizava 

mapas e linhas cronológicas para auxiliar os alunos nas respostas às perguntas 

sobre os principais acontecimentos de cada século.  

 

O Ensino de História durante muito tempo teve esse caráter tradicional que limitava o 

aluno aos fatos e grandes acontecimentos históricos, sem questionamentos e debates, evitando 

dessa forma, um posicionamento crítico. 

Observamos, então, que as três coleções analisadas reservam cerca de 40% a 45% dos 

seus capítulos para a história contemporânea, sendo o terceiro volume de cada coleção 

exclusivamente dedicado aos séculos XX e XXI. 
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4 A REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL EM IMAGENS: LEITURAS POSSÍVEIS 

 

Quero falar de uma coisa / Adivinha onde ela anda / Deve estar dentro do peito 

/ Ou caminha pelo ar / Pode estar aqui do lado / Bem mais perto que pensamos 

/ A folha da juventude / É o nome certo desse amor. 

Já podaram seus momentos / Desviaram seu destino / Seu sorriso de menino / 

Quantas vezes se escondeu / Mas renova-se a esperança / Nova aurora a cada 

dia / E há que se cuidar do broto / Pra que a vida nos dê / Flor, flor e fruto. 

Coração de estudante / Há que se cuidar da vida / Há que se cuidar do mundo 

/ Tomar conta da amizade / Alegria e muito sonho / Espalhados no caminho / 

Verdes, planta e sentimento / Folhas, coração / Juventude e fé. 

Milton Nascimento e Wagner Tiso (1983). 

 

A epígrafe anterior, música de Milton Nascimento, é considerada uma das vertentes 

mais conhecidas da música nacional, Coração de Estudante. Símbolo de esperança para a 

juventude, a canção carrega vários significados, trazendo palavras de luta e perseverança, 

tornou-se o hino do movimento “Diretas Já!”. Na letra da música há um sentimento de agonia, 

de prisão, de algo que precisa ser libertado. Esse desejo demonstrado está claramente ligado ao 

contexto político vivenciado na época, em que as pessoas não tinham o direito de se expressar. 

A procura pela liberdade marca cada verso, uma vez que ela pode estar em qualquer lugar, 

mesmo que silenciada naquele momento. Com o fim ditatorial, o povo começou a despertar-se 

para a luta, isso trouxe força, expectativa e um esperançar17 para dias melhores. 

Em todos esses versos, vemos imagens de fé em busca de mudança, que é depositada 

em uma nova geração, que protestava nas ruas por um governo democrático. A mensagem final 

é repleta de boas energias e esperança. Conseguimos sentir que se abria um novo caminho e 

que o futuro da nação seria diferente sem um governo opressor que ordenasse regras e costumes. 

Isso está representado na delicadeza das palavras, que trazem positividade e a confiança em 

uma juventude mais consciente e esclarecida da sua importância social. 

O corpo dessa seção, A Redemocratização do Brasil em Imagens: Leituras Possíveis, 

é analisado a partir do conteúdo imagético acerca da Redemocratização do Brasil em três livros 

didáticos da disciplina de História para o Ensino Médio, do PNLD 2018. As imagens são 

inseridas, analisadas e interpretadas, descrevendo como a Redemocratização do Brasil, está 

presente nos manuais de História. De acordo com Santaella (2012), “Para ler imagens ou 

alfabetizar-se visualmente, é preciso desenvolver a observação de aspectos e de traços 

constitutivos presentes no interior da imagem”. 

 
17 Segundo Paulo Freire: “E preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que 

tem esperança do verbo esperar. “Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir” (FREIRE, 2002). 
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4.1 O PERÍODO QUE ANTECEDE A REDEMOCRATIZAÇÃO: MEMÓRIAS 

IMAGÉTICAS E MUSICAIS 

 

O Período que antecedeu a Redemocratização foi marcado por vários conflitos políticos 

e sociais, e o livro didático tornou-se um instrumento importantíssimo para a consolidação e 

disseminação de uma memória histórica determinada, que por sua vez, marcou fortemente a 

representação do passado. Lembrando que os livros didáticos existem dentro de um complexo 

contexto político e social, por se tratar de um livro que abrange uma ampla circulação, atinge 

tanto as escolas públicas quantos as escolas privadas. 

Então, essa memória é fundamental na reconstrução da História da Redemocratização 

do Brasil. Memória do passado que retrata o presente, que permite compreender a continuidade 

dos fatos gerados no tempo. Trata-se do um passado vivido, que deixou marcas em um povo. 

Como nos adverte Halbwachs, afirmando que as lembranças também podem ser construídas em 

torno de uma construção coletiva, a partir do ponto de vista de um determinado grupo ou 

sociedade (HALBWACHS, 2006). 

Assim, a história vivida é construída, como enfatiza Halbwachs: 

 

Não é uma história aprendida, é na história vivida que se apoia nossa memória. 

Por história, é preciso entender então não uma sucessão cronológica de 

acontecimentos e de datas, mas tudo aquilo que faz com que um período se 

distinga dos outros, e cujos livros e narrativas não nos apresentam em geral 

senão um quadro bem esquemático e incompleto (HALBWACHS, 2006, p. 

60). 

 

Para Halbwachs, a história vivida tem tudo para constituir um cenário vivo e natural em 

que um pensamento pode se apoiar, para conservar e reencontrar a imagem do seu passado. 

Assim, as pessoas utilizam imagens do passado enquanto membros de grupos sociais, que 

sempre precisam da memória de outros indivíduos para confirmar suas próprias lembranças e 

para lhe dar resistência. 

Na obra “Memória Coletiva”, Maurice Halbwachs observa que a memória é uma 

construção social e que, embora sejam as pessoas que lembrem, são os grupos sociais que 

determinam o que se torna “memorável”. Ao recordar, os indivíduos se colocam no lugar do 

outro ou dos grupos, e se situam em uma ou mais correntes de pensamentos coletivos. Mesmo 

se perceber, as imagens intervêm na memória e recobrem as lembranças individuais. 
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Se essas duas memórias se penetram frequentemente; em particular se a 

memória individual pode, para confirmar algumas de suas lembranças, para 

precisá-las, e mesmo para cobrir algumas de suas lacunas, apoiar-se sobre a 

memória coletiva, deslocar-se nela, confundir-se momentaneamente com ela; 

nem por isso deixa de seguir seu próprio caminho, e todo esse aporte exterior 

é assimilado e incorporado progressivamente à substância. A memória 

coletiva, por outro, envolve as memórias individuais, mas não se confunde 

com elas. Ela evolui segundo suas leis, e se algumas lembranças individuais 

penetram algumas vezes nela, mudam de figura assim que sejam recolocadas 

num conjunto que não é mais uma consciência pessoal (HALBWACHS, 2006, 

p. 57-58). 

 

A memória individual não está completamente isolada e fechada, pois, para rememorar 

o passado, frequentemente recorremos para as lembranças alheias. A memória deve ser 

entendida como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído 

coletivamente e submetido a transformações e a mudanças constantes em uma sociedade 

(HALBWACHS, 2006). 

A pesquisa traz as imagens, que são parte importante na formação memorial da 

Redemocratização, uma vez que, além de registros de fatos do passado, elas servem para ativar 

naquele que as observa um processo de rememoração. Tal processo contribui para a projeção 

de um futuro melhor para a sociedade, principalmente em se tratando de eventos traumáticos. 

No caso das fotografias do Período da Redemocratização, esperamos que, ao estudá‐las de 

maneira aprofundada e crítica, possam estar contribuindo para esse processo de rememoração 

em busca de um futuro melhor, na esperança de que as injustiças do passado não mais se repitam. 

