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RESUMO 

 

 

Em sala de aula recursos e materiais são utilizados nas diferentes disciplinas a fim de tornar o 

processo do ensino e da aprendizagem mais eficaz. Dentre esses materiais, o livro didático 

vem se mostrando como um recurso presente nas escolas e considerado importante para 

professores e alunos. Pode-se perceber a existência de diversas políticas públicas dedicadas 

aos livros didáticos, e junto a elas, a avaliação dos mesmos, com o objetivo de selecionar 

obras para circularem nas escolas que estejam dentro de padrões de “qualidade” desejados. 

Mesmo indiretamente, a busca pela qualidade, motivou, em 1938, a constituição da Comissão 

Nacional do Livro Didático (CNLD), que criou um sistema de avaliação dos livros e 

estabeleceu critérios, tanto político-ideológicos quanto de ordem didática, para sua adoção nas 

escolas e, em 1985, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), instituído com a 

finalidade de distribuir livros escolares aos estudantes das escolas públicas, programa em 

vigor até os dias atuais. Entretanto, documentos e pesquisas indicam a existência de um 

processo de avaliação de livros didáticos já a partir da segunda metade do século XIX. A fim 

de avaliar a qualidade desses livros, pareceres eram elaborados por professores de instituições 

renomadas e usados para decidir se um livro deveria ser usado e/ou mantido na escola. Este 

trabalho tem como objetivo identificar, a partir da leitura de pareceres elaborados para obras 

direcionadas para as escolas públicas, quais critérios eram usados para julgar e decidir os 

livros que poderiam ser aprovados. Esta dissertação tem como objetivo identificar, a partir da 

leitura de pareceres elaborados para livros didáticos direcionados para as escolas públicas, 

quais critérios eram usados para julgar e decidir os livros que poderiam ser aprovados. A 

pesquisa toma como fonte principal os pareceres de livros didáticos de Matemática do século 

XIX, que constam nos próprios livros didáticos, em jornais da época e em documentação do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Educação; Políticas públicas; Avaliação de Livros didáticos; Século XIX. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

In the classroom resources and materials are used in the different subjects in order to make the 

teaching and learning process more effective. Among these materials, the textbook has been 

shown as a resource that is present in schools and considered important for teachers and 

students. It is possible to perceive the existence of several public policies dedicated to 

textbooks and their evaluation, with the objective of selecting books to circulate in schools 

and that are within the desired "quality" standards. Even indirectly, the search for quality 

motivated in 1938 the creation of the Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), which 

created a system for the evaluation of textbooks and established criteria, both politico-

ideological and didactic, for its adoption in schools and, in 1985, the Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), established for the purpose of distributing textbooks to public school 

students, a program in force up to the present date. However, documents and research indicate 

the existence of a process of evaluation of textbooks as early as the second half of the 

nineteenth century. In order to evaluate the quality of these books, opinions were drawn up by 

teachers from renowned institutions and used to decide whether a book should be used and / 

or maintained at school. This dissertation aims to identify, from the reading of opinions 

prepared for textbooks directed to public schools, what criteria were used to judge and decide 

books that could be approved. The main source of the research is the 19th century 

mathematical textbooks, which are included in the textbooks themselves, in periodicals of the 

period and in the documentation of the Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Education; Public policy; Textbooks evaluations; 19th century. 
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1 Introdução 

 

 

1.1  Objeto de estudo, justificativa do tema, questões da pesquisa 

 

Em sala de aula diferentes recursos e materiais são utilizados para o ensino das 

diferentes disciplinas a fim de tornar o processo do ensino e da aprendizagem mais 

eficaz. Dentre esses materiais, o livro didático vem se mostrando como um recurso 

bastante presente nas escolas sendo utilizado tanto por professores como pelos alunos 

há muitos anos.  

Sendo um material muito utilizado são frequentes as notícias que questionam a 

qualidade dos livros escolares.  

Há algum tempo (julho de 2017), o Ministério da Educação (MEC) notificou 

sobre as mudanças1 que ocorreriam no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Em nota, o então Ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que a mudança 

ocorreria pela necessidade de se aprimorar os processos de avaliação dos livros que 

chegam às escolas públicas mas negou que a mudança se daria pela retirada de temas 

como sexualidade e gênero nas escolas. Esses temas são alguns dos largamente 

defendidos para que sejam retirados dos currículos e materiais didáticos pelo 

movimento autodenominado Escola Sem Partido2 em projeto que tramita no Congresso 

Nacional. A preocupação com os conteúdos e informações presentes nos livros 

didáticos fez com que houvesse, segundo o Ministro, a necessidade de uma avaliação 

                                                             
1 Decreto n. 9099 de 18 de julho de 2017. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=68251-novo-pnld-

pdf&category_slug=julho-2017-pdf&Itemid=30192. Acesso em 22 jun. 2018.  

2 Segundo Fernando Penna, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, o 

movimento Escola Sem Partido defende que o professor não é educador e, portanto, a sua ação está 

restrita somente a lecionar os conteúdos de suas disciplinas sem discutir os valores e a realidade de seus 

alunos. Assim, sendo aprovado, o projeto de lei trará consequências que tendem a enfraquecer a escola 

enquanto espaço para formação do cidadão e ampliação de debates. A relação entre o livro didático 

utilizado nas escolas com a presença do movimento Escola sem Partido ocorre a partir da procura por 

“censuras” e a preocupação com as informações contidas nas obras escolares, mesmo aquelas que 

receberam autorização do MEC para circulação nas escolas públicas do País. Disponível em 

http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-fernando-de-araujo-penna-escola-sem-partido-serie-

conquistas-em-risco. Acesso em 22 jun. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=68251-novo-pnld-pdf&category_slug=julho-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=68251-novo-pnld-pdf&category_slug=julho-2017-pdf&Itemid=30192
http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-fernando-de-araujo-penna-escola-sem-partido-serie-conquistas-em-risco
http://www.anped.org.br/news/entrevista-com-fernando-de-araujo-penna-escola-sem-partido-serie-conquistas-em-risco
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mais rigorosa das obras, para que não ocorressem incidentes como os descritos a 

seguir3: 

Em junho, o ministro determinou o recolhimento do livro “Enquanto o 

sono não vem”, voltado para crianças de 7 e 8 anos, por abordar o 

tema do incesto. Em um dos contos que compõem a obra, intitulado 

“A triste história de Eredegalda”, a protagonista é pedida em 

casamento pelo próprio pai e, diante da negativa, fica aprisionada em 

uma torre até morrer de sede. Após reclamações de pais, o MEC 

elaborou um parecer considerando a obra “não apropriada” para 

crianças e determinou o recolhimento. 

 

Os processos que envolvem a seleção dos livros didáticos têm gerado 

questionamentos e, em alguns casos, insatisfação por parte dos professores e até mesmo 

dos próprios autores das obras não selecionadas. Em 2011, uma notícia vinculada ao site 

Terra4, afirmava que a falta de clareza e objetividade nos critérios de avaliação 

geravam, nas editoras, certa inquietação. Não muito distante desta realidade, após a 

mudança, em 1985, para o PNLD em sua feição atual, as editoras já mostravam também 

sua insatisfação com o Programa, no que se refere à avaliação.  

Atualmente, as avaliações das obras que circulam nas escolas públicas são mais 

rigorosas, passando por várias etapas, e obedecem a critérios explícitos gerais e 

específicos para cada área avaliada.  

Isso nos lembra o que diz Choppin (2008) em relação aos livros escolares: 

Os livros escolares não são, portanto, como os demais livros. Na 

maioria dos países do mundo, a regulamentação que se aplica aos 

livros de escola diverge da que se usa para outras publicações. 

Geralmente, ela é mais restrita, incidindo sobre a elaboração, 

concepção, fabricação, autorização; ou em seu uso (modo de difusão e 

financiamento, procedimentos de seleção, utilização). O manual 

escolar constitui, assim, um precioso indicador das relações de força 

que estabelecem, em um dado momento e em uma determinada 

sociedade, os diversos atores do sistema educativo, pois o grau de 

liberdade que gozam seus redatores e quem os utiliza pode variar 

consideravelmente. (p. 13) 

 

                                                             
3 Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-vai-aumentar-controle-sobre-

avaliacao-de-livros-didaticos-21605216.  Acesso em: 12/12/2017 

4 Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/educacao/livros-didaticos-editores-reclamam-da-falta-

de-clareza-de-criterios-do-mec,2ee842ba7d2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em 30 

jan. 2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-vai-aumentar-controle-sobre-avaliacao-de-livros-didaticos-21605216
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/mec-vai-aumentar-controle-sobre-avaliacao-de-livros-didaticos-21605216
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/livros-didaticos-editores-reclamam-da-falta-de-clareza-de-criterios-do-mec,2ee842ba7d2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/livros-didaticos-editores-reclamam-da-falta-de-clareza-de-criterios-do-mec,2ee842ba7d2da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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 Apesar dos esclarecimentos que Choppin (2008) nos traz no parágrafo 

supracitado, o autor revela o caso do Brasil como sendo ainda “muito liberal” ao 

apontar que “[...] a produção de livros de texto é totalmente privada e nenhuma 

autorização é necessária para introduzir a obra nas classes” (p. 18). Devido a esse fato, 

argumentou na ocasião da escrita do artigo, que muitas obras apresentavam informações 

e teorias ultrapassadas, traziam erros relevantes e, por fim, incompatibilidade com os 

valores de uma formação cidadã. Baseando-se na argumentação do autor, ressalta-se 

que a falta de fiscalização do uso desses materiais didáticos, em particular dos manuais 

escolares, impulsiona uma grande divergência nos programas das disciplinas nos mais 

variados lugares do território brasileiro.  

Independente da política que gerencia a questão do livro didático, supõe-se (e 

deseja-se) que o livro que vai para as mãos de alunos e professores seja um “bom” livro 

e que obedeça a certos critérios que garantam a sua “qualidade” conforme cada época 

histórica, contexto e área de conhecimento. 

Ao longo do século XX houve diversas políticas públicas dedicadas aos livros 

didáticos, e junto a elas, a questão da avaliação dos mesmos, com o objetivo de 

selecionar obras que estivessem dentro de certos “padrões desejados” para circularem 

nas escolas.  

Em 1985, visando à distribuição das obras para o consumo nas escolas, o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) instituído com o Decreto nº 91.542 de 

19 de agosto5 representou a culminância de um longo caminho de regulamentações e de 

diferentes órgãos que se preocuparam com as questões relacionadas aos livros didáticos 

ao longo do século XX.  

Um momento anterior, também importante nesse percurso do livro didático no 

Brasil, ocorreu durante a Era Vargas (1940-1945), na gestão de Gustavo Capanema 

como Ministro da Educação e Saúde, com a criação da Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) que, dentre suas as atribuições6 estava a de examinar os livros 

didáticos para uso ou não nas escolas.  

                                                             
5http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-agosto-1985-441959-

publicacaooriginal-1-pe.html 

6http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-1938-

350741-publicacaooriginal-1-pe.html  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-agosto-1985-441959-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-agosto-1985-441959-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html
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As avaliações para a seleção de livros didáticos a serem utilizados nas escolas 

existem no Brasil, mesmo que de maneira informal ou pouco regulamentada, desde o 

século no XIX. Nesse período, os processos de avaliação das obras eram mais tímidos e 

incipientes do que aqueles estabelecidos no século XX.  

A partir da segunda metade do século XIX, é possível encontrar indícios, em 

documentos diversos, que revelam alguns itens observados nos livros didáticos que, de 

alguma forma, eram usados para elaborar julgamento para uma obra e decidir se a 

mesma poderia ser aprovada para uso nas escolas. Dessa forma, mesmo que 

indiretamente, esses itens buscavam estabelecer critérios de “qualidade” desejáveis que 

os livros de deveriam atender.  

Em busca de entendermos as condições que cercavam a circulação de livros 

didáticos no Brasil no século XIX, nos questionamos: 

 

• Como era realizada a indicação de livros para as escolas no Brasil do século 

XIX no que se refere aos manuais de Matemática? 

• Que critérios guiavam a escolha dos livros adotados nas escolas?  

• Quem estabelecia esses critérios?  

 

Para tentar responder essas e outras questões, Galvão (2009), em A circulação e 

uso do livro escolar de leitura em Pernambuco no século XIX, levantou algumas 

hipóteses sobre os itens procurados ao se avaliar a qualidade dessas obras à época7. 

Apesar do texto da autora ter como foco os livros de leitura, quem os escrevia, quais 

editoras os publicavam, e como eles circulavam no contexto pernambucano, sua análise 

se mostra também interessante para pensarmos sobre obras didáticas de outras áreas 

como a de Matemática de outras províncias.  

Dentre os itens identificados pela autora, podemos ressaltar por exemplo a 

necessidade da obra de conter “bons conteúdos”; dialogar com o que era produzido no 

âmbito da ciência de origem; articular os conteúdos propostos nas obras com a vida 

cotidiana da criança; apresentar os conteúdos de acordo com uma sequência lógica. 

Outros aspectos importantes na análise das obras eram a adequação da linguagem, das 

imagens, ao público que irá utilizá-las.  

                                                             
7 Esses critérios serão discutidos com mais detalhes no capítulo 3 dessa dissertação.  
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Na análise de Galvão (2009), ainda dois outros itens ajudam a ressaltar a 

qualidade do livro didático do século XIX. O primeiro está relacionado ao prestígio 

gozado pelo autor do livro, e o segundo item diz respeito aos conteúdos e abordagens 

que as obras apresentavam. De certa forma, se a obra trouxesse vantagens em relações 

aos livros já existentes que falassem de um mesmo tema, ela merecia destaque.  

Para o caso de livros didáticos de Matemática para o ensino primário e 

secundário no século XIX nossa hipótese é que critérios internos a própria disciplina e 

critérios didáticos pedagógicos também eram levados em consideração na avaliação dos 

livros que circularam na escola brasileira, como a correção e completude do conteúdo 

matemático da obra, a profundidade da abordagem, a obediência da obra no que se 

refere ao programa oficial, a adequação ao público a qual se destinava, a presença ou 

não de exercícios, entre outras características. 

Motivados pela questão de pensar o que era considerado um “bom” livro 

didático e instigados pelo texto de Galvão (2009), temos como objetivo geral deste 

trabalho identificar critérios de julgamento de obras didáticas de Matemática para 

uso nas escolas no século XIX.  

O período temporal que se mostra mais interessante para estudar esse processo é 

a partir de 1854, quando o então Ministro do Império, Luiz Pedreira do Couto Ferraz 

reformou o ensino primário e secundário do município da Corte, estabeleceu normas 

para o exercício do magistério e, dentre outras medidas, criou a Inspetoria Geral da 

Instrução Primária e Secundária da Corte (IGIPSC), órgão que regulava também sobre 

a adoção e aprovação de livros nas escolas. 

Os critérios citados por Galvão (2009) não estavam explícitos em nenhuma 

legislação da época, mas, nossa hipótese, é que eles existiam, mesmo implicitamente, a 

partir do olhar daqueles que eram indicados para avaliar as obras didáticas que seriam 

postas em circulação (como apontado na legislação), e que esses critérios supostamente 

apontavam para a “qualidade” do livro. 

A partir da segunda metade do século XIX, podem ser encontrados nos próprios 

livros, na imprensa e em documentos manuscritos, pareceres ou resenhas elaborados 

para diversas obras que circularam nas escolas brasileiras. Entendemos que, esses 

pareceres, podem nos guiar na busca das características consideradas desejáveis de uma 

obra didática de Matemática aprovada para uso no século XIX.   
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Assim, como objetivos específicos deste trabalho temos: 

• Entender o processo de avaliação das obras didáticas de Matemática no século 

XIX; 

• Identificar quais critérios gerais e quais critérios específicos podem ser 

depreendidos dos pareceres avaliativos para a área de Matemática no século XIX. 

 

1.2  Metodologia e Fontes de Pesquisa 

 

O estudo do livro didático como meio para entender os processos históricos da 

educação vem assumindo um papel muito importante e recebendo destaque de 

pesquisadores que se debruçam a desvendar e entender melhor este campo. Alguns 

autores como Alain Choppin, Augustín Escolano Benito, Gabriela Ossenbach, Circe 

Mary Silva da Silva, dentre outros, também abordam o livro didático como um 

importante aparato para entender melhor a história da educação e das disciplinas 

escolares.  

A compreensão do que vem a ser, de fato, o livro didático ou ainda o livro-texto, 

de acordo com alguns pesquisadores, também é essencial para entender a sua função nas 

atividades que o utilizam dentro e fora da escola.  

Choppin (2004) aponta algumas dificuldades ao tentar estabelecermos uma 

definição do livro didático. A primeira delas, segundo o autor, está relacionada a “[...] 

própria definição do objeto” (p. 549). A dificuldade de se definir o livro didático, limita-

se pela falta de característica que esta expressão carrega, visto que em diversas línguas, 

este vocábulo não é capaz de explicitar de forma clara as particularidades deste objeto. 

Assim, há de se entender que o livro-didático se torna um aparato pedagógico sem uma 

definição clara ou precisa. Outra problemática levantada pelo autor é a escassez de 

estudo a respeito do livro didático. Desta maneira, sua definição se torna ainda mais 

incerta ou imprecisa. Choppin (2004) também aponta a “barreira da língua” como uma 

dificuldade para essa definição, uma vez que muitas publicações estão disponíveis em 

diversos idiomas (embora traduzidos para o inglês), o que não se compara a leitura do 

texto original.  
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No entanto, o livro didático pode ser entendido por óticas que vão desde uma 

“[...] mercadoria comercial no mundo editorial até como um vetor cultural que transmite 

valores de uma sociedade” (ALONSO, 2011, p. 199). Nessa perspectiva, entender as 

diferentes formas e nomenclaturas desse artifício pedagógico é de relevância também na 

compreensão da relação entre o ensino e aprendizagem que, a partir dele, se estabelece 

nos espaços escolares. 

Choppin8 (2001, apud Alonso, 2011), propõe uma classificação para diferenciar 

os livros que foram produzidos para uso exclusivo da escola e aqueles que são, de certa 

forma, apropriados pelas escolas para utilização como ferramenta pedagógica, 

distinguindo-os em quatro tipos. São eles: 

1. os manuais, aqueles que seriam utilizados na aula com o objetivo de 

servir de apoio escrito ao ensino de uma disciplina; 2. as "edições 

clássicas", entendidas como a seleção de obras clássicas da literatura 

com comentários adequados para os alunos; 3. Os trabalhos de 

referência, como dicionários ou atlas e 4. As obras para alunos, que 

incluiriam materiais de apoio para reforçar, resumir e exercitar certos 

conteúdos (ALONSO, 2011, p. 204, tradução nossa).  

 

Ossenbach (2010) afirma que, grosso modo, a história do livro didático no 

mundo ocidental se divide em dois períodos: o primeiro, delimitado pelos séculos XVI e 

XVIII e o segundo, associado à origem dos sistemas educativos nacionais nos séculos 

XIX e XX.  

Para a autora, “[...] não seria senão até meados do século XVIII, com o 

progresso que experimentou então o método de ensino simultâneo, que o livro escolar 

começaria a ter uma maior difusão” (OSSENBACH, 2010, p. 121). É a este tipo de 

livro, que se desenvolveu ao longo da época contemporânea, conforme foram se 

consolidando e se expandindo os sistemas de ensino, que a autora se refere como livros 

escolares, entendimento esse que compartilhamos. 

Embora se mantenha uma relativa à ambiguidade em sua 

denominação (manuais escolares, livros de texto, textos escolares, 

etc.) e em sua definição, chegou-se a alguns acordos básicos na 

comunidade de investigadores sobre o que se deve entender sobre 

livro texto. Nem todo o livro utilizado por alunos ou funcionários da 

escola é em um manual escolar em sentido estrito. Tende-se a 

considerar nesse grupo somente aquelas obras concebidas 

expressamente com a intenção de serem usadas no processo de ensino-

                                                             
8 CHOPPIN, Alain. Pasado y Presente de los Manuales Escolares. Revista Educación y Pedagogía, 

Medellín, v. XIII, n. 29-30, p. 209-229, 2001. 
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aprendizagem, intenção indicada por seu título, por nome, nível ou 

modalidade, por sua estrutura didática interna e por seu conteúdo, que 

contempla a exposição ordenada e sequencial de uma disciplina 

escolar (p. 121, tradução nossa). 

 

 A partir deste ponto de vista, é possível estabelecer diretamente a diferença de 

um livro didático que se revela como uso exclusivo da sala de aula dos demais materiais 

de apoio que podem ser utilizados na construção do conhecimento escolar. Em linhas 

gerais, o livro didático pode ser entendido como um material que guarda um conjunto 

de conceitos sequencialmente apresentados, além de parâmetros editoriais para a sua 

confecção que devem ser observados. No entanto, essa definição é demasiadamente rasa 

ao pensarmos nas diversas funções que o livro didático pode assumir. Hidalgo (2013) 

conclui em seus estudos que: 

[...] o livro didático é uma ferramenta que vem representar um 

importante meio de comunicação entre o currículo, o aluno e a 

aprendizagem; já que este material curricular é, por excelência, um 

portador de significados explícitos e implícitos. Constitui um 

instrumento de mediação, pois representa um modelo de ensino e 

aprendizagem que incorpora um dinamismo pedagógico da relação 

educador-educador e permite abordar temas particulares (p. 122, 

tradução nossa).  

 

O papel que o livro didático exerce hoje em sala de aula e na vida profissional 

do professor, mostra a necessidade de estudos que busquem levantar a sua historicidade, 

no que diz respeito a diferentes aspectos como seu processo de elaboração, seus autores, 

os conteúdos abordados, outros aspectos referentes a esse aparato pedagógico e dentre 

eles, as políticas de circulação e adoção dos livros didáticos nas diferentes instituições 

escolares que fazem/fizeram uso dele.  

Sendo uma ferramenta que se viabiliza como meio de comunicação entre 

professores e estudantes, o livro didático assume o papel de o interlocutor e mediador na 

construção do saber escolar. O livro, mediante a atuação do educador, tem como um de 

seus propósitos o de viabilizar a transformação do saber disciplinar em um saber 

“ensinável” no contexto escolar. Além disso, o livro didático tem servido também como 

um grande auxílio aos docentes, uma vez que, no livro do professor, consta um manual 

com informações complementares, sugestões de atividades e outras ferramentas que 

servem de subsídios para o trabalho docente. Dessa forma, o livro, além de atender ao 
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aluno, passa a suprir também possíveis demandas do educador e auxilia no trabalho em 

classe.  

Assim, ao longo da história, o livro didático assumiu papéis diferentes em sala 

de aula e na vida escolar, mas em todas essas épocas, cabe ressaltar a importante 

comunicação que se estabelece entre o currículo (refletido também pelo contexto 

histórico), os estudantes, os professores, na relação de ensino e de aprendizagem.  

No campo educacional, o livro didático tem se mostrado como fonte histórica 

muito valiosa para entendermos as práticas educativas de uma comunidade em 

determinada época. Ao pensarmos nos conteúdos presentes em uma obra, procuramos 

entender o que se preconizava no ensino escolar em uma determinada época histórica. A 

escolha desses conteúdos e até mesmo a estrutura em que uma obra estava organizada, 

oferece indícios do que na prática, pode ter estado presente no interior das instituições 

de ensino.  

Especialmente no século XIX, período que marca o início da institucionalização 

da escola no Brasil, o livro didático adquiriu uma dimensão importante no ambiente 

escolar por definir e guiar as atividades e ações do professor em sala de aula e organizar 

os conteúdos das diferentes matérias a ensinar. Em particular, cada campo de 

conhecimento organiza seus conteúdos com a utilização de textos, esquemas, figuras, 

linguagem própria, entre outros elementos que buscam fazer com que o aluno 

compreenda os conhecimentos adequadamente.  

O livro escolar no século XIX também se mostrou importante para auxiliar a 

prática didática de professores primários ainda sem formação em Escolas Normais ou 

instituições de nível superior. No caso do ensino secundário, é possível identificar 

professores-autores que, a partir das próprias experiências em de sala de aula, 

elaboraram seus próprios livros didáticos de acordo com os programas oficiais em vigor 

na época (SOARES, 2011). 

Corrêa (2000) defende que “[...] desvendar o livro escolar é também contribuir 

para fazer a arqueologia das práticas escolares por meio dos materiais que compuseram 

o trabalho pedagógico desenvolvido na escola ao longo do tempo” (p. 20). Assim, olhar 

para o livro didático como objeto de pesquisa é entender também, os processos de 

ensino e de aprendizagem que são estabelecidos nas escolas num determinado recorte 

temporal. Para Gasparello (2006) é necessário que,   
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[...] enfraquecendo a visão de que tais impressos seriam apenas 

vulgarizadores ao nível escolar de conteúdos nascidos nas ciências de 

origem, ou como meros reprodutores da cultura dominante, [...] 

percebê-los também como instrumentos de processos de criação e 

recriação de saberes e práticas culturais desse campo, como as 

metodologias de ensino, uma linguagem própria e um gênero literário 

específico (GASPARELLO, 2006, p. 1-2). 

 

Dessa forma, o livro didático deve ser entendido como parte integrante da 

cultura escolar. Para Julia (2001): 

[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 

um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 

práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as 

épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 

socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se 

levar em conta o corpo profissional dos agentes que são chamados a 

obedecer a essas ordens e, portanto, a utilizar dispositivos 

pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os 

professores primários e os demais professores. (grifos do autor) (p. 10-

11). 

 

Com efeito, a cultura escolar acaba por influenciar de forma direta, na 

construção social de um indivíduo e, o livro escolar usado como um componente dessa 

cultura, ganha uma função ainda maior nessa construção. Sendo assim, a ideia que se 

tem do livro escolar como um mero material de consulta ou um objeto que apenas 

compõe a configuração de escola, mas ainda de sala de aula, torna-se insuficiente.  

Corrêa (2000) ainda afirma que:  

O livro escolar, ao fazer parte da cultura da escola, não integra essa 

cultura arbitrariamente. É organizado, veiculado e utilizado com uma 

intencionalidade, já que é portador de uma dimensão da cultura social 

mais ampla. Por isso, esse tipo de material serve como instrumento, 

por excelência, da análise sobre a “mediação” que a escola realiza 

entre a sociedade e os sujeitos em formação, o que significa interpretar 

parte de sua função social. (p. 19) 

 

Esse entendimento sobre o livro didático direciona a metodologia a ser adotada 

neste trabalho, uma vez que a presente pesquisa se configura a partir do reconhecimento 

de normas e práticas a partir do estudo de pareceres, requerimentos, legislação, artigos 

de jornal, entre outros. Espera-se assim, que os textos das normas nos levem de volta às 
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práticas (JULIA, 2001), de maneira que seja possível inferir sobre o real funcionamento 

do processo de avaliação de livros didáticos realizado no período aqui destacado.  

Para atender aos objetivos aqui propostos, em um primeiro momento realizamos 

um trabalho de localização, reunião e seleção de textos relativos aos livros didáticos que 

circularam no período delimitado, incluindo a legislação sobre os livros didáticos a 

partir de 1854, pareceres sobre livros didáticos, artigos da imprensa, entre outros.  