A memorização do passado também transcende através da música, que veio como 

resistência e ao mesmo tempo esperança para o povo brasileiro nesse período em que o Brasil 

viveu um momento turbulento em sua história. Quando os militares assumiram o poder, a 

liberdade de pensamento foi cortada da população. Foi nesse contexto que sugiram as canções 

de protesto. A música serviu como um elo de expressão para a juventude refletir sobre os 

problemas internos e externos de seu país. Os estudantes se organizavam em torno da União 

Nacional dos Estudantes (UNE) e questionavam um regime ditatorial que reprimia a 

participação política e as manifestações que demonstrassem perigo à nova ordem estabelecida. 

Depois de 1964, aumentou a importância da Música Popular Brasileira (MPB) como 

forma de resistência na vida dos brasileiros. Estudantes, músicos, artistas saíram às ruas para 

denunciar o poder e convocar a sociedade a exigir a volta da democracia. Nesse contexto, as 

produções musicais envolvidas tiveram grande repercussão entre a população. Destacaram-se 

compositores como Geraldo Vandré, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, 

Milton Nascimento, entre outros, como observou um historiador: (…) “tornaram-se porta-vozes 
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dos valores democráticos e emancipadores, que se contrapunham à realidade política vigente” 

(NAPOLITANO, 1998, p. 45). 

Como demonstrou a letra da canção do compositor Geraldo Vandré, 1968: 

 

Caminhando e cantando e seguindo a canção / Somos todos iguais braços 

dados ou não / Nas escolas, nas ruas, campos, construções / Caminhando e 

cantando e seguindo a canção. 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber / Quem sabe faz a hora, não 

espera acontecer. 

Pelos campos há fome em grandes plantações / Pelas ruas marchando 

indecisos cordões / Ainda fazem da flor seu mais forte refrão / E acreditam 

nas flores vencendo o canhão. 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber / Quem sabe faz a hora, não 

espera acontecer. 

Há soldados armados, amados ou não / Quase todos perdidos de armas na mão 

/ Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição / De morrer pela pátria e viver 

sem razão. 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber / Quem sabe faz a hora, não 

espera acontecer. 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções / Somos todos soldados, armados 

ou não / Caminhando e cantando e seguindo a canção / Somos todos iguais 

braços dados ou não / Os amores na mente, as flores no chão / A certeza na 

frente, a história na mão / Caminhando e cantando e seguindo a canção / 

Aprendendo e ensinando uma nova lição. 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber / Quem sabe faz a hora, não 

espera acontecer (GERALDO VANDRÉ, 1968). 

 

Nessa canção, Geraldo Vandré enfatizava as injustiças (pelos campos há fome em 

grandes plantações), destacava a presença do exército nas ruas (Há soldados armados, amados 

ou não) e chamava as pessoas para se unirem na luta contra o poder (Vem, vamos embora que 

esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer). Geraldo foi preso e exilado, 

mas “Caminhando” (como ficou popularmente conhecida) é um clássico da música popular 

brasileira. 

Outros compositores e várias outras músicas também aferiram o regime militar. A 

censura prévia de música, cinema, teatro e televisão (uma obra poderia ser censurada até mesmo 

sem motivos óbvios, como subversão da moral ou dos bons costumes) e a censura da imprensa 

e de outros meios de comunicação; foi uma das consequências do Ato Institucional Número 

Cinco (AI-5)18. 

A educação foi bastante impactada pelo decreto do AI-5. No final de novembro de 1968, 

os militares haviam promulgado a Lei nº 5.540, da Reforma Universitária. O ensino profissional 

 
18 O Ato Institucional Número cinco (AI-5) foi o quinto de dezessete grandes decretos emitidos pela ditadura 

militar nos anos que se seguiram ao golpe de estado de 1964 no Brasil. O AI-5, o mais duro de todos os Atos 

Institucionais, foi emitido pelo presidente Artur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968 (WIKIPEDIA). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
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foi modificado em 1971, com a Lei nº 5.692, que instituiu o segundo grau técnico obrigatório. 

Portanto, o AI-5 tem impactos diretos na Educação, no que ele representou na repressão dos 

movimentos sociais organizados, na cassação de intelectuais, na aposentadoria compulsória de 

professores, na desmobilização de toda possibilidade de organização estudantil. 

Com o decreto do AI-5, a sociedade perdeu todo um movimento de reformas de base 

que tentavam solucionar as graves desigualdades educacionais. O analfabetismo era algo que 

marcava o campo da educação e, por isso, foram criadas políticas de alfabetização. Toda a ideia 

da importância de Paulo Freire e da educação popular começava fortemente a ser praticada, 

pouco antes do Golpe de 1964, com projetos como os “Círculos de Cultura” e a campanha ‘De 

Pé no Chão Também se Aprende a Ler’, esta última experimentada em 1961, na cidade de Natal, 

Rio Grande do Norte. Quando essas experiências de educação popular começavam a se 

institucionalizar e ganhar um caráter público operacional e massivo, isso é interrompido. “São 

colocadas no lugar formas mais instrumental e menos políticas de formação do cidadão” 

(CARRANO, 2018). 

 

4.2 O FOCO: A REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL ATRAVÉS DAS IMAGENS 

 

Com fim do governo ditatorial, em março de 1985, foi possível perceber no país uma 

sensação de esperança e, ao mesmo tempo, de apreensão quanto ao futuro, Por um lado, a 

liberdade política era restaurada. Por outro, a crise econômica e financeira atingia a população 

de forma desigual, sendo mais severa para a população mais pobre e para a classe trabalhadora. 

Desde o ano de 1985, o Brasil vive seu mais longo período democrático. 

Para (CHAUI, 2001), “a democracia é a única sociedade e o único regime político que 

considera o conflito legítimo. (...) a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, isto é, 

aberta ao tempo, ao possível às transformações e ao novo”. 

Ainda, no mesmo sentido, a autora fundamenta que: 

Periodicamente os brasileiros afirmam que vivemos numa democracia, depois 

de concluída uma fase de autoritarismo. Por democracia entendem a existência 

de eleições, de partidos políticos e da divisão republicana dos três poderes, 

além da liberdade de pensamento e de expressão (CHAUÍ, 2001, p. 435). 

 

As decisões políticas são tomadas por um corpo de representantes eleitos pelo povo, 

para que em seu nome represente seus interesses e escolham os caminhos a serem seguidos. 

Nas sociedades contemporâneas, o termo “democracia” funciona como um conceito 

regulador e classificador. Externamente, é utilizado para avaliar e valorizar regimes e 
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sociedades na América Latina, na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Internamente, no Brasil, 

discute-se frequentemente o aprimoramento das instituições políticas, maior controle da 

população sobre os seus representantes, a questão da corrupção etc. (CAMPOS; PINTO; 

CLARO, 2016, p. 230). 

Com o Processo de Redemocratização na década de 1980, as transformações da 

realidade brasileira e o entendimento da escola e do ensino como lugares políticos colocaram 

novamente a história em discussão, com suas múltiplas funções e significados, entre eles o de 

disciplina escolar. Nesse contexto, temas e questões presentes em discussões mais amplas sobre 

a Redemocratização foram incorporadas pelos participantes dos debates no ensino de história, 

tais como a definição ampliada de cidadania como tornar-se sujeito da própria história e a 

preocupação com o cotidiano do aluno (CIAMPI; CABRINI, 2003). 

Quando tratam de episódios que retratam o Período de Redemocratização, as imagens 

não são espelhos que refletem cristalinamente o ocorrido, não são clarividentes do pretérito, 

mas uma maneira de percepção daquele ontem (TAMANINI; MEDEIROS; MORAIS, 2020, p. 

39). 

A maneira de representar através de imagens oficiais um período histórico tão 

importante como é a Redemocratização do Brasil para a nossa história, nos remete à ideia de 

fotografia pública. São fotografias oficiais que mostram o presidente em pose distinta, bem-

vestido, em evento oficial. A fotografia pública se relaciona às noções de poder e de ideologia 

inseridas na nova história política. 

Segundo Ana Maria Mauad (2015): 

 

Os estudos sobre fotografia e história indicam que esta se torna pública para 

cumprir uma função política, que garante a transmissão de uma mensagem 

para dar visibilidade às estratégias de poder, ou ainda, às disputas de poder. 

(...) É, portanto, o suporte de agenciamento de uma memória pública que 

registra, retém e projeta no tempo histórico, uma versão dos acontecimentos. 

(MAUAD, 2015, p. 13). 

 

A fotografia é um testemunho visual e tem um conteúdo documental, pois representa 

aspectos da vida passada de um grupo social, do local, da região ou de um País. Na realidade, 

a mesma torna-se importante para os estudos históricos os quais vão emitir uma relação de 

informações para as diferentes áreas do conhecimento. Na realidade, a intenção do fotógrafo é 

registrar o contexto de uma época, um momento singular do tempo. De acordo com Kossoy 

(2007, p. 136), a fotografia “funciona em nossas mentes como uma espécie de passado 
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preservado, lembrança imutável de certo momento e situação, de certa luz, de um determinado 

tema, absolutamente congelado contra a marcha do tempo”. 

Segundo Kossoy: 

 

A fotografia se conecta fisicamente ao seu referente, - e esta é uma condição 

inerente ao sistema de representação fotográfica – porém, através de um filtro 

cultural, estético e técnico, articulado no imaginário de seu criador. A 

representação fotográfica é uma recriação do mundo físico ou imaginado, 

tangível ou intangível; o assunto registrado é produto de um elaborado 

processo de criação por parte de seu autor (KOSSOY, 2007, p. 42-43). 

 

Kossoy afirma que a fotografia é uma recriação do mundo real, que passa por diferentes 

filtros culturais e ideológicos de acordo com cada autor. A fotografia é o olhar do fotógrafo 

através da câmera, ela capta a imagem que o fotógrafo constrói em sua mente e quer transmitir, 

levando em consideração todo o processo de elaboração por parte de cada autor, que vão servir 

de registro e memória de documentos em livros. 

As fotografias provam que os momentos registrados realmente aconteceram, como 

também possuem o poder frente à sociedade de tornar-se importante o registro fotografado. 

O mundo das fotografias/imagens se divide em duas grandes esferas que não podem ser 

separadas, pois uma necessita da outra para existir. A primeira esfera seria das imagens como 

representações visuais, isto é, desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, as imagens 

cinematográfica, televisas e infográficas. A segunda esfera se refere às imagens na nossa mente, 

trata-se do domínio imaterial. Nessa esfera as imagens aparecem como visões fantasias, 

imaginações, esquemas, modelos (SANTAELLA; NÖTH, 2005), ou seja, de modo geral como 

representações mentais: 

 

Não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de 

imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não há 

imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto dos 

objetos visuais (SANTANELLA; NÖTH, 2005, p. 15). 

 

Como mostram algumas imagens nos livros didáticos de história para o ensino médio, 

uma delas retrata uma ampla mobilização popular, de apoio à emenda, e que resultou em 

grandes comícios em várias partes do Brasil, cujo slogan era “Diretas Já!”. 

Nos caminhos da democracia, Napolitano (2015) comenta: 

 

Havia vários projetos que propunham uma saída para o contexto autoritário 

que o Brasil vivenciava. Os liberais, mais moderados, defendiam a liberdade 
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de expressão e de organização partidária, o fim da censura, o respeito aos 

direitos civis. As esquerdas, divididas entre comunistas de diversos matizes, 

petistas e trabalhistas [...] queriam isso e algo mais. Para eles, a democracia 

deveria colocar na pauta os direitos sociais dos trabalhadores, sua participação 

efetiva nas decisões políticas e a busca de uma divisão de renda mais justa 

(NAPOLITANO, 2015, p. 13). 

 

No início do ano de 1985, Tancredo Neves, candidato pela Aliança Democrática, uma 

frente ampla de partidos da oposição, foi eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, 

derrotando Paulo Maluf, candidato do PDS, o partido de apoio ao governo. Em razão de 

problemas de saúde, no entanto, Tancredo não assumiu o cargo. No seu lugar, foi empossado o 

vice, José Sarney, que havia apoiado o governo militar e chegou a liderar o partido situacionista, 

migrando para a oposição pouco antes das eleições. Tancredo morreu dias após a posse de 

Sarney, e o Brasil, governado por um presidente civil, começava a superar os vinte e um anos 

de regime militar (ALVES; OLIVEIRA, 2016, p. 178). 

 

Figura 19 - Comício das eleições diretas, 1984. 

 
Fonte: Campos; Pinto; Claro (2016). 

A fotografia da figura 19, compõe a página do livro didático “Conexões com a 

História”, volume 3, de tamanho 12X8, está fixada na parte inferior do livro, do lado direito 

da página 178, acompanhada de um texto escrito introdutório, e outro texto complementar que 

busca relacionar a reprodução com o conteúdo histórico abordado no capítulo. 

Na análise da fotografia de Cynthia Brito feita, em 1984, revelam-se as manifestações 

por eleições diretas para presidente, que levaram milhões de pessoas às ruas em todo o Brasil, 
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transformando-se em uma das maiores mobilizações da história do país. Essa imagem 

representa o protesto em frente ao Congresso Nacional, em Brasília (DF). 

Ao examinarmos essa imagem (Comício das Eleições Diretas, 1984), observa-se 

ambiente externo, limpo, iluminado pela luz solar e sugestivo de um parque. Céu azul, com 

poucas nuvens e apresentado em grande extensão. Presença de prédios e um monumento ao 

fundo. Destaque para as pessoas em cima dos prédios e no chão, com roupas de cores diversas, 

bandeiras de cor azul, vermelha, amarela, roxa. O colorido faz com que a imagem desperte a 

curiosidade do leitor/aluno. Foi descrito o contexto de produção nas faixas, com base em 

aspectos referentes às políticas de incentivo às “Diretas Já!”. 

Essa figura traz uma imagem relativa ao Regime Militar de um Comício pelas Diretas 

Já!, em que a classe proletária luta em busca de direito de voto. A fotografia destaca uma parte 

da imagem do conjunto de construções do Congresso Nacional em Brasília, que inclui duas 

torres de 28 andares ligadas ao meio, formando um “H”, Ao lado de uma das torres, há uma 

cúpula convexa, maior, que representa a Câmara dos Deputados; ao outro lado, há uma cúpula 

côncava, menor, que abriga a sede do Senado Federal.  

A figura 19 traz a cúpula da Câmara que é virada para cima, pois representa o povo. O 

poder que vem de baixo para cima – os deputados representam a vontade do povo. A do Senado 

é votada para baixo (essa não consta nessa figura, mas faz parte do conjunto), pois representa 

a vontade do Estado. O poder que vem de cima para baixo – os Senadores representam os 

Estados da Federação (PORTAL CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2010). 

 

4.3 BRASIL E A REORGANIZAÇÃO DEMOCRÁTICA - UM OLHAR 

REPRESENTATIVO SOBRE AS ICONOGRAFIAS 

 

Consideramos que a história recente do Brasil teve início com a transição democrática, 

com o fim da Ditadura Militar, e Tancredo Neves eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, em 

15 de janeiro de 1985. Assim, muitas mudanças ocorreram na realidade brasileira. 
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Figura 20 - Tancredo Neves discursava como presidente do Brasil, em 15 de janeiro de 

1985, após a vitória do Colégio Eleitoral. 

 
Fonte: Vicentino; Vicentino (2016). 

 

A figura 20 retrata a vitória de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, Brasília, em 15 

de janeiro de 1985. Apesar das pressões populares, prevaleceu o ajuste das elites e as regras 

definidas pelos militares. O objetivo era adiar o inevitável debate político que uma eleição 

presidencial provocaria e afastar, mais uma vez, o risco de uma vitória de Leonel Brizola, 

temido desde os governos de JK, Jânio e Jango (VICENTINO; VICENTINO, 2016, p. 254). 