Como fontes principais para a realização da pesquisa foram utilizados os 

documentos manuscritos disponíveis no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro; 

artigos de periódicos e livros pertencentes ao acervo da Biblioteca Nacional, e também 

o acervo de livros didáticos do grupo História e Educação Matemática (HEDUMAT) 

da UFF.  

 Já existe na literatura trabalhos que abordam a questão dos livros didáticos 

utilizados nas escolas da cidade do Rio de Janeiro e sobre livros didáticos de 

Matemática em circulação durante o Império. Essas obras foram utilizados como ponto 

de partida dessa dissertação.  

 

1.3  Estrutura e organização da Dissertação e do Trabalho de Pesquisa 

 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos.  

Na introdução, primeiro capítulo, tratamos das definições e importância de se 

estudar o livro-didático como forma de analisar as políticas relacionadas a este aparato 

pedagógico em questão. Ilustramos por meio de autores, a relevância do tema e do 

objeto de análise desta pesquisa, os objetivos gerais e específicos, bem como apontamos 

algumas problemáticas referentes aos manuais escolares.  

O capítulo 2 traz uma pequena discussão sobre a palavra “qualidade” a fim de 

relacioná-la aos processos de avaliação de livros didáticos no século XX. Nesse intuito, 

este capítulo retrata as políticas de circulação e avaliação de livros didáticos na 

temporalidade em questão a partir dos decretos e leis disponíveis que versam sobre o 

assunto.  

O capítulo 3, intitulado de Investigando parâmetros para a qualidade dos livros 

didáticos de matemática no século XIX, trata de forma específica o objeto de estudo 
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dessa dissertação. Ao longo do capítulo, a discussão gira em torno de critérios presentes 

nos manuais escolares do século XIX, levantados pela pesquisa de Galvão (2009), 

articulando-se, de forma específica, com alguns pareceres dos livros didáticos de 

Matemática da época.  

 O capítulo 4 traz as considerações finais da dissertação e o capítulo 5 apresenta 

as referências utilizadas para a elaboração deste trabalho.  



24 

 

2 Avaliação de livros escolares no Brasil e a questão da 

qualidade 

 

 

Neste capítulo faremos uma discussão sobre ideias relacionadas a qualidade de 

livros didáticos e trataremos das políticas públicas relacionadas ao processo de 

avaliação de livros didáticos durante o século XX a fim de identificar os critérios 

utilizados para estabelecer as condições para adoção de livros didáticos no País. 

Pontuaremos especialmente dois momentos: o primeiro, marcado pelo Decreto-lei nº 

1006 de 30 de dezembro de 1938, que estabeleceu as condições de produção, 

importação e utilização do livro didático no Brasil; o segundo, delimitado pelo Decreto 

nº 91.542 de 19 de agosto de 1985, que instituiu o Programa Nacional do Livro 

Didático. 

A partir desses dois Decretos é possível perceber e elencar claramente os 

critérios que foram e os que vem sendo utilizados para a avaliação dos livros didáticos 

distribuídos nas escolas públicas. Como já foi dito, supõe-se que os livros que tenham 

sido submetidos a análise, mediante os critérios estabelecidos a partir desses decretos, 

satisfaçam condições mínimas para que as obras possam ser consideradas de 

“qualidade”.  

 

2.1 Algumas ideias sobre a qualidade dos livros didáticos no século XX 

 

A discussão sobre a qualidade na educação começou a tomar um espaço maior 

na América Latina a partir de 1980, contrapondo-se à ideia de democratização da 

educação e sob a ótica das políticas neoliberais (TEDESCO; REBELATTO, 2015). 

Dessa maneira, a qualidade estava ligada a uma concepção que cooperava para a lógica 

da competitividade no campo educacional e o conceito de qualidade torna-se uma 

questão quantificável. Tedesco e Rebelatto (2015) afirmam que:  

No Brasil, durante a década de 1980, também emergiam forças 

mobilizadoras da sociedade em prol da democratização. Além disso, 

houve uma consolidação de bandeiras de luta do movimento de 

educadores por meio das Conferências Brasileiras de Educação e do 
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Fórum Brasileiro em Defesa da Escola Pública. Eles reivindicavam 

mudanças no sistema educacional, inclusive a melhoria da qualidade 

da educação, ou seja, dois cenários se apresentavam a partir desse 

período e que eclodiram na década seguinte: de um lado, a qualidade 

voltada para atender aos interesses mercadológicos; e de outro, a 

qualidade social, defendida pelo movimento dos educadores (p. 179). 

 

 Nessa perspectiva, é importante observar que a questão da qualidade na 

educação é refletida pelo momento histórico e pelas políticas públicas e, em 

determinados casos, interesses políticos que estão envolvidos naquilo que se espera que 

a educação propicie às classes sociais participantes deste processo. 

O conceito de qualidade da educação prevalente nas políticas públicas 

construiu-se a partir do argumento de que o Brasil havia atingido a 

quase universalização do ensino fundamental, com mais de 90% de 

atendimento. Nesse sentido, a questão do acesso à educação básica 

(especialmente ao ensino fundamental) não seria um problema nos 

discursos e encaminhamentos de dirigentes educacionais. Esta 

concepção se fundamenta em estudos e dados estatísticos que 

apontavam a cobertura como já “suficiente”, isto é, que as escolas e 

salas de aula eram suficientes para atender a todos. A existência de 

crianças e jovens fora da escola era atribuída apenas à reprovação e à 

evasão escolar. Neste sentido, segundo essa concepção, a qualidade se 

reduz à superação do problema da reprovação e da evasão e não mais 

contribui para a sua democratização, em sentido amplo (BRASIL, 

2004, p. 31). 

 

A preocupação em “lotar” as salas de aulas e a aumentar a quantidade de alunos 

presentes nas escolas passa então a ser um medidor da qualidade na educação brasileira. 

Desta forma, “forja-se” o significado da qualidade no ensino, quando pensado apenas de 

maneira quantitativa e não, também, qualitativa. Assim, esbarramos na necessidade de 

se definir qualidade na educação, pois preocupar-se com os caminhos que a educação 

percorre, é pensar no sentido que damos para essa expressão tão necessária nesta 

discussão.  

A Lei das Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) traz em seu artigo 3˚ que o ensino 

deverá ser ministrado com bases em alguns princípios. Dentre eles, está a “garantia do 

padrão de qualidade”. A partir daí, cabem os seguintes questionamentos: A que padrão 

de qualidade a LDB se refere? Quais caminhos levariam a esse padrão? Mais ainda: De 

que qualidade está se falando? 
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Em muitos casos, esse tema se torna um objeto de grande preocupação, no 

instante em que, ao se falar de qualidade, remonta-se a um cenário preocupante da 

educação como um privilégio. Nesse sentido, a questão da qualidade deixa de ser uma 

garantia na obrigatoriedade do ensino, como supracitado pela LDB, e passa a atender a 

determinadas camadas sociais mais privilegiadas na sociedade, por possuírem um poder 

social e econômico maior que de outros, ditos desfavorecidos. A qualidade na educação, 

então, torna-se uma regalia para aqueles que podem ter melhores condições em 

detrimento daqueles que, em condições menos favoráveis, recebem um ensino precário, 

mas, de uma forma ou de outra, estão inseridos na escola, não sendo a eles negado, o 

direito à educação. Estamos aqui falando de uma escola construída para todos, mas não 

necessariamente de qualidade para todos.  

Cury (2014), em seu artigo A qualidade da Educação Brasileira como direito, 

define qualidade da seguinte forma:  

A qualidade é algo que, na linguagem comum, tem sido considerado 

como uma agregação que confere valor superior a um bem, a um 

serviço ou a um sujeito. Trata-se de um atributo ou predicado virtuoso 

pelo qual esse sujeito, bem ou serviço se distingue de outros 

semelhantes considerados ordinários. Ela caracteriza e distingue algo 

ou alguém como por uma certa propriedade que lhe é inerente. A 

qualidade também pode ser apontada como capacidade para efetuar 

uma ação ou atingir uma certa finalidade (p. 1054).  

 

 Por negação, define que: 

[...] pode-se partir daquilo que a qualidade não é: uma espécie de 

definição negativa. São as barreiras excludentes da desigualdade 

social inclusive legais como era o caso dos exames de admissão, a 

discriminação que desigualava o ensino profissional, os limites do 

ensino não-gratuito e a descontinuidade administrativa. A não 

qualidade se expressou e ainda está presente nas repetências 

sucessivas redundando nas reprovações seguidas do desencanto, da 

evasão e abandono (p. 1055). 

 

Com efeito, falar sobre qualidade é observar aspectos que tornam um 

determinado objeto, concreto ou abstrato, real ou irreal, superior, quando pensado num 

universo coletivo, comparado a outro objeto. Desta forma, a questão da qualidade 

merece destaque no que tange à discussão a respeito daquilo que julgamos ser bom.  

 Ainda, alguns dos sentidos atribuídos à palavra qualidade segundo o Dicionário 

Aurélio são: 
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S.f. 1. Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas 

capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza. 2. 

Numa escala de valores, qualidade (1) que permite avaliar e, 

consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar, qualquer coisa. [...] 8. 

Filos. Na metafísica tradicional, categoria fundamental do pensamento 

que designa os modos diversos coo as coisas são. 9. Filos. Na 

perspectiva dialética, categoria fundamental que designa a diversidade 

de relações pelas quais cada coisa, a cada momento, vem a ser tal 

como é (FERREIRA, 2009, p. 1667). 

 

Então, há de se pensar na qualidade como uma adjetivação passível de mudanças 

que, na observação de diferentes olhares e momentos, torna-se mutável, dependendo, 

assim, do objeto ou pessoa a ser analisado, e ainda de quem faz essa avaliação. 

Trazendo essa discussão para nosso objeto de interesse, ou seja, o livro didático, 

é possível questionar que condições uma obra ou coleção de livros didáticos possui ou 

deveria possui para ser considerada de “qualidade”.  

No artigo A Fetichização do Livro Didático no Brasil, Marco Antônio Silva 

retoma as polêmicas a respeito do livro didático em relação a determinados assuntos, 

charges, ilustrações, entre outros, que estão presentes nas obras destinadas ao ensino 

básico. A questão da qualidade dos livros didáticos que circulam nas escolas é uma 

preocupação dos pais de alunos que utilizam livros de diferentes disciplinas. Nesse 

sentido, o termo qualidade está atrelado à ideia daquilo que deve ser censurado, um 

mecanismo de controle, uma limitação, um posicionamento ideológico e/ou político. 

Em uma reportagem recente encontrada no site do G19, uma mãe relata sobre 

uma atividade identificada no livro didático de sua filha em que ela precisava circular 

no livro a imagem da família que aparentava estar feliz. A imagem retratava duas 

famílias: uma família negra e triste; a outra, branca e feliz. Questionando-se sobre a 

imagem, a menina afirma para sua mãe que não entende o porquê da família negra estar 

representada de uma forma triste, uma vez que ela, sendo negra, considerava-se feliz. A 

notícia relata que, na ocasião, a mãe decidiu recorrer ao Ministério Público, consternada 

com a presença dessa atividade no livro didático de sua filha, a fim de relatar o racismo, 

claramente explicitado, neste material escolar.  

                                                             
9 Disponível em http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/mae-denuncia-racismo-em-livros-didaticos-

utilizados-em-escola-do-recife.ghtml Acesso em: 12/12/2017 

 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/mae-denuncia-racismo-em-livros-didaticos-utilizados-em-escola-do-recife.ghtml
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/mae-denuncia-racismo-em-livros-didaticos-utilizados-em-escola-do-recife.ghtml
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Diante de notícias como esta, é incontestável perceber a necessidade de uma 

avaliação das obras circulantes nas instituições de ensino e, é evidente que essa 

avaliação atravessa a linha das discussões sobre qualidade dos livros didáticos que, em 

cada momento histórico pode ser (e tem sido) questionada a partir de diferentes pontos 

de vista, não necessariamente relacionados somente aos conteúdos disciplinares.  

Outra perspectiva relacionada à questão da qualidade da educação e aos livros 

didáticos como elementos importantes para a aquisição dessa qualidade dizem respeito 

as políticas implementadas pelo Banco Mundial nos projetos educacionais do Brasil. 

Uma análise interessante é a que fizeram Torres (1996) e Tomassi (1996) quando 

abordaram alguns dos projetos do Banco Mundial a partir da década de 1990.  

Tommasi (1996) em seu texto intitulado Financiamentos do Banco Mundial no 

setor educacional brasileiro: os projetos em fase de implementação, discorreu sobre a 

questão do investimento financeiro que o Banco Mundial tem feito no campo da 

educação e apontou que “[...] o Banco Mundial considera a educação como um 

instrumento fundamental para promover o crescimento econômico e a redução da 

pobreza” (p. 195).  

Embora o texto em questão seja da década de 1990, parece-nos muito apropriado 

ainda nos dias de hoje. Desta forma, entende-se que os investimentos a serem feitos na 

educação devem ser encarados como emergenciais e urgentes, tendo em vista as grandes 

diferenças sociais e econômicas existentes no Brasil até hoje. Ao ponderar as 

considerações sobre o assunto, a autora apresentou fatores definidos pelo Banco 

Mundial como os que mais influenciam na ineficiência da educação pública no País. 

Elencados pela autora, estão: a falta de livros didáticos e materiais pedagógicos; prática 

pedagógica inapropriada e a baixa capacidade de gestão. Dentre esses, nosso maior 

interesse é o primeiro, para o qual a autora destaca a questão das obras didáticas.  