A fotografia é de autoria do fotógrafo Carlos Namba/Coleção Abril. A imagem conta 

exclusivamente com a presença de homens em sua maioria, e uma mulher, totalizando 22 

personagens, localizadas em um ambiente que se assemelha a um lugar reservado e bem 

cuidado. Duas pessoas estão sentadas, uma discursando, três aplaudindo, duas estão com um 

braço levantado e as outras pessoas estão em pé. As mesmas apresentam idades distintas até 

os oitenta anos de idade, o que significa o período de dedicação à carreira política. A figura 

traz a imagem de homens e uma mulher com vestes sociais, de cores neutras e escuras, em 

seus rostos transparecem um semblante de felicidade, que simboliza vitória e também uma 

sensação de esperança e, ao mesmo tempo o sentido de “dever cumprido” por quem defendeu 
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a luta pelas Diretas Já!  Ela ilustra a página da coleção Olhares da História – Brasil e mundo, 

volume 3, acompanhada de legendas explicativas e um pequeno texto escrito que retrata a 

transição democrática: esperança e apreensão quanto ao futuro do Brasil.  

Em pouco mais de vinte e cinco anos, o país passou por várias experiências 

importantes: crises econômicas, estabilidade da moeda nacional, promulgação de uma Carta 

Constitucional, que estabeleceu direitos políticos, étnicos e sociais importantes, abertura da 

economia nacional ao capital estrangeiro, eleição da primeira mulher para a presidência da 

República e melhora dos índices socioeconômicos do país (ALVES; OLIVEIRA, 2016, p. 

206). 

O Plano Cruzado foi o primeiro dos planos econômicos a ser lançado para tentar sanar 

a crise inflacionária brasileira dos anos 1980, com a mudança da moeda vigente, o 

congelamento dos preços e a concessão de um abono de salário para os trabalhadores. Após o 

primeiro mês de aplicação do plano econômico, a inflação mostrou-se negativa, o consumo 

cresceu rapidamente. Porém, alguns produtos só podiam ser adquiridos com o pagamento de 

uma taxa adicional sobre o seu preço (o “ágio”). Diante de lucros menores, os produtores 

deixaram de abastecer a população e comerciais. A escassez de matérias-primas e de peças 

prejudicou a produção industrial. Em novembro de 1986, com os ótimos resultados eleitorais 

do PMDB19, partido do presidente José Sarney, o Plano Cruzado chegou ao fim. 

Após a posse de José Sarney, o Congresso e o presidente aprovaram as primeiras 

medidas que sinalizavam essa nova realidade. Entre as medidas aprovadas estavam o direito 

de voto aos analfabetos, a restauração da eleição direta e a promessa de instalação de um 

Congresso Nacional Constituinte, cujos nomes que iriam compor a Assembleia Nacional 

Constituinte foram eleitos em novembro de 1986, com a tarefa de elaborar a Constituição 

brasileira da nova era democrática. A redação de uma nova Carta Magna para o Brasil 

representou um passo decisivo no processo de redemocratização do país (ALVES; 

OLIVEIRA, 2016, p. 208). 

 

 

 

 

 

 

 
19 PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com a Constituição de 1988, é um partido político 

brasileiro de centro (WIKIPÉDIA). 
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Figura 21 - Manifestantes diante do Congresso Nacional, em Brasília 1987. 

 
Fonte: Vicentino; Vicentino (2016). 

 

A figura 21 retrata manifestantes diante do Congresso Nacional, em Brasília, 1987. Os 

trabalhos constituintes foram marcados pela mobilização de diversos grupos, como 

trabalhadores, sindicatos, militares, representantes de multinacionais, bancos, empresas, 

mineradoras etc. Esses grupos procuravam apresentar propostas de temas a serem discutidos 

pelos congressistas e pressionavam os políticos nas deliberações em plenário (VICENTINO; 

VICENTINO, 2016). É uma fotografia retirada do livro didático Olhares da História – Brasil 

e mundo (2016), do fotógrafo Salomon Cytrynowicz, do mais completo banco de imagens 

brasileiras – Pulsar Imagem, localizada na página da esquerda, na parte de baixo, a fotografia 

não é circunscrita por uma moldura, mas parece cortada, interrompida, pelas bordas da página 

(p. 264). 

Na figura 21, é possível visualizar na imagem um ambiente externo, limpo, iluminado 

pela luz solar, sugestivo de um parque. Céu azul, com algumas nuvens e apresentado em 

grande extensão. Ao fundo, presença de prédios e monumento. Destaque para várias faixas de 

cores variadas, ampla área gramada à frente, na qual estão posicionadas as pessoas com faixas 

e bandeiras nas mãos. As faixas com linguagem verbal que traz propostas na tentativa de ver 

suas reivindicações acolhidas pela nova Constituição. As cores quentes (vermelha, laranja, 
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amarela) nas faixas, transmitem sensações de energia, coragem, força e ação das classes 

trabalhistas. A mensagem linguística, presente nas faixas, também é aspecto relevante, uma 

vez que imagem e texto mantêm íntima relação na atribuição de sentidos (JOLY, 2012). 

A Constituição foi promulgada em outubro de 1988. A nova carta trouxe uma série de 

avanços, principalmente em defesa dos direitos sociais e individuais. 

Segundo Almeida (1988), seria possível destacar duas características marcantes da 

Constituição de 1988: 

 

[...] de uma parte, ela tendeu ao aumento da regulamentação da esfera das 

relações de trabalho e da proteção social. De outra, ela consagrou a transição 

do sistema de representação sindical de um modelo corporativista estatal para 

um modelo neocorporativista. A Carta Constitucional afastou-se léguas do 

receituário neoliberal, que vem prescrevendo, no país e no exterior, medidas 

que permitam a flexibilização das relações trabalhistas formalizadas, a 

diminuição do controle sindical e, quando possível, a redução da proteção 

social. No plano das normas legais, o novo marco constitucional da questão 

social amplia o escopo da proteção social [...], aumenta a regulação das 

relações de trabalho e cria condições para o fortalecimento da representação 

sindical corporativista (ALMEIDA, 1988, p. 59). 
 

A Constituição trouxe ao Brasil vários benefícios, mas o texto é alvo de críticas. As 

críticas à Constituição estão, sobretudo, relacionadas à extensão do documento e ao 

detalhamento sobre algumas questões que os juristas entendem que não deveriam constar na 

Constituição. Portanto, a Constituição de 1988 permitiu o fortalecimento da democracia e o 

avanço de direitos políticos, civis e sociais. Ela também garantiu a organização e o 

funcionamento de órgãos autônimos, como o Ministério Público, responsável pela fiscalização 

e pelo cumprimento das leis que defendem os interesses nacionais. 
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Figura 22 - Promulgação da Constituição do Brasil, Brasília, 1988. 

 
Fonte: Campos; Pinto; Claro (2016). 

 

A figura 22 é uma obra da fotógrafa Paula Simas, do Banco de imagens fotográficas 

especializado em Brasil. Ela ilustra a página esquerda do livro didático “Oficina de História”, 

volume 3. É uma fotografia de tamanho pequeno, 8X5, localizada no recanto da página 232, 

acompanhada de um texto literário. O resto da página é coberto pelo o texto central do autor, 

ressaltando que, a temática presente na fotografia, também se faz presente nos textos. A 

imagem retrata o momento da promulgação da Constituição, em Brasília, ano de 1988. É uma 

imagem fixa, como defini Santaella (2005), sem movimento. Torna-se visualizável na imagem 

centenas de pessoas aglomeradas em um mesmo local, em busca do mesmo objetivo. 