Ainda segundo Tommasi (1996), o Banco Mundial, em documento de política de 

1992, estabeleceu, mundialmente, três frentes de trabalho no âmbito da educação 

primária. O primeiro deles se refere à melhoria do contexto de aprendizagem por meio 

do aperfeiçoamento do currículo, o segundo sobre o fornecimento do material didático, 

e por fim, sobre o aumento de tempo relativo à instrução e à melhoria do ensino em sala 

de aula. 
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A qualidade da educação, segundo o Banco Mundial, seria atingida com a 

presença de alguns insumos que interferem na escolaridade. Para o ensino fundamental, 

entre os fatores que o Banco Mundial considera determinantes para um aprendizado 

efetivo e um dos que recomenda-se investir, está, em quarto lugar (dentre nove), 

[...] proporcionar livros didáticos, vistos como a expressão operativa 

do currículo e contando com eles como compensadores dos baixos 

níveis de formação docente. Recomenda-se aos países que deixem a 

produção e distribuição dos livros didáticos em mãos do setor privado, 

que capacitem os professores na sua utilização, além de elaborar guias 

didáticos para estes últimos. (TORRES, 1996, p. 135) 

 

Na concepção do Banco Mundial quando se trata de alcançar a “qualidade” na 

educação, existem coisas que funcionam e outras que se apresentam como ideias 

promissoras e recomendadas. Proporcionar livros didáticos e guias didáticos para os 

professores é visto como uma “avenida promissora” enquanto que programas de 

formação docente são vistos como um “beco sem saída” (LOCKHEED; VESPOOR, 

199110, apud TORRES, 1996, p. 153).  

O interesse do Banco Mundial em investir tão enfaticamente em financiamentos 

para a aquisição de livros didáticos baseia-se em duas ideias centrais (TORRES, 1996, 

156): “[...] a) os textos escolares_ na maioria dos países em desenvolvimento_ 

constituem em si mesmos o currículo efetivo [...]; e “[...] b) trata-se de um insumo de 

baixo custo e de alta incidência sobre a qualidade da educação e o rendimento escolar”.  

Desta forma, investigar os mecanismos adotados pelas entidades responsáveis 

pela avaliação das obras que estão presentes nas escolas se faz necessário. Assim, 

tomamos como ponto de partida analisar os critérios determinados e estabelecidos pelo 

governo e programas que estiveram e ainda permanecem à frente das seleções dos livros 

didáticos destinados ao Ensino Fundamental (anos iniciais ou finais) e ao Ensino Médio. 

 

 

                                                             
10 LOCKHEED, M.; VERPOOR, A. Improving Primare Education in Developing Countries. 

Whashington D.C.: Oxford University Press; World Bank, 1991.  
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2.2 Políticas públicas para avaliação de livros didáticos nos séculos XX 

e XXI e critérios de “qualidade” 11 

 

 

Nas primeiras décadas do século XX o Estado passou a intervir mais 

efetivamente na Educação com reformas no ensino estabelecidas por meio de normas de 

controle de questões pedagógicas, ideológicas e institucionais. 

Por meio de Decretos-Lei, foram instituídas comissões que organizavam e 

controlavam a produção escolar e literária que chegaria aos jovens brasileiros. 

Instrumento do universo cotidiano da vida escolar, a produção desse 

material atinge educadores, alunos e familiares, autores, editores, 

intelectuais e autoridades políticas. Se, para o Estado, a organização e 

monitoramento dessa produção representam o controle ideológico, 

para as editoras, os livros didáticos são produtos economicamente 

rentáveis. A materialidade do livro está submetida aos programas 

curriculares estabelecidos pelo Estado, dependente da autorização do 

poder educacional e das formas de comercialização e circulação. 

(FERREIRA, 2009, p. 35-36) 

 

Os mecanismos de controle e regulação para a produção didática no Brasil 

fazem parte de uma história iniciada no período do Império brasileiro, mas que, 

ganharam contornos mais definidos na Era Vargas, na década de 1930. Nesse momento, 

os livros didáticos foram vistos como instrumentos de intervenção político-cultural para 

a criação e instituição de uma nova identidade para o País. Gustavo Capanema, então 

Ministro da Educação e Saúde de 1934 a 1945, redigiu um projeto de exposição de 

motivos ao Presidente Getúlio Vargas, em que relatava a influência de controle e 

política que o livro didático poderia alcançar na população, uma vez que, por meio dos 

estudantes, ele chegava aos lares brasileiros. Baseado na legislação estrangeira, em 

especial, no modelo argentino, Capanema propôs estabelecer um tipo de 

regulamentação deste material no País, como nos mostra Ferreira (2008) ao afirmar que 

“[...] a centralização das políticas de controle deveria padronizar a literatura didática no 

                                                             
11 A expressão qualidade carrega uma infinidade de significados. Por isso, julgamos necessário o uso das 

aspas a fim de delimitar o seu uso no que diz respeito a busca de critérios que levassem os livros do 

século XIX a serem autorizados para circulação nas escolas. Trata-se de uma qualidade julgada pelos 

avaliadores da obra, portanto, questionável por qualquer outra pessoa que o fizesse. 
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país e evitar eventuais abusos decorrentes de iniciativas isoladas estabelecidas por 

alguns estados da federação” (p. 37). 

Em 30 de dezembro de 1938, por meio do Decreto-lei nº 100612, ficou 

estabelecido que a partir do dia 01 de janeiro de 1940 nenhum livro didático poderia ser 

adotado sem autorização do Ministério da Educação e Saúde. Não se incluíam os livros 

utilizados nas Universidades, mas, veladamente, os professores deveriam orientar seus 

alunos nas escolhas de obras que “[...] não fossem perniciosas à formação da cultura” 

(FERREIRA, 2009, p. 38).  

De acordo com o Decreto, a produção e importação dos livros eram livres, mas 

deveriam respeitar essa legislação. 

Os poderes públicos não poderiam determinar a obrigatoriedade de 

um só livro ou determinados livros de uso autorizado para cada grau 

ou ramo do ensino, nem estabelecer preferências. A escolha era livre 

aos diretores, nas escolas pré-primárias e primárias e aos professores, 

nas escolas normais, profissionais e secundárias, uma vez que os 

títulos constassem na relação oficial das obras de uso autorizado pela 

Comissão Nacional do Livro Didático (FERREIRA, 2009, p. 38). 

 

Percebe-se, a partir da leitura da pesquisa de Ferreira (2008), que o Governo 

deixou à livre escolha de cada instituição que livro adotaria:  

O estímulo à livre iniciativa da produção e importação e a adoção do 

material por escolas e professores representava uma abertura 

“democrática” na escolha, embora as opções fossem as estabelecidas 

pela lei (p. 39). 

 

Para a elaboração do Decreto-Lei nº 1006 foram realizados estudos preliminares 

que contaram com a participação e colaboração de vários setores educacionais do 

governo e todas as sugestões da Divisão de Ensino Primário e da Divisão de Ensino 

Superior, foram anexadas ao rascunho do texto. 

Nesse novo projeto, as comissões especiais instituídas pelos 

Departamentos de Educação de cada estado para exame prévio dos 

livros são descartadas, recorrendo-se a elas apenas quando a comissão 

do Ministério achasse conveniente o parecer de técnicos e professores 

para estudo de pontos considerados obscuros. Ao Ministério caberia 

toda responsabilidade pelo julgamento das obras por meio dos 

trabalhos da Comissão do Livro Didático Nacional, que seria 

                                                             

12 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-

1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1006-30-dezembro-1938-350741-publicacaooriginal-1-pe.html
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denominada Comissão Nacional do Livro Didático, no projeto oficial 

(FERREIRA, 2009, p. 41). 

 

O projeto final foi aprovado quase um ano depois da realização dos estudos 

preliminares e os itens fundamentais para controle de material se reuniam em três 

etapas: produção, autorização de uso e adoção, guiados por critérios democráticos, 

respeitando a livre iniciativa. 

Questões pedagógicas e específicas da Educação também foram colocadas de 

forma que estimulassem a construção de uma identidade única para o País, evitando 

influências estrangeiras e regionalismos. Além disso, a proibição de propaganda por 

parte de autores, editores, agentes e representantes era o meio pelo qual o governo 

combatia os ideais educativos contrários à sua ordem. 

A propaganda dos autores, editores, livrarias ou seus representantes, 

deveria limitar-se, quanto às escolas públicas, na remessa de 

exemplares de obras de uso autorizado, circulares ou folhetos 

explicativos, aos diretores e professores. Às autoridades escolares, 

diretores e professores era proibido tornarem-se agentes de venda ou 

representantes de propaganda de empresas editoras ou autores de 

obras escolares, mesmo que a propaganda fosse feita fora do recinto 

escolar (FERREIRA, 2009, p. 43). 

 

O texto do Decreto-lei nº 1006 foi redigido de forma que os interesses do 

governo estivessem sempre acima de qualquer escolha, o que fica claro nos artigos que 

limitavam a autorização dos livros. Pode-se dizer que os “critérios de exclusão” que 

determinam, em parte, a autorização da circulação de uma obra e/ou coleção nas 

escolas, definidos pelo Decreto-Lei nº 1.006, permanecem até hoje com uma nova 

configuração.   

O Capítulo IV do Decreto-lei nº 1006 trazia em seus artigos 20 a 24 as causas 

que impediam a autorização do livro didático. À época, parte dos critérios estava ligada 

ao respeito à pátria, às raças, às classes sociais, como podemos observar no artigo 20: 

Art. 20. Não poderá ser autorizado o uso do livro didático:  

a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou 

a honra nacional; 

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

ou indicação da violência contra o regime político adotado pela 

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

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

nacionais; 

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

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

e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o 

pessimismo quanto ao poder e ao destino da raça brasileira; 

f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do 

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

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

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

sociais; 

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

combate a qualquer confissão religiosa; 

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

indissolubilidade dos vínculos conjugais; 

k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade 

ou desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas 

prerrogativas da personalidade humana (BRASIL, 1937). 

 

Como salienta Bomény13 (apud SOARES; ROCHA, 2005, p. 92), “[...] o artigo 

20 enumera onze impedimentos à autorização relacionados à questão político-

ideológica, contra apenas cinco de ordem didática expressos no artigo 21”. 

Art. 21. Será ainda negada autorização de uso do livro didático; 

a) que esteja escrito em linguagem defeituosa, quer pela incorreção 

gramatical quer pelo inconveniente ou abusivo emprego de termo ou 

expressões regionais ou da gíria, quer pela obscuridade do estilo; 

b) que apresente o assunto com erros de natureza científica ou técnica; 

c) que esteja redigido de maneira inadequada, pela violação dos 

preceitos fundamentais da pedagogia ou pela inobservância das 

normas didáticas oficialmente adotadas, ou que esteja impressa em 

desacordo com os preceitos essenciais da higiene da visão; 

d) que não traga por extenso o nome do autor ou dos autores; 

e) que não contenha a declaração do preço de venda, o qual não 

poderá ser excessivo em face do seu custo (BRASIL, 1937). 

 

                                                             
13 BOMÉNY, H. M. B. O livro didático no contexto da política educacional. In: OLIVEIRA, J. B. A.; 

GUIMARÃES, S. P.; BOMÉNY, H. M. B. A política do livro didático. São Paulo: Summus; Campinas: 

Ed. da Universidade Estadual de Campinas, 1984. p.31-68. 
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  Outros artigos afirmam que não se concederá autorização, para uso no ensino 

primário, de livros didáticos que não estejam escritos na língua nacional (Art. 22) ou 

que não adote a ortografia estabelecida pela lei (Art. 23).  

Com o objetivo de fiscalizar e censurar informações presentes nas obras 

produzidas foi criada, também pelo Decreto-lei nº 1006, a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD), que tinha como subordinadas as Comissões estaduais de livros 

didáticos (CELD), “[...] estabelecendo o controle político e ideológicos da produção e 

distribuição de livros didáticos no país pela ditadura Vargas” (SILVA, 2002, p. 808). 

Cabia à CNLD as seguintes atribuições (Art. 10): 

Art. 10. Compete à Comissão Nacional do Livro Didático: 

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 

julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso; 

b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos; 

c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que 

mereçam ser traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem como 

sugerir-lhes a abertura de concurso para a produção de determinadas 

espécies de livros de sensível necessidade e ainda não existentes no 

país; 

d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais 

dos livros didáticos cujo o uso tenha sido autorizado na forma desta lei 

(BRASIL, 1937). 

 

Segundo o artigo 18 do Decreto-lei n° 1006, o Ministério da Educação 

publicaria no Diário Oficial, em janeiro de cada ano, a relação completa dos livros 

didáticos de uso autorizado. A lista deveria conter as obras selecionas pela comissão, a 

fim de disponibilizá-las para o consumo nas escolas públicas14.  

A criação da CNLD15 passou por diversas etapas de seleção dos componentes 

para realizar a tarefa proposta pelo Decreto n° 1006. Esse processo levou um tempo 

                                                             
14 Durante a gestão de Capanema, a CNLD estava encarregada de avaliar as obras e publicá-las em uma 

lista prevista inicialmente para janeiro de 1941. Devido a alguns fatores como alta demanda de livros e 

poucos pareceristas que compunham a comissão, essa lista não foi publicada no prazo estabelecido 

(SOARES; ROCHA, 2005). Segundo Telo (2017) A inadimplência na publicação das listas termina 

apenas no dia 24 de setembro de 1947, quando a CNLD inicia suas atividades de publicação no Diário 

Oficial da União.  