Na figura 22, o cenário com centenas de pessoas, homens e mulheres, com os braços 

suspensos, transmitem agitação e inquietude. E, sobretudo, permite uma correspondência entre 

ambiente e espaço. A imagem dos deputados cantando, com os braços levantados e as mãos 

dadas, com várias bandeiras do Brasil, simbolizando o patriotismo, transmite-nos a sensação 

de euforia e alegria diante das conquistas sociais. Representando símbolo de esperança, após 

um longo período de ditadura, a elaboração de uma Constituição retomou o sonho do Brasil 

como país do futuro. O sentido de esperança, destacado na figura 22, contribui na construção 
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da identidade nacional, onde a ideia é de que o brasileiro não desiste nunca e está sempre 

caminhando em busca de um sonho que ainda não realizou, mas está por acontecer. 

A fotografia retrata a imagem da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), em 5 de 

outubro de 1988, no momento em que acontecia a promulgação da Constituição, vigente na 

atualidade, foi chamada de “Constituição Cidadã20 ”, por incorporar em seu texto várias 

conquistas sociais. Democracia, cidadão, direitos, liberdade, essas quatro palavras estão entre 

as mais pronunciadas pelos os deputados que participaram da elaboração da Constituição 

Federal, durante os anos de 1987 e 1988. 

A Constituição foi promulgada em outubro de 1988. A nova carta trouxe uma série de 

avanços, principalmente em defesa dos direitos sociais e individuais. Contudo, também 

manteve elementos de uma ordem republicana elitista. Alguns destaques da Constituição de 

1988: 

 

Manutenção da divisão dos três poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo, 

separados e independentes entre si; 

Eleição direta para todos os cargos executivos e legislativos; 

Introdução da eleição em dois turnos para presidente da República, 

governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes; 

Garantia do direito de greve e da liberdade sindical; 

Garantia de direitos civis como: igualdade de todos perante a lei, igualdade 

entre homens e mulheres, liberdade de expressão, liberdade de associação e 

garantia de não submissão à tortura e ao tratamento desumano ou degradante; 

Garantia de direitos sociais como: salário, proteção contra a demissão sem 

justa causa, seguro-desemprego e jornada de trabalho de 44 horas semanais, 

além de restrições ao trabalho de menores de 16 anos; 

Direito de todos os cidadãos à educação e à saúde, serviços considerados 

dever do Estado; 

Reconhecimento dos direitos das crianças, dos jovens e das pessoas com 

deficiência e garantia de sua proteção; 

Reconhecimento dos direitos dos indígenas, incluindo suas tradições, sua 

organização social e a posse permanente dos territórios que tradicionalmente 

já ocupavam (VICENTINO; VICENTINO, 2016, p. 266). 

 

A complexidade de alguns temas, no entanto, exigia leis complementares, a fim de 

garantir maior discussão entre grupos sociais envolvidos. Dessa circunstância, nasceram o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990; o Código de Defesa do 

Consumidor, do mesmo ano; as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996. 

 
20 A Constituição de 1988 ficou conhecida como “Constituição Cidadã” pelos direitos que passou a garantir para 

os brasileiros e pela retomada plena do processo democrático em nosso país (WIKIPEDIA). 
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A imagem a seguir representa o debate entre o candidato Fernando Collor de Melo e 

Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa no segundo turno para presidência do Brasil, no ano de 

1989. 

 

Figura 23 - Debate entre Fernando Collor de Melo e Luiz Inácio Lula da Silva no segundo 

turno das eleições pela presidência do Brasil, 1989. 

 
Fonte: Vicentino; Vicentino (2016). 

 

A análise do cenário do fotógrafo Vidal Cavalcante/FolhaPress, 1989 retrata o contexto 

durante o debate no segundo turno das eleições pela sucessão presidencial de José Sarney. 

A figura 23, que retrata o debate, está inserida na coleção didática “Olhares da História 

Brasil e mundo”. É uma fotografia de tamanho pequeno, 9X6, localizada a margem direita da 

página 269. Ela vem acompanhada de um texto que aprofunda e complementa o tema tratado. 

O debate foi mediado pelo jornalista Boris Casoy, em 14 de dezembro de 1989, 

organizador pela TV Bandeirantes, São Paulo. O debate foi transmitido na íntegra das 21h30 

às 24h, pelas quatro principais emissoras de televisão do país: Globo, Bandeirantes, Manchete 

e SBT. 21  O último debate político entre Collor e Lula foi marcado por muitas teorias 

conspiratórias e algumas observações do senso-comum sobre o favorecimento do candidato 

do PRN. 

 
21 SBT - Sistema Brasileiro de Televisão. 
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O cenário da figura 23 é representado por poucos elementos, móveis e pessoas. Ele faz 

uso de cores neutras, pessoas vestidas com ternos e com a fisionomia séria, pensativa e 

preocupada. Momento em que cada candidato apresenta sua imagem na mídia, atrelada aos 

seus ideais, suas propostas de projetos para serem cumpridos durante os quatro anos de 

mandato como presidente do Brasil. 

Além de significar um marco na redemocratização da sociedade brasileira, a eleição 

presidencial de 1989, com a volta de políticos cassados ou banidos do país pela Ditadura, 

simbolizou a entrada das campanhas eleitorais num cenário político ainda mais complexo. A 

primeira eleição direta para presidente após a Ditadura Militar foi marcada por alguns temas, 

como: distribuição de riquezas, combate à desigualdade social e à corrupção, controle da 

inflação, modernização do parque industrial, envolvimento do Estado no setor produtivo e no 

desenvolvimento social (VICENTINO; VICENTINO, 2016). 

No total, vinte e dois candidatos a Presidente e vinte e dois a Vice-presidente do Brasil 

concorreram na eleição. Representando diversos projetos e ideais, sendo que nenhum deles 

queria o apoio do então presidente José Sarney. O segundo turno foi disputado em novembro 

de 1989 entre Fernando Collor de Melo – do Partido da Reconstrução Nacional (PRN), que 

nessa fase da disputa teve o apoio de forças conservadoras da sociedade, incluindo partidos, 

associações civis e lideres empresariais – e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que contou com 

a adesão de partidos de esquerda e movimentos sociais. 

A eleição presidencial de 1989 representou a união de antigos vícios da política 

brasileira com as inovações de uma experiência democrática muito diversa daquela vivenciada 

entre 1945-1964. A Constituição de 1988 permitiu que os analfabetos e os jovens de 16 anos 

votassem. Entre 16 e 18 anos, o voto era facultativo. Naquela eleição, 70% dos brasileiros 

votavam pela primeira vez para a presidência da República (NÊUMANE PINTO, 1989). 

Entretanto, a singularidade desta eleição que causou um impacto maior, tanto entre 

eleitores como nos estudos acadêmicos, foi o início do Horário Gratuito de Propaganda 

Política (HGPE). O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) ganhou uma atenção 

particular porque se constituiu como a maior inovação daquela eleição presidencial, que pela 

primeira vez, candidatos à Presidência da República ganharam espaço na televisão para falar 

diretamente ao (tele)eleitor. Os debates depois da redemocratização também se tornaram 

presentes nas eleições para prefeitos e governadores, nas várias emissoras e canais de 

televisão. A maior audiência sempre prevalecia no segundo turno das eleições. 
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A imagem a seguir é do periódico semanal, VEJA, da Editora Abril, edição 1.109, de 

13 de dezembro de 1989, trazendo as propostas de cada candidato para mudar o Brasil. 

 

Figura 24 - Capa da revista Veja 1989, com a manchete: “A batalha final para mudar o Brasil”. 

 
Fonte: Campos; Pinto; Claro (2016). 