15 Ferreira (2008) traz uma lista de candidatos para integrar a CNLD, a partir de informações obtidas no 

Arquivo de Gustavo Capanema no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O mesmo arquivo foi referenciado por 

Soares e Rocha (2005) que também fazem comentários a respeito da composição da Comissão.  
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para ser finalizado, o que levou a certa insatisfação por parte do INEP (então, Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos) alegando que, a demora na instalação da Comissão 

gerou, em alguns estados, uma política de controle local. A criação da CNLD se deu 

justamente pelo fato de que os livros circulantes nas escolas deveriam sustentar certo 

padrão. Uma vez que os estados controlavam suas próprias obras, essa padronização era 

deixada de lado, o que contrariava os dispositivos da lei.  

Em 19 de julho de 1940, a Comissão Nacional do Livro Didático foi instalada. 

Sob a presidência de Capanema, Ministro da Educação e Cultura, a ata da reunião 

apresentou dois objetivos importantes da CNLD, que representavam os interesses de 

Capanema. O primeiro,  

 [...] seria exercer certa fiscalização sobre a literatura didática nacional, 

respeitando a liberdade de produção de toda obra cultural no país e 

evitar a autorização de obras que apresentassem qualquer influência 

antipatriótica, ofensa à honra nacional ou qualquer atentado ao 

patrimônio da Nação. O segundo objetivo dizia respeito à parte 

técnica ou científica da obra didática e sua linguagem. Todos os erros 

sob este ponto de vista, deveriam ser expurgados dos livros didáticos. 

(FERREIRA, 2008, p. 66-67).  

 

Em 1940, o Ministro resolveu desdobrar a Comissão Nacional do Livro Didático 

em seções a fim de agilizar o exame dos livros. A CNLD ficou dividida em 9 seções: a) 

Seção de Línguas e Literatura; b) Seção de Matemática e Desenho; c) Seção de Ciências 

Físicas e Naturais; d) Seção de Geografia; e) Seção de História; f) Seção de Filosofia, 

Sociologia e Pedagogia; g) Seção de Metodologia das Técnicas; h) Seção de Matérias 

do Ensino Primário; i) Seção de Redação (SOARES; ROCHA, 2005).  

Ainda debruçados na pesquisa de Soares e Rocha (2005), verifica-se que as oito 

primeiras sessões citadas ficavam responsáveis pela avaliação dos livros no que diz 

respeito “[...] aos requisitos mínimos para a aceitação dos livros e aos pontos 

específicos de cada disciplina” (p. 97). A última sessão citada, era responsável pela 

ortografia, na verificação das normais gramaticais vigentes da época. Segundo os 

autores, eram observados quatro elementos na avaliação das obras: Formato, Material, 

Feição gráfica e Valor didático (p. 97). Para cada elemento citado, existia uma 

subdivisão e, a partir dessas categorias, eram atribuídas notas “0”, “5” e “10” que 

correspondiam a um item imperfeito, satisfatório ou que excedesse às expectativas, 

respectivamente.  
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Uma exigência em relação a essas divisões propostas era que o livro não poderia 

apresentar nota “0” em nenhum subitem nem somar menos de 50% do total dos pontos 

que fossem atribuídos pela comissão. Assim, caso alguma obra não atingisse a 

pontuação mínima ou recebesse nota zero, não receberia a autorização para o seu uso. 

Entre 1938 e 1964 outros Decretos legislaram sobre o livro didático e o 

funcionamento da CNLD em diversos aspectos: a composição, funcionamento e 

indicação de membros para CNLD (Decreto-lei n° 1.177 de 29 de março de 193916; 

Decreto-lei n° 2.359 de 3 de julho de 194017; Decreto-lei n° 2.934 de 31 de dezembro de 

194018); questões sobre a Comissão Nacional do Livro Didático e outras providências 

(Decreto-lei n° 3.580 de 3 de setembro de 194119); questões sobre o livro didático 

(Decreto-lei n° 6.339 de 11 de março de 194420); designações para as subcomissões da 

Comissão Nacional do Livro Didático (Portaria ministerial n° 514 de 22 de novembro 

de 194421); criação de funções na tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-

mensalista da Comissão Nacional do Livro Didático, do Ministério da Educação e 

Saúde (Decreto-lei n° 18.729 de 28 de maio de 194522); consolidação da legislação 

sobre as condições de produção, importação e utilização do livro didático (Decreto-lei 

n° 8.460 de 26 de dezembro de 194523); questões sobre a Tabela Numérica Especial de 

extranumerário-mensalista da Comissão Nacional do Livro Didático, do Ministério da 

Educação e Saúde e outras providências (Decreto-lei n° 32.810 de 22 de maio de 

195324); financiamento e redução dos custos de obras didáticas e outras providências 

                                                             
16 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1177-29-marco-

1939-349194-publicacaooriginal-1-pe.html  

17 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2359-3-julho-1940-

412294-norma-pe.html  

18 Disponível em: http://www.hedumat.uff.br/index.php/menu-vertical2/46-lg-ld Acesso em: 14/07/2018 

19 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3580-3-setembro-

1941-413560-publicacaooriginal-1-pe.html  

20 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-6339-11-marco-

1944-416238-norma-pe.html  

21 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/3257017/pg-12-secao-1-diario-oficial-da-uniao-

dou-de-24-11-1944  

22 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-18729-28-maio-1945-

470060-norma-pe.html  

23 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8460-26-dezembro-

1945-416379-publicacaooriginal-1-pe.html  

24 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-32810-22-maio-1953-

337905-publicacaooriginal-1-pe.html  
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(Decreto n° 50.489, de 25 de abril de 196125); financiamento dos livros (Decreto n° 

50.489, de 25 de abril de 196126); escolha das obras adotadas; prazos de divulgação das 

listas com livros autorizados, entre outros.  

Após esse período outros órgãos passaram a cuidar das questões do livro 

didático no Brasil. Em 1966, o Ministério da Educação (MEC) realizou um acordo27 

com a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e foi 

criada a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED). Essa comissão foi 

responsável por coordenar a produção, edição e distribuição do livro didático. Tal 

acordo assegurou ao MEC recursos para a distribuição gratuita de 51 milhões de livros 

no período de três anos, e “[...] ao garantir o financiamento do governo a partir de 

verbas públicas, o programa adquiriu continuidade.”28  

Devido a inúmeros problemas relacionados com irregularidades, a COLTED foi 

extinta por meio do Decreto n° 68728 de 9 de junho de 1971 (OLIVEIRA; 

GUIMARÃES; BOMÉNY, 1984).  O Instituto Nacional do Livro (INL) criado em 21 

de dezembro de 1937 pelo Decreto-lei nº 93, assumiu as atribuições administrativas de 

incentivo, orientação, coordenação e execução das atividades do Ministério da 

Educação e Cultura relacionadas com a produção, edição, aprimoramento e distribuição 

de livros técnicos e livros didáticos a que se refere o Decreto n° 59355 de 4 de outubro 

de 1966 que instituiu a COLTED.  

Em 1970, com recursos do Instituto Nacional do Livro (INL), o MEC por meio 

da Portaria n° 35, possibilitou a implementação do sistema de coedição de livros com as 

editoras nacionais. No ano seguinte, o INL desenvolveu o Programa do Livro Didático 

para o Ensino Fundamental (PLIDEF). Com isso, o convênio do MEC com a USAID 

                                                             
25 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50489-25-abril-1961-

390121-publicacaooriginal-1-pe.html  

26 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50489-25-abril-1961-

390121-publicacaooriginal-1-pe.html  

27 Com os acordos MEC-USAID ficariam sob a responsabilidade do MEC e do Sindicato Nacional dos 

Editores de Livros (SNEL) as responsabilidades de execução e, aos técnicos americanos, todos os 

detalhes de fabricação dos livros como ilustração, editoração, distribuição e orientação no processo de 

compra de direitos autorais de editores estrangeiros (ROMANELLI, 2001, p. 213). Os acordos 

beneficiavam todas as partes envolvidas: por um lado o MEC que se via sempre com seus recursos 

limitados e por outro lado as editoras que teriam a oportunidade de ganhar dinheiro com as novas 

encomendas (OLIVEIRA; GUIMARÃES; BOMÉNY, 1984).  

28 http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico 
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chegou ao fim. Para continuar gerindo os recursos financeiros, o PLIDEF implantou um 

sistema de contribuição das unidades federadas para o Fundo do Livro Didático. 

Em 1976, o INL foi extinto, ficando a cargo da Fundação Nacional do Material 

Escolar (FENAME) criada em 1967 (Lei n° 5327 de 2 de outubro de 196729), a 

execução do programa. Com o Decreto n° 77.107, o governo assumiu a compra de 

grande parte dos livros para distribuição, porém, os recursos que eram adquiridos pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e das Unidades da 

Federação não foram suficientes para atender ao ensino fundamental público. Com isso, 

a maioria das escolas municipais do País foi excluída do programa na ocasião. 

Em 1983, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que 

substituiu a FENAME (Lei n° 7091 de 18 de abril de 198330). A FAE incorporou o 

PLIDEF, promovendo mudanças. 

Na ocasião, o grupo de trabalho encarregado do exame dos problemas 

relativos aos livros didáticos propõe a participação dos professores na 

escolha dos livros e a ampliação do programa, com a inclusão das 

demais séries do ensino fundamental.31  

 

Em substituição ao PLIDEF, instituiu-se em 1985, no governo do então 

Presidente José Sarney, por meio do Decreto n° 91.54232, de 1 de agosto, o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) com a finalidade de distribuir livros didáticos aos 

estudantes das redes públicas de ensino, atendendo à Educação Básica, exceto, 

inicialmente, aos estudantes da educação infantil. A partir desse ano, o PNLD propôs 

que o livro didático fosse indicado pelo professor e que a oferta desses livros fosse 

estendida aos estudantes das então 1ª e 2ª séries do ensino primário. 

De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal, estudantes do ensino 

fundamental deviam ter respaldado o acesso à material didático, transporte, alimentação 

e saúde. Desta forma o Programa Nacional do Livro Didático, encaixou-se como uma 

estratégia de política pública social para atender a essa demanda.  

                                                             
29 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5327-2-outubro-1967-359134-

publicacaooriginal-1-pl.html  

30 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7091-18-abril-1983-356755-

publicacaooriginal-1-pl.html  

31 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico  

32 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-91542-19-agosto-1985-

441959-publicacaooriginal-1-pe.html  
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O Plano Nacional do Livro Didático, tamanha sua proporção tanto no 

aspecto de distribuição de livros, quanto a todas as suas esferas de 

organização e história, merece uma discussão singular, pois trata-se 

segundo Hofling33 (2000), também de uma estratégia de apoio à 

política educacional implementada pelo Estado brasileiro na 

perspectiva de suprir uma demanda de caráter obrigatório, sugerida 

pelo artigo 208 da Constituição Federal, exatamente ao mencionar o 

atendimento ao educando no Ensino Fundamental, através de 

Programas suplementares de material didático, transporte, 

alimentação, e também assistência à saúde (OLIVEIRA, 2009, p. 3). 

 

O PNLD possuía então as seguintes etapas de desenvolvimento: lançamento de 

Edital; inscrição das editoras; triagem; avaliação pedagógica, realizada em parceria com 

universidades públicas; divulgação do Guia do Livro Didático com as obras aprovadas; 

escolha e solicitação dos livros pelas escolas; aquisição dos livros pelo FNDE; 

produção; distribuição e entrega. O Programa previa a aquisição de livros a cada três 

anos, uma vez que a sugestão era que eles fossem reutilizados por outros estudantes.  

A partir do PNLD, as preocupações quanto à qualidade dos livros e com a 

execução de um processo de avaliação eficiente e contínuo dos livros didáticos se 

tornaram cada vez mais urgentes. A partir da década de 1990, o PNLD teve uma 

mudança significativa: o governo permitiu que os livros participantes do Programa 

passassem por uma avaliação pedagógica. Segundo Zúniga: 

A implementação dessa avaliação (primeiro aplicada a livros de 

alfabetização infantil e de 1ª a 4ª série; e depois aplicada a livros de 5ª 

a 8ª série), antes inexistente no PNLD, junto à continuidade e 

sistematização com que, desde essa época, o Programa vem sendo 

desenvolvido, significou mudança expressiva no papel do Governo na 

política do livro didático no Brasil, antes concentrada quase que 

exclusivamente na compra dos livros solicitados pelas escolas às 

editoras privadas, e na distribuição dos mesmos às escolas (ZÚÑIGA, 

2007, p. 14). 

 

Até o momento, a questão qualitativa dos livros didáticos não recebera a devida 

atenção por parte do Governo Federal. Somente nos anos iniciais da década de 1990, 

como vimos anteriormente, as obras passaram a ganhar notoriedade no que tange à 

qualidade do conteúdo e demais elementos textuais presentes, muito embora essa 

preocupação tenha sido apresentada desde meados da década de 1960, segundo revelam 

                                                             
33 HOFLING, E.M. Notas para a discussão quanto à implementação de programas de governo: em foco o 

Programa Nacional do Livro Didático. Educação e Sociedade, Campinas, v.21, n.70, p.159-170, abr. 

2000. 
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estudos sobre a produção didática que denunciaram a falta de qualidade de grande parte 

dos livros (BRASIL, 2001, p. 11). Além dessas denúncias, observa-se que, na ocasião: 

[...] esses livros, muitas vezes de baixa qualidade, terminavam por 

constituir, para parte significativa da escola brasileira, o principal 

impresso utilizado por professores e alunos. Seja em razão de uma 

inadequada formação de professores (inicial ou continuada), seja em 

razão de precárias condições de trabalho docente, seja, ainda, em 

razão das dificuldades enfrentadas para produzir e circular o livro no 

Brasil (particularmente para fazê-lo circular na escola), o livro 

didático brasileiro se converteu numa das poucas formas de 

documentação e consulta empregadas por professores e alunos. 

Tornou-se, sobretudo, um dos principais fatores que influenciam o 

trabalho pedagógico, determinando sua finalidade, definindo o 

currículo, cristalizando abordagens metodológicas e quadros 

conceituais, organizando, enfim, o cotidiano da sala de aula. 

(BRASIL, 2001, p. 12) 

 

Em 1993, o Plano Decenal de Educação para todos, trouxe algumas 

observações em relação ao livro didático, em especial no que diz respeito à qualidade 

das obras. 

O livro didático constitui um dos principais insumos da instituição 

escolar. Os aspectos referentes à sua política, economia, gerência e 

pedagogia são indissociáveis das demais características da questão 

educacional brasileira. Embora existam no mercado editorial livros de 

inegável qualidade, o País ainda não conseguiu formular uma política 

consistente para o livro didático que enfatize o aspecto qualitativo. O 

princípio da livre escolha pelo professor esbarra em sua insuficiente 

habilitação para avaliar e selecionar.  

A eficiência dos programas é comprometida pelo processo de 

aquisição, o que tem impedido que o livro esteja disponível na escola 

no início do ano escolar.  

Uma nova política do livro começa a ser formulada, a partir da 

definição de padrões básicos de aprendizagem que devem ser 

alcançados na educação fundamental. Além dos aspectos físicos do 

livro, passarão a ser asseguradas a qualidade do seu conteúdo 

(fundamentação psicopedagógica, atualidade da informação em face 

do avanço do conhecimento na área, adequação ao destinatário, 

elementos ideológicos implícitos e explícitos) e sua capacidade de 

ajustamento a diferentes estratégias de ensino adotadas pelos 

professores (BRASIL, 1993, p. 25). 

 

Ao longo do texto, o documento traz algumas outras observações, dentre elas, a 

descentralização dos programas de livro didático, a melhoria da qualidade das obras e a 

formação e o desempenho dos docentes. 
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Visto que a necessidade de se inclinar para as questões qualitativas tornou-se 

urgente, o Ministério da Educação formou duas comissões encarregadas para observar 

dois requisitos “imediatos”. A primeira delas estaria incumbida de analisar as obras 

mais solicitadas e a segunda estabeleceria os critérios gerais de avaliação.  

De acordo com esses critérios, só estariam passíveis à análise, àqueles que 

tivessem qualidade editorial e gráfica; que não fossem destinados, de forma 

concomitante, a mais de uma disciplina ou série; e que não exigissem a compra de 

outros materiais vinculados à obra, como cartazes, jogos ou outros tipos de materiais 

(BRASIL, 2001, p.13). Outros critérios comuns a todas obras foram elaborados e, a 

estes, atribui-se o título de critérios eliminatórios. Assim, os livros: 

[...] não poderiam expressar preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade ou quaisquer outras formas de discriminação; não poderiam 

induzir ao erro ou conter erros graves relativos ao conteúdo da área, 

como, por exemplo, erros conceituais” (BRASIL, 2001, p.13) 

 

Na ocasião, o MEC avaliou publicações da 1ª a 4ª séries. Ao longo de 1996, os 

primeiros resultados das avaliações foram surgindo e, como consequência desta 

avaliação o primeiro Guia de Livros Didáticos foi publicado. A classificação dos livros 

foi apresentada com os livros organizados em quatro distinções que passaram a ser 

utilizadas. Foram elas: excluídos, não-recomendado, recomendados com ressalvas e 

recomendados (BRASIL, 2001).  

Cada categoria revelava o parecer da comissão em relação a uma determinada 

obra. Os livros considerados excluídos feriam, de alguma forma, os critérios 

estabelecidos quando à exclusão, vistos anteriormente. Aqueles considerados não-

recomendados apresentavam incorreções conceituais que poderiam comprometer a 

eficácia didático-pedagógica. Os recomendados com ressalvas apresentavam um padrão 

mínimo de qualidade, muito embora trouxessem algumas imperfeições conceituas, mas 

que, de acordo com a comissão, poderiam ser facilmente corrigidos pelo professor sem 

que interferissem diretamente no processo de ensino e de aprendizagem. Por fim, os 

recomendados, compunham a categoria daqueles que atendessem de forma completa os 

requisitos comuns e específicos e de forma satisfatória os critérios relativos à sua área 

de conhecimento (BRASIL, 2001). 
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Os critérios de análise foram se aperfeiçoando até os dias atuais e os livros que 

apresentam erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito e 

discriminação, entre outros aspectos específicos de cada disciplina são excluídos do 

Guia e são considerados não aprovados pelo MEC para utilização nas escolas públicas. 

Durante todos esses anos, o PLND vem cumprindo com o seu objetivo inicial: 

distribuir materiais didáticos, em especial, livros didáticos para as escolas públicas a fim 

de possibilitar um ensino e aprendizagem ainda mais produtivo nas salas de aula. O 

processo de avaliação didática das obras, como já mencionado, teve início em 1996 e, 

até hoje, vem se realizando periodicamente para fornecer materiais atualizados aos 

alunos da rede pública de ensino. A seguir apresentaremos um quadro com algumas 

informações sobre as atividades do PNLD a partir de 1985. 

 

Quadro 1 – Breve histórico do PNLD 

Programa Nacional do Livro Didático  

1985 Edição do Decreto nº 91.542, de 19/8/1985, o Plidef dá lugar ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD).  

1993/1994 Em 1993 é formada uma comissão de especialistas encarregada de avaliar a 

qualidade dos livros mais solicitados ao MEC e estabelecer critérios gerais para 

a avaliação das novas aquisições. São definidos critérios para avaliação dos 

livros didáticos, com a publicação “Definição de Critérios para Avaliação dos 

Livros Didáticos” MEC/FAE/UNESCO. 

1995 O MEC institui a análise e avaliação pedagógica dos livros a serem escolhidos 

pelas escolas e distribuídos pelo PNLD. Inicialmente São contempladas as 

disciplinas de matemática e língua portuguesa.  

1996 Início do processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o PNLD, e 

publicação do primeiro “Guia de Livros Didáticos” de 1ª a 4ª série (PNLD 

1997). Em 1996, é incluída a avaliação dos livros de Ciências. 

1997 Extinção da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), a transferência da 

responsabilidade pela política de execução do PNLD é para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ampliação do PNLD com o Ministério 

da Educação passando a adquirir, de forma continuada, livros didáticos de 

alfabetização, língua portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais, história e 

geografia para todos os alunos de 1ª a 8ª série do ensino fundamental público. 

Publicação do Guia do PNLD 1998 – anos iniciais do ensino fundamental (1ª a 

4ª série) 

1998 Publicação do Guia do PNLD 1999 – anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª 

série) 

2000 Inserção no PNLD da distribuição de dicionários da língua portuguesa para uso 

dos alunos de 1ª a 4ª série.  

2001 Ampliação de forma gradativa no PNLD do atendimento aos alunos com 

deficiência visual que estão nas salas de aula do ensino regular das escolas 
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públicas, com livros didáticos em braile.  

Publicação do Guia do PNLD 2002 – anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª 

série) 

2003 É publicada a Resolução CD FNDE nº. 38, de 15/10/2003, que institui o 

Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). 

Publicação do Guia do PNLD 2004 – anos iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 

4ª série) 

2004 Foram entregues cerca de 38,9 milhões de dicionários aos estudantes, para uso 

pessoal. Ainda 2004 foi criado o Siscort, sistema direcionado a registrar e 

controlar o remanejamento de livros e a distribuição da Reserva Técnica. Em 

2004, o Siscort foi implantado em todos os estados, para atender às turmas de 1ª 

à 4ª série. 

Publicação do Guia do PNLD 2005 – anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª 

série) 

Publicação do Guia do PNLEM 2005 – Ensino Médio 

2005 Ensino Médio – Distribuição parcial (matemática e português para a 1ª série do 

Norte e do Nordeste) 

2006 Ensino Médio – Distribuição parcial (matemática e português para todos os anos 

e regiões do país). 

Publicação do Guia do PNLD 2007 – anos iniciais do Ensino Fundamental  

2007 Publicação da Resolução CD FNDE 18, de 24/04/2007, na qual é regulamentado 

o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e 

Adultos (PNLA), que atende estudantes jovens e adultos em fase de 

alfabetização. 

Publicação do Guia do PNLD 2008 – anos finais do ensino fundamental  

2008 Publicação do Catálogo do PNLEM 2009 – Ensino Médio 

2009 Resolução CD FNDE nº. 51, de 16/09/2009, que regulamenta o Programa 

Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA), 

que abrange o PNLA.  

Resolução CD FNDE nº. 60, de 20/11/2009, estabelece novas regras para 

participação no PNLD: a partir de 2010, as redes públicas de ensino e as escolas 

federais devem aderir ao programa para receber os livros didáticos. 

Publicação do Guia do PNLD 2010 – séries/anos iniciais do ensino fundamental 

2010 O atendimento à EJA foi ampliado, com a incorporação do PNLA ao PNLD 

EJA. Foram adquiridas, pela primeira vez, Obras Complementares para os 

alunos de 1º e 2º anos do ensino fundamental. 

É publicado o Decreto nº. 7.084, de 27/01/2010, que dispõe sobre os 

procedimentos para execução dos programas de material didático: o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE). 

Publicação do Guia do PNLD 2011 – anos finais do ensino fundamental 

2011 O FNDE adquiriu e distribuiu integralmente livros para o ensino médio, 

inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos, que seriam utilizados 

inicialmente em 2012.  
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Publicação do Guia do PNLEM 2012 – Ensino Médio 

2012 Publicação do Guia do PNLD 2013 –anos iniciais do ensino fundamental 

Em 2012, pela primeira vez, as editores puderam inscrever no âmbito do PNLD 

2014,  objetos educacionais digitais complementares aos livros impressos. 

Já para o ano letivo de 2015, foi lançado em 2012 o edital que prevê que as 

editoras podem apresentar obras multimídia, reunindo livro impresso e livro 

digital. 

Publicação do Guia do PNLD Campo 2013 – séries iniciais 

2013 Publicação do Guia do PNLD 2013 – anos finais do ensino fundamental. 

2014 Publicação do Guia do PNLEM 2015 – Ensino Médio 

Publicação do Guia do PNLD EJA 2014 

2015 Publicação do Guia do PNLD 2016 – anos iniciais do ensino fundamental 

2016 Publicação do Guia do PNLD Campo 2016 – séries iniciais 

Publicação do Guia do PNLD 2017 – anos finais do ensino fundamental 

2017 Publicação do Guia do PNLEM 2018 – Ensino Médio 

2018 Publicação do Guia do PNLD 2019 – anos iniciais do ensino fundamental 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir de fontes diversas 

 

A preocupação em fornecer obras didáticas de qualidade para as escolas esbarra, 

então, na necessidade de algumas observâncias em relação à estrutura do livro, a 

linguagem empregada, a metodologia adotada, aos conteúdos e diversas outras 

informações presentes nas obras, com se pode observar em critérios de avaliação do 

PNLD mais recente para o Ensino fundamental.  

Os critérios de exclusão existentes para o PNLD 201734 revelam assim 

preocupação quanto a alguns princípios (BRASIL, 2015): 

2.1. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS COMUNS A TODAS AS 

ÁREAS 

Os critérios eliminatórios comuns a serem observados na apreciação 

de todas as obras submetidas ao PNLD 2017 são as seguintes: 

2.1.1. respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas 

ao ensino fundamental; 

2.1.2. observância de princípios éticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social republicano; 

                                                             
34 O PNLD 2017 avaliou obras para o Ensino Fundamental. Informações sobre as obras aprovadas 

constam no Guia dos Livros Didáticos disponíveis no site do FNDE no link: 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/8813-guia-pnld-2017.  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/8813-guia-pnld-2017
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2.1.3. coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica 

assumida pela coleção, no que diz respeito à proposta didático-

pedagógica explicitada e aos objetivos visados; 

2.1.4. correção e atualização de conceitos, informações e 

procedimentos; 

2.1.5. observância das características e finalidades específicas do 

Manual do Professor e adequação da coleção à linha pedagógica nela 

apresentada; 

2.1.6. adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos 

objetivos didático-pedagógicos da coleção (p. 41). 

  

Em uma leitura mais aprofundada dos itens, é possível observar a preocupação 

com o respeito aos direitos humanos, que se relacionam especialmente com a orientação 

sexual, a questão de gênero, religião, condição social, dentre outros. Também é 

importante salientar a observância a respeito da laicidade do ensino e a proibição de 

qualquer doutrinação, seja ela de cunho político, religioso, econômico etc.  

O Edital do PNLD 2017 deixou claro que as obras que não atentarem para os 

chamados “critérios de eliminatórios” seriam excluídas por não cumprirem com os 

requisitos mínimos e indispensáveis para a qualidade didático-pedagógica. 

Além desses critérios gerais, que as obras de todas as disciplinas devem 

obedecer, cada área possui também critérios específicos que refletem outros padrões de 

qualidade “internos”. Por exemplo, na área de Matemática, em relação à linguagem, são 

observadas as articulações adequadas nas diferentes representações matemáticas, o 

vocabulário; no campo da metodologia, o incentivo ao desenvolvimento das 

capacidades básicas do pensamento autônomo e crítico, as práticas sociais, a história da 

matemática, saberes articulados a outras áreas do conhecimento, dentre outros aspectos 

relevante para a qualidade do livro didático.  