 

A figura 24 é uma das capas do periódico semanal VEJA, editada pela editora Abril, 

edição 1.109, em 13 de dezembro de 1989. Ela ilustra a página direita do livro didático 

“Oficina de História”, volume 3. É uma fotografia de tamanho pequeno, 10X8, localizada no 

recanto da página 233, acompanhada do texto central, ressaltando que, a temática presente na 

fotografia, também se faz presente nos textos. Joly comenta que não se deve pensar que a 

imagem visual exclui a linguagem escrita. Além disso, a autora defende que “é a conformidade 

ou a não conformidade entre o tipo de relação imagem/texto e a expectativa do receptor que 

dão à obra um carácter de verdade ou de falsidade” (2012, p. 121). Esta relação de 

complementaridade entre imagem e palavra consiste em comunicar aquilo que a imagem 

dificilmente demonstra. 



98 
 

Na figura 24, as cores estão representando o partido eleitoral de cada candidato. O 

candidato Luís Inácio da Silva está destacado pela a cor vermelha, enquanto que a cor azul 

representa o partido do candidato Fernando Collor de Melo. A foto de ambos está 

simbolizando a batalha em busca da presidência do país. 

Observamos que na figura 24, a manchete “a Batalha Final para Mudar o Brasil”, 

encontra-se em letras maiúsculas e em negrito, significa que o autor quis tornar a frase mais 

eloquente. Para dar ênfase a manchete, a fim de “obrigar” o leitor a prestar atenção nela, o 

autor também jogou com as palavras, colocando-as que criam clímax de uma ideia, no final 

da sentença. A manchete é seguida da fotografia de Luís Inácio e Fernando Collor, dando a 

crer ao leitor que os dois estão em plena guerra. É preciso que o leitor adquira os 

conhecimentos correspondentes e desenvolva a sensibilidade necessária “para saber como as 

imagens se apresentam, como indicam o que querem indicar, qual é o seu contexto de 

referência, como as imagens significam, como elas pensam, quais são seus modos específicos 

de representar a realidade” (SANTAELLA, 2012, p. 13). 

A imagem traz um balanço geral dos dois candidatos e de suas propostas à eleição para 

presidente do Brasil. A manchete é a seguinte: “O balanço final. O que pode ocorrer no país 

com Lula e com Collor”. Cada candidato tem uma foto sua discursando, com o microfone em 

mãos, e, abaixo destas, algumas das propostas de cada um dos candidatos. Sob a imagem de 

Lula estão às seguintes propostas e/ou crenças do candidato: a crença no papel do governo 

para melhorar a vida dos pobres; a confiança na ação das empresas estatais; a fé no calote da 

divida externa; reforma agrária a partir de 500 hectares. Ao lado de Collor, estão as suas 

propostas: o combate aos privilégios da máquina do governo; a tentativa de abrir a economia; 

a promessa de privatizar estatais; aumentar o bolo para dividir a renda. Ao término dessa 

batalha, o candidato Collor conseguiu vencer as eleições. 

A figura 25 representa a vitória do candidato à presidência do Brasil. 
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Figura 25 - Fernando Collor de Melo recebendo a faixa presidencial do ex-presidente  

José Sarney, 1990. 

 
Fonte: Alves; Oliveira (2016). 

 

A figura 25 retrata a vitória do candidato Fernando Collor de Melo à presidência da 

República, Brasília (DF), em 15 de março de 1990, momento em que recebe a faixa 

presidencial do ex-presidente José Sarney. 

A faixa presidencial é um adereço indumentário e ornamental tiracolar, reverenciado 

como símbolo nacional pelas culturas que adotam como distintivo do cargo de Presidente da 

República na maioria dos países. Os presidentes a usam no ato solene da posse, na foto oficial, 

em ocasiões cívicas e em viagens. No Brasil, a faixa presidencial foi instituída através do 

Decreto nº 2.299, de 21 de dezembro de 1910, assinado pelo Presidente da República Hermes 

da Fonseca. 

A figura 25 é uma fotografia que ilustra a página 210, da coleção “Conexões com a 

História”, volume 3, acompanhada de legendas explicativas e um texto central que retrata a 

eleição e o governo de Fernando Collor. 

A fotografia de autoria do fotógrafo Antonio Ribeiro/Abril, Comunicação S/A, traz a 

imagem de dez homens usando ternos de cores escuras, que passam a sensação de poder, 

autoridade, confiança e comprometimento. As imagens dos rostos em ângulos laterais e sérios 

deixam transparecer um ar de serenidade, formalidade e responsabilidade. Segundo Santaella, 
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para lê-se uma imagem, “deveríamos ser capazes de desmembrá-la parte por parte, como se 

fosse algo escrito, de lê-la em voz alta, de decodificá-la, como se decifra um código, e de 

traduzi-la, do mesmo modo que traduzimos textos de uma língua para outra” (SANTAELLA, 

2012, p. 12). 

O governo Collor, também denominado como Era Collor, foi um período da história 

política brasileira iniciada pela posse do presidente Fernando Collor de Melo, em 15 de março 

de 1990, como retrata a figura 25, e encerrado por sua renúncia da presidência, em 29 de 

dezembro de 1992. Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito pelo o povo desde 1960, 

quando Jânio Quadros venceu a última eleição direta para presidente antes do Regime Militar. 

Seu afastamento, em 2 de outubro de 1992, foi consequência da instituição de seu processo de 

impeachment no dia anterior, seguido por cassação. 

A fotografia 26 representa as manifestações em prol do impeachment do presidente 

Fernando Collor de Melo: 

 

Figura 26 - Caras-pintadas na manifestação pelo impeachment22 de Collor, em São Paulo (SP), 

25 de agosto de 1992. 

 
Fonte: Alves; Oliveira (2016). 

 
22 Impeachment: processo político-criminal instalado para apurar responsabilidade, por débito grave e má conduta 

no exercício de suas funções, do presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de 

funcionários de alto escalão, de governadores e de prefeitos, podendo resultar na distribuição do cargo (ALVES; 

OLIVEIRA, 2016, p. 211). 
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A fotografia da figura 26 é de autoria do fotógrafo Luiz Carlos Muraushas/FolhaPress. 

Representação dos caras-pintadas na manifestação pelo impeachment de Collor, em São Paulo 

(SP), 25 de agosto de 1992. 

Compõe a página do livro “Conexões com a História”, volume 3, de tamanho 11X7, 

está fixada na parte superior da página 211 do livro, acompanhada de uma legenda “Caras-

pintadas na manifestação pelo o impeachment de Collor, em São Paulo (SP). Foto de 25 de 

agosto de 1992. Caras-pintadas foi o nome dado aos estudantes que pintaram o rosto de preto 

ou com as cores da bandeira nacional para protestar contra o governo Collor”. A fotografia é 

acompanhada de um texto escrito que problematiza o conteúdo abordado no capítulo. 

A figura 26 mostra, em primeiro plano23, quinze jovens que entoam provavelmente 

gritos ou cantam em protesto, com os rostos pintados. Devido ao plano de tomada, é possível 

perceber que eles estão em uma manifestação, rodeados por faixa e adereços, como panela, 

faixas com as inscrições “Fora!” e “Justiça!”. A imagem traz ao fundo registro de edifícios, o 

céu limpo e uma bandeira grande. A fotografia também possibilita perceber os sorrisos e as 

descontrações dos jovens ao participarem do momento histórico. 

A figura 27 retrata milhares de manifestantes, protestando pelo o impeachment do 

presidente Fernando Collor de Melo, na praia de Ipanema, Rio de Janeiro/RJ. O registro mostra 

que não foi apenas em São Paulo que as pessoas se manifestações pelo impeachment. 

 

Figura 27 - Milhares de manifestantes protestaram pedindo o impeachment do presidente 

Collor, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ), em 1992. 

 
Fonte: Vicentino; Vicentino (2016). 

 
23 O primeiro plano isola o sujeito do ambiente, destacando a sua fisionomia, seus traços e suas emoções. A atenção 

está toda voltada ao elemento humano. 
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A figura 27 retrata manifestantes em protesto pelo o impeachment do presidente da 

República, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). É uma fotografia retirada do livro 

didático “Olhares da História – Brasil e mundo” (2016), do fotógrafo Carlão Limeira, da 

agência Estadão. A fotografia está localizada na página 271, na parte central, acompanhada de 

um texto escrito explicativo. 