De forma específica, para a disciplina de Matemática, objeto de nosso interesse, 

observa-se que as obras devem apresentar em seu conjunto os seguintes itens: 

1. Textos livres de erro ou indução a erro em conceitos, argumentação 

e procedimentos matemáticos, no livro do estudante, no Manual do 

Professor e, quando houver, no glossário;  

2. A inclusão, em todos volumes, de material de todos os campos da 

Matemática escolar, a saber, números e operações, álgebra, geometria, 

grandezas e medidas e estatística;  

3. Atividades de exploração dos conceitos matemáticos e de sua 

utilidade para resolver problemas, ou seja, que não supere a atenção 

dada apenas ao trabalho mecânico com procedimentos;  
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4. Textos livres de apresentação de conceitos com erro de 

encadeamento lógico, tais como: recorrer a conceitos ainda não 

definidos para introduzir outro conceito, utilizar-se de definições 

circulares, confundir tese com hipótese em demonstrações 

matemáticas;  

5. Propostas que propiciem o desenvolvimento, pelo estudante, das 

capacidades cognitivas básicas, como: observação, visão geométrico-

espacial, compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, 

comunicação de ideias matemáticas, validação de resultados, 

memorização;  

6. Atividades que envolvam a resolução de problemas, propiciando ao 

estudante a criação de estratégias próprias para sua resolução, ou a 

utilização de estratégias convencionais, desenvolvendo a imaginação, 

a criatividade e a capacidade de comunicar claramente suas 

conclusões;  

7. Atividades que permitam interpretar matematicamente situações do 

dia a dia, e também do mundo tecnológico e científico;  

8. Situações nas quais o estudante é solicitado a avaliar se resultados 

obtidos na solução de situações-problema são ou não razoáveis;  

9. Atividades que permitam fazer estimativas mentais de resultados ou 

cálculos aproximados;  

10. Situações ou atividades que indiquem o uso de tecnologias da 

informação e da comunicação;  

11. Atividades nas quais o estudante seja solicitado a ler e interpretar 

criticamente informações que utilizem gráficos, dados estatísticos ou 

afirmações contendo inferências lógicas;  

12. Atividades que permitam o estudante utilizar com pertinência 

ferramentas matemáticas em situações do cotidiano, de práticas 

sociais ou das esferas do trabalho, da ciência, da cultura e da 

tecnologia. (BRASIL, 2015, p. 61) 

 

Um atendimento satisfatório desses itens se fez necessário para que a obra tenha 

sido considerada aprovada e recebesse autorização para a circulação nas escolas 

públicas por parte do Governo Federal. 

Assim, tanto a Comissão Nacional do Livro Didático em 1938 quanto o 

Programa Nacional do Livro Didático, mostram-se vigilantes quanto às informações e 

metodologias presentes nas obras que circulavam e circulam nas escolas públicas.  
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3 Investigando parâmetros para a qualidade dos livros 

didáticos de matemática no século XIX 

 

 

3.1  Livros didáticos de Matemática no século XIX 

 

O sistema de ensino no Brasil durante os primeiros anos do século XIX era 

bastante precário, com aulas ministradas de forma avulsa. Isso demonstra uma grande 

fragilidade desta época, visto que a ausência de recursos e espaços para se fazer e pensar 

a educação e a escola quase não existia.  

Silva (2000), em seu texto O Livro Didático de Matemática do Brasil no Século 

XIX relata que, nessa época, o Brasil, comparado a outros países da Europa, 

demonstrava um certo atraso nas questões ligadas à escola. A autora observa o caso da 

Alemanha que, desde o início do século XIX, já previa um ensino gradativo, no qual os 

alunos seguiam da escola elementar para o ginásio e, consequentemente, para a 

Universidade.  

Em relação aos livros, sabe-se que nesse momento eram utilizadas obras 

traduzidas, na maior parte vindas da Europa, o que explica certas aproximações do 

ensino ministrado no Brasil nos primeiros anos do século XIX.  

Em primeiro lugar, a escola servia apenas a alunos social e 

economicamente privilegiados, únicos a ter acesso a ela, alunos para 

quem a referência social e cultural, no século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX, era a Europa, particularmente a França por isso 

dominavam a língua francesa, por isso desejavam inserção na cultura 

europeia, aquelas que lhes traziam os manuais que dela provinham. 

Em segundo lugar, não eram favoráveis as condições brasileiras para a 

edição e impressão de livros até o início do século XX. Embora a 

imprensa tenha chegado ao País com D. João VI, em 1808, quando se 

instalou a Imprensa Régia, no Rio de Janeiro (mais tarde, Imprensa 

Nacional), e finalmente foram suspensas as proibições portuguesas e o 

funcionamento da tipografia no Brasil, foram precárias, durante o 

século XIX, as condições de produção e publicação de textos 

didáticos. Por isso eram importados os editados e impressos no 

exterior (SOARES, 1996, p. 56). 
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Quanto aos livros didáticos utilizados na época da criação das primeiras 

instituições de ensino superior no Brasil após a chegada da família Real, Silva (2000) 

considera que:  

A problemática do livro-texto ganhou destaques pela primeira vez na 

Carta de Lei de 1810, que criou a Academia Militar do Rio de Janeiro. 

Nela, lê-se a recomendação explícita dos nomes de autores que 

deveriam ser utilizados para o Curso Matemático, entre eles, 

Legendre, Euler, Lacroix e Fracouer. O documento destacava ainda 

que os lentes deveriam redigir seus próprios manuais e que o governo 

os incentivaria para isso. Na prática, o que aconteceu foi um grande 

esforço inicial na tradução de autores recomendados. Isso durou 

aproximadamente duas décadas. Foi somente a partir da década de 

trinta que os brasileiros tomaram a iniciativa de escrever livros 

próprios, afastando-se de meras traduções. (p. 112) 

 

A respeito dos autores de livros didáticos, Silva (2000) busca identificar um 

perfil das obras circulantes à época. Uma das obras que mais influenciou os autores de 

livros-texto foi o livro Elementos de Geometria de Adrien-Marie Legendre (1752-

1833). A partir deste momento, autores se apropriaram das proposições e definições 

contidas no livro de Legendre a fim de produzir obras escolares que atendessem aos 

requisitos da escola naquele momento. 
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Figura 1 – Capa do livro Elementos de Geometria de A.M. Legendre35 

 

A Academia Militar do Rio de Janeiro36 ditava os livros que deveriam ser 

utilizados no ensino superior. Esse fato impulsionou um maior sucesso de determinadas 

obras, como as de Sylvestre François Lacroix (1765-1843) que, fazia parte da lista dos 

autores recomendados (SILVA, 2000). Segundo Valente (1999), Euler, Lacroix e 

Legendre são os autores dos livros que passam a ser referência para o ensino das 

matemáticas elementares no primeiro ano da Academia Real Militar. Ainda segundo o 

autor, [...] o primeiro ano acaba, de certo modo, fazendo as vezes de um curso de 

matemática que seria dado num ensino secundário até então inexistente na Colônia” (p. 

94). 

                                                             
35 Exemplar pertencente ao acervo do grupo HEDUMAT. 

36 Instituição de ensino superior criada por Carta Régia de 4 de Dezembro de 1810, do então príncipe 

regente D. João, futuro rei D. João VI. Iniciou as suas atividades a 23 de Abril de 1811. “A Academia 

destinava-se ao ensino das ciências exatas e da engenharia em geral, no sentido mais amplo da sua época, 

formando oficiais de engenharia e de artilharia, como também geógrafos e topógrafos que pudesse 

trabalhar em minas, caminho, portos, canais, pontes, fontes e calçadas. Para essa formação, os alunos 

teriam um curso completo de ciências matemáticas e aprenderiam física, química, mineralogia, metalurgia 

e história natural, além do aprendizado das ciências militares (VALENTE, 1999, p. 92-93) 
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A utilização ampla de livros didáticos se deu especialmente com a expansão das 

instituições de ensino primárias e secundárias ao longo do século XIX. Um destaque 

nesse cenário foi a fundação do Colégio Pedro II, instituição de ensino secundário, em 

1837. 

Acompanhar a trajetória do Colégio Pedro II, estabelecimento de 

ensino secundário mantido pela Corte e imposto como modelo para os 

demais, permite aprender tendências que definiram as características 

dos textos escolares no Brasil ao longo do século XIX e na primeira 

metade do século XX. A experiência desse colégio demonstra que, nas 

matérias de seu plano de estudo, os compêndios passaram a dominar 

amplamente o universo dos textos didáticos (ALVES, 2015, p. 23). 

 

Navegar pela história do Colégio Pedro II, torna-se, então, uma exigência para 

compreendermos os processos que levaram os manuais escolares (compêndios ou ainda 

livros-texto) a assumirem funções e características que, até mesmo nos dias mais atuais, 

exercem e têm. 

Alves (2015) ressalta que os compêndios se difundiram intensamente entre 1850 

e 1912 e tornaram-se grandes instrumentos de trabalho no Colégio Pedro II (p. 27). Em 

seus estudos, Lorenz e Vechia (2004) afirmam que o governo tinha como intenção “[...] 

garantir certo grau de uniformidade no ensino secundário em todo o país, tendo o 

Colégio de Pedro II como centro difusor das idéias educacionais, sobre o ensino 

secundário” (p. 55). Assim, ainda segundo os autores, nesta instituição de ensino de 

relevante prestígio, passaram a figurar as tendências educacionais vindas da Europa.  

Vale pontuar que, com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, D. João VI,  

reestruturou o País em diversos aspectos, o que incluiu a instrução pública. De acordo 

com Bastos (2008): 

A partir da segunda metade do século XVIII – com os primeiros 

movimentos emancipatórios e com a chegada de D. João VI (1808) – o 

modelo francês vai gradativamente se impor no Brasil. Assim, o século 

XIX pode ser considerado como um século de francofonia por 

excelência, onde a nossa cultura absorveu tudo ou quase tudo o que se 

produzia na França. Vários têm sido os estudos sobre aspectos desta 

influência no Brasil. Na área da educação, a influência francesa é 

extremamente significativa. No campo das idéias e inovações 

pedagógicas, muitos autores franceses são traduzidos e apropriados pela 

elite intelectual brasileira. A necessidade de um embasamento científico 

para o desenvolvimento da educação faz com que os intelectuais 

brasileiros se apropriem das idéias de representantes da intelectualidade 

francesa para dar voz e força às idéias que consideram relevantes e 

significativas. (p. 42-43) 
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 A influência francesa está presente nos programas do Colégio Pedro II e nos 

livros indicados durante várias décadas para diversas áreas do conhecimento. 

Guillemin37 (1979, apud BASTOS, 2008) descreveu a influência francesa na educação 

brasileira, a partir do século XIX, em três fases. A primeira delas tratou da educação 

voltada ao público feminino, negligenciada pelo governo, e que era administrada por 

franceses que moravam no Brasil e davam aulas em cursos e escolas primárias. A 

segunda fase ocorreu por uma articulação de brasileiros e franceses num ensino com 

viés religioso. A terceira fase foi marcada pela Aliança Francesa, em 1886. Desta forma, 

a educação brasileira no século XIX foi atravessada pela cultura francesa e suas 

influências, o que é possível notar pelas obras indicadas e utilizadas no Colégio Pedro II 

durante o período do Império e também no início da República.    

Um primeiro exemplo dessa influência francesa no ensino de Matemática é o 

livro Elementos de Geometria de Lacroix, já citado, que foi adotado como compêndio 

de Geometria no Colégio Pedro II em seus primeiros anos de funcionamento (DORIA, 

1997), em referência ao ensino nos liceus franceses.  

Outra referência importante foram os compêndios de Cristiano Benedito Ottoni 

que estiveram presentes no Colégio de Pedro II por quase quarenta anos. Marcados pelo 

ensino da Álgebra, Aritmética, Geometria e Trigonometria, estabeleceram assim o 

currículo escolar da disciplina de Matemática nesta instituição (VALENTE, 1999).  

Ainda ancorados nos estudos de Lorenz e Vechia (2004), constata-se que Ottoni 

reformulou os estudos, escrevendo seus compêndios de forma a compilar as obras 

Élements d’ arithmétique e Élements d’álgèbre, de Pierre Louis Marie Bourdin, 

inspetor da Universidade de Paris e professor de várias instituições.  

O primeiro livro publicado por Ottoni foi Elementos de Arithmética, obra 

aprovada com louvor na Academia da Marinha e utilizada no Colégio Pedro II. De 

forma concomitante, Ottoni publicou os Elementos de Álgebra destinado aos 

estabelecimentos de instrução superior e secundária. Seu terceiro livro buscava tratar 

dos conceitos de Geometria e Trigonometria e intitulava-se Elementos de Geometria e 

Trigonometria Rectilínea. Em relação à Geometria, sua obra trata da geometria plana e 

da geometria dos sólidos. Já a parte que trata da Trigonometria, aborda as questões 

                                                             
37 GUILLEMIN, A. Un aspect de l’influence Culturelle française au Brésil: Les écoles françaises à Rio de 

Janeiro de 1808 a 1915. Paris: Université Paris III, 1979. 
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relacionadas ao conceito de linhas trigonométricas e sua relação com arcos, estudando 

até os triângulos retângulos e obliquângulos (LORENZ; VECHIA, 2004, p. 59). 

As obras produzidas por Ottoni não foram aceitas somente no Colégio Pedro II 

mas receberam notável atenção em diversos estabelecimentos públicos e particulares de 

ensino secundário. Durante o período de 1870 e 1880, o Colégio de Pedro II sofreu 

poucas alterações em seu currículo e as obras de Ottoni permaneciam sendo utilizadas 

nos estudos da Aritmética e Álgebra. Entretanto, algumas substituições foram feitas no 

final de década de 1870, como por exemplo com a adoção da segunda edição da obra 

Noções de Artihmetica e do systema métrico decimal para uso das escolas que 

substituiu a obra de Ottoni. Para o ensino da Álgebra, indicou-se o compêndio de Luiz 

Pedro Drago, lente de Matemática elementar da instituição (LORENZ; VECHIA, 

2004).  