Na figura 27, é possível visualizar, na imagem, um ambiente externo, iluminado pela 

luz solar, numa praia. Apresenta espaço em grande extensão, com milhares de pessoas de todas 

as raças e idades. No meio da aglomeração, presença de faixas com frases: “Fora Collor”, 

“Impeachment,” “Reforma Agrária”, e presença de bandeiras. As faixas com linguagem verbal 

representam a indignação do povo diante da conduta do presidente. As cores (vermelha, 

laranja, amarela, azul, preta) nas vestes das pessoas, transmitem sensações de rebeldia, revolta, 

coragem, força e luta. 

A crise política e a renúncia de Collor aconteceram entre os anos de 1991 e 1992, com 

os escândalos envolvendo despesas públicas, e as denúncias de corrupção administrativa que 

cada vez mais tornavam-se evidentes. 

Revelações feitas à imprensa pelo o irmão de Collor, Pedro Collor, agravaram a crise. 

Diante da situação, milhares de manifestantes foram às ruas pedir o impeachment do 

presidente. A imprensa e uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) revelaram o amplo 

esquema de fraudes. 

Em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados abriu o processo de impeachment do 

presidente, mas antes que o caso fosse julgado pelo o Senado, Collor renunciou ao cargo, em 

29 de dezembro. Mesmo assim, teve seus direitos políticos cassados por oito anos. O vice, 

Itamar Franco, que havia assumido o poder em outubro, passou a governar oficialmente o 

Brasil (ALVES; OLIVEIRA, 2016, p. 211). 

Esses fatos estão registrados nos livros didáticos através dos infográficos 24 , como 

também na memória de quem viveu o momento histórico. Para Kossoy, a fotografia é uma 

fonte histórica de uma dimensão interdisciplinar, sendo apenas o ponto de partida para 

desvendar o passado. Ela reflete partes da realidade que ficaram registradas, representa a 

estagnação do ocorrido, do gesto, do cenário, da época e da paisagem. É, portanto, a 

imortalidade de um momento, ou seja, da memória, tanto da individual, quanto da coletiva, 

dos costumes, do fato social, quanto da paisagem urbana e da natureza. É uma fonte de 

informação e emoção, é memória visual do mundo real e natural, da vida individual e social. 

 
24 Um infográfico é uma explicação feita por meio de imagens (fotografia, desenho, gráficos, anagramas etc.) que, 

é usada para sintetizar uma notícia ou resumir as informações apresentadas num texto (DICIONÁRIO ONLINE). 
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“A perpetuação da memória é, de uma forma geral, o denominador comum das imagens 

fotográficas: o espaço recortado, fragmentado, o tempo paralisado; uma fatia de vida (re)tirada 

de seu constante fluir e cristalizada em forma de imagem” (KOSSOY, 2007, p. 133). 

Embora os livros das três coleções didáticas, selecionadas para esta pesquisa, descrevam 

o Período de Redemocratização, as imagens não são coincidentes. Algumas editoras editam 

certas imagens, diferentes das demais. Portanto, pudemos constatar uma riqueza profunda de 

materiais iconográficos diante de tantas perspectivas. 

 

Numa sociedade como a nossa, saturada de imagens, as escola poderiam dar 

uma grande contribuição à democracia e à responsabilidade cívica ensinando 

aos estudantes uma espécie de “crítica da imagem”, revelando as técnicas das 

agências de publicidade e de fotojornalismo e as intenções que as contratam 

(BURKE, 1998, p. 324). 

 

Portanto, é imprescindível incentivar nos alunos uma observação direcionada das 

imagens para que percebam aspectos como a disposição dos elementos no espaço, a 

composição da cena, a construção do discurso imagético, buscando, assim, educá-los para a 

análise e o trabalho com imagens. Torna-se necessário atentar para as condições de produção 

da imagem, as técnicas utilizadas, os valores e o contexto social em que foram produzidas. 

Essa análise favorece à identificação da imagem como uma evidência histórica, que retrata 

não apenas o tema representado, mas também o momento histórico do qual a obra faz parte. 

Para a elaboração dessa etapa da análise, optamos por não adentrar na história que 

envolve a produção, circulação e consumo de cada fotografia/imagem apresentada nos livros 

didáticos. Compreendemos a complexa dinâmica que constitui os livros escolares, bem como 

a especificidade que caracteriza esse tipo de produção escolar, acreditamos que, nesse 

momento, o melhor é se deter no que a coleção didática apresenta, e não naquilo que por 

ventura, deveria contemplar a respeito das imagens e dos fatos históricos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o início de uma trajetória acadêmica e profissional apontada pela a prática docente 

e o conhecimento da educação, e sempre em contato próximo com os livros didáticos, 

preocupada como trabalhar as imagens presentes nesses materiais. Incentivada pela a 

disciplina cursada sobre imagens e por diversos questionamentos acerca da presença desses 

registros em obras didáticas, sobre como a Redemocratização do Brasil é abordada 

imageticamente nos livros didáticos de História, construí um caminho investigativo que nos 

levou ao encontro das coleções: “Conexões com a História”, (2016); “Oficina de História”, 

(2016) e “Olhares da História – Brasil e mundo”, (2016), analisadas na presente dissertação. 

Guiados por tal panorama investigativo, iniciamos com levantamentos teóricos sobre 

livros didáticos, PNLD/EM 2018 e reflexões sobre os fundamentos do Ensino Médio, tendo 

como foco as imagens do Período de Redemocratização do Brasil. Experimentamos um 

processo de várias leituras e releituras de trabalhos, trazendo reflexões que permitiram um 

avanço na fundamentação teórica da pesquisa. 

Analisamos as imagens sobre o Período de Redemocratização nos livros didáticos de 

História, fundamentada nas categorias de representações iconográficas pensadas por Joly 

(2012) e Santaella (2005; 2012). Portanto, interessa-nos, no conjunto das fontes visuais, o que 

as imagens falam para o leitor, e não a forma específica como cada obra utilizou as suas 

imagens. 

É importante ressaltar que o livro didático é um material de forte influência na prática 

de ensino no Brasil. Para que ele seja um instrumento de aprendizagem atualizado e coerente 

com a realidade dos seus leitores, deve contemplar o máximo de elementos questionadores na 

sua construção. 

A leitura realizada com os livros didáticos das três coleções selecionadas para a 

pesquisa nos mostrou que eles têm acompanhado os avanços da técnica de produção de 

materiais impressos. Assim, os padrões historiográficos também dialogam com a produção do 

livro, abordando aspectos culturais e da sociedade. Mas mesmo assim, com todo esse avanço 

em relação à produção do livro didático, é preciso que os educadores atentem para a qualidade 

e os objetivos propostos pela a educação. Além disso, é importante considerar que o livro 

didático não deve ser o único material a ser utilizado pelos alunos e professores, pois a 

variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do 

conhecimento (BRASIL, 1998, p. 67). 
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Conforme o define Bittencourt (2013), o livro didático é um produto que segue as 

normas do avanço das técnicas de fabricação e comercialização pertencentes à lógica do 

mercado. Portanto, como “mercadoria”, ele passa por mudanças em seu processo de fabricação 

e comercialização. É importante destacar que o livro didático como objeto da indústria cultural 

impõe uma forma de leitura organizada por profissionais e não exatamente pelo autor. 

Recorremos aos livros didáticos com a análise das imagens e dos textos que retratam o 

Período de Redemocratização do Brasil. Os estudos históricos têm se aproximado das fontes 

iconográficas, considerando as capacidades de investigação que essas fontes produzem. 

Atentamos que estas devem ser entendidas como um sistema de signos que colaboram de 

forma intensa na construção da aprendizagem. 

No edital de Convocação do PNLD/EM 2018, nos critérios eliminatórios de avaliação, 

específicos para a disciplina de História, é mencionado que será observado se a obra evidencia 

coesão entre os textos, as imagens e as atividades; oferece imagens devidamente 

contextualizadas; ou seja, se a obra não seguir neste padrão poderá não ser aceita para 

participar do Programa Nacional de Livros Didáticos. 

O Guia de livros didáticos do PNLD 2018 reúne informações produzidas por 

profissionais de todas as regiões brasileiras, envolvidos na avaliação das obras inscritas nessa 

edição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Ele foi elaborado com dois 

objetivos: auxiliar na escolha das coleções que serão adquiridas e distribuídas pelo Estado nos 

próximos três anos e refletir sobre o lugar do componente curricular História no Ensino Médio. 

Ele também estimula autores e editores a qualificarem a abordagem sobre combate à 

homofobia, as singularidades culturais dos povos indígenas e afrodescendentes, as identidades 

juvenis e as especificidades da aprendizagem histórica para o Ensino Médio. 

Para os pesquisadores, os mecanismos de produção de todo e qualquer texto percorrem 

os campos das intencionalidades, dimensão estética, intertextualidade e da finalidade que, não 

são extintos quanto à análise da fonte e interpretações das imagens. 

As produções das imagens nos livros didáticos, como em qualquer texto, precisam ser 

contextualizadas, causar estranhamentos, desconcertos, suscitar perguntas, incomodar, 

cutucar. Dessa forma, algumas questões metodológicas são pertinentes para a construção dos 

conhecimentos históricos. O reconhecimento das fontes e sua respectiva problematização são 

imprescindíveis para que se possa compreender a História também como disciplina e área de 

conhecimento específico. Em história, toda fonte deve ser questionada, incluindo as imagens 

do Período de Redemocratização. Entende-se que imagens são produzidas em determinados 
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contextos históricos e que são vestígios deixados, torna-se uma forma de resgatar o passado e 

de interpretá-lo. 

Ao visualizarmos as imagens no livro didático de História que remetem à memória de 

situações políticas conflituosas, por exemplo, percebe-se que a Democracia se institui pelas 

lutas de classes, pelas resistências e pelo direito do povo. Questionar, refletir e fazer surgir 

discussões, respeitar pontos de vistas diferentes, é oportunizar que o aluno de História também 

seja visto como um agente do próprio tempo. Não o tempo do fato em si, mas daquele tempo 

da “hermenêutica da imagem, o tempo da interpretação e da leitura iconográfica que deve ser 

sempre contemporânea e responder às questões e às inquietações do presente” (TAMANINI; 

MEDEIROS; MORAIS, 2020). 

As imagens no livro didático são também uma forma de narrativa, representam, então, 

uma percepção de passado. Uma das vertentes da história que tem recebido grande atenção é 

aquela que se debruça sobre os diversos tipos de textos imagéticos para pensar a escrita, a 

linguagem e a leitura de um fato. 

As imagens relacionadas ao passado possibilitam vários olhares e interpretações da 

História, portanto, sob novas perspectivas e sensibilidades. As imagens acerca do Período de 

Redemocratização trazem informações que mexem com memórias. Portanto, as imagens desse 

período representadas nos livros didáticos, servem para além de fontes de ensino, são fontes 

de pesquisa acerca da memória. Memória tem-se demonstrado como temática muito explorada 

nas academias e centros de pesquisa (TAMANINI; MEDEIROS; MORAIS, 2020). 

Assim, a fotografia é constituída de elementos que representam tanto a experiência 

coletiva como a experiência particular, nela é potencializado o papel de resgatar memórias, 

aflorar sentimentos e aguçar a imaginação, resultando na criação de novas imagens, sejam 

estas concebidas como representação ou como apresentação de algo ou alguém. 

Segundo Paiva (2006), na imagem existem lacunas, silêncios e códigos que precisam 

ser decifrados, identificados e compreendidos. Segundo o autor, devemos ter cuidado para não 

cairmos numa armadilha historiográfica, que é transformar as imagens em ilustrações ou em 

figurinhas de texto. 

Segundo Santaella (2005, p. 86), o espectador deve se abrir sensorialmente, deixar se 

levar pelas cores, linhas, texturas criadas, da luz e o que mais achar importante. Isto significa 

que o melhor é não julgar e, então, tentar ver o signo em sua pureza, sem qualquer 

interpretação, pois esta vem de forma muito rápida e, muitas vezes, não permite que se 

enxergue o que está nas “entrelinhas”. 
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Ao analisar uma imagem, o indivíduo que está interpretando constrói mais um 

entendimento a respeito de si mesmo que do outro; ele mergulha no cenário da imagem, reflete 

suas formas de agir, viver, comunicar-se, enfim, reflete sobre suas práticas. Olhando para a 

imagem, penetra em um caminho que não é o dele, mas se apropria dele, podendo influenciar 

o modo como percebe a realidade (BURKE, 1998, p. 324). E, para não ser manipulado pelas 

fontes visuais expostas nos livros didáticos, o aluno deve se ater aos contextos, à mensagem e 

às intenções das editoras, pois elas não são inocentes. 

Assim, é importante que sejam considerados os diversos tipos de mensagens presentes 

no material analisado. Dessa forma, torna-se possível alcançar uma compreensão geral das 

mensagens implícitas, tendo em vista que a interpretação realizada pelo espectador se efetiva 

por um trabalho de associações mediadas pelo saber sociocultural (JOLY, 2012). 

Este estudo ofertou a oportunidade de observarmos os elementos visuais, os signos e 

símbolos imagéticos que se ofertam para a compreensão de mundo das relações interpessoais 

e do conhecimento acadêmico. Também mostrou como estereótipos podem ser formados, 

como no caso do presidente da República, no período de Redemocratização, desde a sua 

campanha eleitoral até a vitória nas eleições. Além disso, observamos que toda representação 

imagética é fruto dos contextos e sofre as influências do tempo, das mentalidades e está à 

mercê de interesses. De toda forma, as imagens que remetem aos personagens ou a fatos, ao 

se fazerem presentes no livro didático de História sofrem influência do presente do 

interpretante e do passado do interpretado. 

Na composição de usos e desusos das imagens como fonte de ensino, elas aparecem 

nos livros didáticos como um instrumento e recurso pedagógico para os professores. Mesmo 

com algumas dificuldades, professores transformam o próprio livro, suas fragilidades e 

ausências num instrumento provocador de aprendizagem, um elo entre o que está sendo dito 

nas páginas dos livros didáticos e aquelas que eles carregam. 

Destacamos que o uso das imagens como recurso didático possibilita ao aluno exercitar 

sua capacidade de observação, sistematizar informações e interferir nos textos. Capacitar, 

aprender e analisar criticamente as imagens estão como desafios postos a nós professores e 

professoras neste presente em que conteúdos visuais estão por toda parte (SANTIAGO; 

PONTES, 2016, p. 296). 

Nas coleções didáticas utilizadas nesta pesquisa, é possível perceber que há um desejo 

em observar as ilustrações não mais como ilustrações ou complementos dos textos. Elas, aos 
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poucos, são postas como estímulos à reflexão. Assim, quando as imagens são problematizadas, 

o entendimento do texto acontece de forma mais completa. 

Portanto, consideramos que esta pesquisa abre o caminho para vários estudos. Pode ser 

uma forma de contribuição para o ambiente acadêmico. Ainda que pequena, é uma 

contribuição. Somada a outras que, aqui e ali, surgem, a presente pesquisa que trata da 

aplicabilidade das imagens no Ensino de História, reforça a necessidade de formação 

continuada para os docentes; aponta para que os cursos de licenciatura prevejam a urgência de 

contemplar em seus currículos disciplinas que encantem e aprimorem os futuros professores 

no lindo exercício de ler as imagens não apenas com os olhos, mas também com toda a 

sensibilidade da pessoa humana. 
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