Nos 1.º e 2.º anos, foram utilizados ainda os livros de João Antônio Coqueiro. 

Passou a figurar também, nesta época, a obra Tratado de Arithmetica para uso nos 

collegios, lyceus, e estabelecimentos de instrução secundária, tendo a sua primeira 

edição em Paris e posteriormente em São Luiz.  

Após a década de 1880, o currículo do Colégio Pedro II foi reformulado de 

forma significativa, determinado pelas reformas Benjamim Constant em 1890, Fernando 

Lobo (1892) e Cassiano do Nascimento (1894), como nos revela Lorenz e Vechia 

(2004). Com essas mudanças, os compêndios utilizados no então Gymnasio Nacional, 

também sofreram alterações como a introdução dos textos do português José Adelino 

Serrasqueiro (LORENZ; VECHIA, 2004). Em 1885, novas obra são propostas pelo 

Programa para substituição dos compêndios utilizados em Álgebra, Geometria, 

Trigonometria e Aritmética, com o objetivo de aprofundar determinados tópicos mais 

específicos. Nessa mesma perspectiva, indica-se a obra de Pierre Louis Bourdon e que, 

alguns anos depois, vem a ser substituída pela obra Leçons d'algebre, entierement 

conformes aux nouveaux programmes de l'enseignemet des Lycées de Charles August 

Albert Briot (LORENZ; VECHIA, 2004).  

No curso destinado à Geometria Analítica, nota-se a presença de mais uma obra 

francesa, escrita por Michel Louis Joseph Hippolyte Sonnet, matemático francês que, 

assim como Bourdon, lecionava em escolas francesas e era inspetor da Academia de 

Paris.  
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 Isto posto, é possível conjecturar que os manuais escolares ao longo dos anos, 

em especial no século XIX, tornaram-se o objeto metodológico que ditava os programas 

das disciplinas escolares. 

Mas para além da influência estrangeira, certamente marcante, aos poucos foram 

surgindo livros escritos por autores brasileiros “[...] que passam a elaborar compêndios 

a partir de suas experiências em sala de aula, contribuindo com seus livros e aulas na 

construção dos saberes e currículos das disciplinas escolares” (SOARES, 2011, p. 6).  

E, ao longo do século,  

[...] os materiais impressos foram ganhando terreno no ensino, 

havendo uma passagem, do início do século XIX, da produção de 

apostilas e resumos manuscritos, para o texto impresso desses 

materiais, com os mesmos termos (apostilas, resumos), para 

compêndios com termos como “lições”, na segunda metade do século, 

e que evidenciam a origem, produção e uso nas práticas escolares. Um 

processo de fabricação que incluía compilação de outros textos; 

resumo adequado ao programa a ser desenvolvido em linguagem 

articulada com os objetivos e finalidades daquele ensino. 

Paralelamente, ocorreu a passagem do predomínio de obras em língua 

estrangeira e textos clássicos para obras traduzidas e “adaptadas” para 

compêndios de autoria dos professores do Colégio [...] 

(GASPARELLO38, 2004, apud SOARES, 2011, p. 6). 

 

Silva (2000) lembra que não havia uma única disciplina intitulada Matemática 

até a década de 1930. A Matemática era ensinada a partir de sua subdivisão nas cadeiras 

de Aritmética, Geometria, Álgebra e Trigonometria. Assim, os livros indicados 

carregavam títulos bem claros, mas com pequenas variações, em relação às subdivisões 

da Matemática, como por exemplo, “Tratado de Aritmética”, “Elementos de Álgebra”, 

“Lições de Aritmética”.  

Costa (2000) identificou alguns livros de produção nacional ao longo desse 

período. Foram eles: Noções de Arithmetica, de Manoel Olympio R. da Costa; 

Aritmética para a criança, de José Rodrigues Azevedo Pinheiro; Explicador de 

Arithmetica, de Eduardo de Sá Pereira de Castro e Aritmética para escolas primárias, 

de Felisberto de Carvalho. Outros livros são citados por Soares (2011) como Elementos 

de Geometria, de Francisco Vilela Barbosa, o Marquês de Paranaguá; o Compêndio de 

Aritmética, de Cândido Batista de Oliveira; Elementos de Aritmetica, de Francisco de 

                                                             
38 GASPARELLO, A. M.; VILLELA, H. Uma identidade social em formação: os professores 

secundários no século XIX brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO, 3., 2004, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: SBHE, 2004. p. 1-11.  
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Paula Leal; Compêndio de Matemáticas Elementares, de Pedro d’Alcântara 

Bellegarde; Elementos de Álgebra, de Luiz Pedro Drago; o resumo de Aritmetica do 

Major Ávila; e os livros de Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria de 

Cristiano Benedito Ottoni, referenciados por Valente (1999) como sendo a primeira 

referência nacional da Matemática escolar. 

Sobre os livros didáticos no Brasil de forma geral, Galvão (2009) também nos 

traz algumas informações interessantes.  

Uma observação a respeito de obras publicadas no século XIX é a repetição de 

um mesmo autor em obras de diferentes áreas do conhecimento. 

[...] os autores dos livros tinham uma formação bastante genérica – em 

muitos casos eram bacharéis em Direito ou simplesmente diplomados 

pelas escolas normais – e, desse modo, diante da ausência de cursos 

superiores mais específicos no país, tinham legitimidade para escrever 

sobre qualquer assunto. Além disso, acreditamos que o fato de serem 

mais tênues as fronteiras entre as várias áreas do saber, inclusive 

escolar, que não era tão especializado e disciplinar, contribuía para 

que um mesmo autor escrevesse sobre diversos conteúdos. 

(GALVÃO, 2009, p. 123) 

 

Essa constatação nos leva a crer que um autor que escrevesse um livro didático 

de Matemática, por exemplo, era o mesmo que poderia produzir alguma outra obra 

ligada à área das ciências exatas ou ainda à área das ciências humanas, o que não seria 

um problema visto que, ao produzir obras de diferentes áreas do conhecimento, esse 

autor estaria não só contribuindo dissipando o conhecimento na sociedade, mas também 

agregando valores e instrução para si. É o caso de Abílio César Borges, o Barão de 

Macaúbas que tem em sua obra livros de Desenho Geométrico e de leitura, por exemplo 

(TRINCHÃO; JULIANO, 2015).  

Outro ponto elucidado por Galvão (2009) é o fato de que quase em sua 

totalidade, as obras que circularam durante o século XIX, estavam ligadas a nomes 

masculinos. Algumas até seriam produzidas por mulheres, mas que devido à prática da 

produção por parte dos homens, muitas delas criavam pseudônimos a fim de que seus 

livros fossem aceitos sem enfrentar algum tipo de rejeição. Uma das causas dessa 

predominância masculina na produção de livros escolares é a prevalência dos homens 

no exercício do magistério à época, como nos aponta a autora. 
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Entretanto, segundo estudos de Teixeira (2010), nota-se a presença de nomes 

femininos na produção de compêndios escolares. Nesse caso pode-se destacar a 

professora Guilhermina de Azambuja Neves, que publicou a obra Methodo intuitivo 

para ensinar a contar, contendo modelos, tabellas, taboadas, regras, explicações, 

exercícios e problemas sobre as quatros operações (1881) e Luiza Emilia da Silva 

Aquim que publicou Rudimentos arithmeticos (1877), ambos, como podemos notar, 

relacionados aos estudos da Matemática nos Oitocentos. 

Ainda de acordo com Teixeira (2010), a atuação dos professores na produção e 

elaboração dos compêndios escolares ajudou a legitimar os processos educativos e 

metodológicos nos quais as obras eram concebidas, quando afirma que: 

Esta nos parece ser uma chave de leitura que ajuda a compreender a 

produção intelectual de professores e professoras no século XIX. A 

condição de docente, vinculada à experiência pedagógica do mesmo e 

as estratégias empregadas para amplificar suas posições acerca da 

difusão de determinados saberes são atributos que credenciam estes 

agentes a ocuparem a função autor (TEIXEIRA, 2010, p. 92). 

 

 Nessa mesma perspectiva de analisar o livro didático como um material com 

grande potencial de validar os processos educativos, é possível perceber pelos estudos 

de Bittencourt (2004) que as obras escolares, desde o século XIX, revelam a grande 

importância de seus autores e das informações contidas nos exemplares traduzidas pelas 

mãos de seus escritores e materializada na forma de texto escolar. Desta forma, 

validam-se os conceitos e conteúdos abordados pelo autor, uma vez que a obra tenha 

sido aprovada.  

Ademais, nota-se nesse cenário a influência das editoras no período dos 

oitocentos, em se tratando das obras escolares. Ainda segundo Bittencourt (2004), após 

o término do monopólio da Imprensa Régia, em 1822, as editoras existentes passaram a 

ter um espaço significativo no que tange à produção de materiais escolares.  

As estratégias das primeiras editoras centraram-se na aproximação ao 

poder institucional, podendo-se entender por essa via o critério de 

escolha dos autores. Estes correspondiam a um perfil que expressava 

essa dependência política. Compêndios, cartilhas eram textos que 

precisavam da aprovação institucional para que pudessem circular nas 

escolas, o que acabava por direcionar as opções dos editores na 

seleção dos autores. Entende-se, portanto, a preferência por autores 

oriundos do Colégio Pedro II ou da Academia Militar. Além de 

assegurarem uma vendagem, dificilmente seus nomes seriam vetados 

pelos conselhos educacionais que avaliavam as obras, inclusive 
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porque vários membros do IHGB39 compunham as comissões de 

avaliação das obras didáticas. A figura do autor era assim realçada, 

sua biografia geralmente exposta na página de rosto, e os editores 

esmeravam-se em valorizar sua posição social. (BITTENCOURT, 

2004, p. 482)  

 

Desta forma, a seleção de livros que seriam publicados estava de alguma forma 

vinculada a várias esferas de interesse.  

 

3.2   Avaliação de livros didáticos de Matemática no século XIX 

 

Soares (2013) em seu texto Adoção, avaliação e circulação de livros didáticos 

de Matemática no século XIX discute a questão da censura e menciona o controle 

exercido pelo governo imperial em relação às obras circulantes no País, ainda durante o 

domínio português. 

A autora relata que nas primeiras décadas do século XIX, por conta da escassez 

de obras em circulação predominou o sistema de autorizações. A Mesa do Desembargo 

do Paço40, tribunal supremo de justiça de Portugal entre o século XVI e o início 

do século XIX, exercia a jurisdição sobre o exame dos livros, incluindo os importados. 

Na época, “[...] era preciso conter a entrada desordenada de livros no País e impedir a 

divulgação de ideias liberais, anárquicas, revolucionárias, o que tornou necessários o 

controle e a restrição de algumas obras” (SOARES, 2013, p.40).  

Teixeira (2010) já afirmava a respeito desse controle em relação às obras 

didáticas e a preocupação com as informações vinculadas nos livros quando afirma que 

“[...] o livro foi entendido (e eleito), como um instrumento a ser regulado pelas 

autoridades governamentais, já que poderia estar presente no cotidiano das escolas, com 

alunos e professores, subsidiando as aulas” (p. 83). 

Além disso, como já mencionado, as obras acabavam por legitimar os programas 

escolares, o fazer docente e, em relação aos alunos, tornavam-se guias ou diretrizes para 

os seus estudos.  

                                                             
39 Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.  

40 Para informações sobre a Mesa do Desembargo do Paço ver http://bndigital.bn.gov.br/desembargo-do-

paco/  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://bndigital.bn.gov.br/desembargo-do-paco/
http://bndigital.bn.gov.br/desembargo-do-paco/
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[...] os livros passaram a funcionar como um dos principais 

instrumentos para concretização dos projetos educacionais existentes, 

sendo utilizados por professores como uma espécie de “guia” no 

ensino dos saberes escolares. Da parte dos alunos, seria um guia para 

suas práticas ordinárias, ferramenta que deveria regular a 

aprendizagem, definindo os saberes, sua ordem, ritmo e alcance a ser 

atingido por meio da ação escolar. Nessa perspectiva, os livros 

poderiam ser utilizados com a intenção de modelagem da prática 

docente, de sua formação, e um instrumento mais ou menos seguro 

para o controle da ação dos alunos. Concebido nesses termos, se 

tornaram necessárias normas que regulassem a elaboração, aprovação 

e circulação dos livros de destinação escolar (TEIXEIRA, 2010, p. 83-

84). 

 

Assim, no início dos oitocentos, como lembra Soares (2003) o acesso a essas 

obras no Brasil não dependia apenas da oferta dos livros que eram vendidos nas 

livrarias, mas estava também sujeito à intervenção direta do poder real, mediante 

mecanismos de censura. É possível inferir então que a circulação de obras literárias 

existentes ao longo do século XIX, ainda que em quantidade inferior nos primeiros 

anos, enfrentava não só uma resistência em relação às informações contidas, mas 

também um controle que determinava ou não a sua autorização e circulação. 

Observa-se assim, a censura no século XIX a respeito dos livros, mesmo após a 

instauração da Imprensa Régia em 1808, pois a existência de uma junta diretora ficava 

responsável por averiguar e julgar essas obras (SILVA, 2000). Assim, a liberdade de 

expressão era restrita, o que nos mostra a presença de uma limitação e preocupação com 

as obras e com as informações que elas carregavam em suas páginas.  

Teixeira e Schueler (2009) argumentam que “[...] na tentativa de organizar e 

controlar o currículo escolar” (p. 141-142), o Estado imperial prescrevia os saberes a 

serem transmitidos na forma da lei (15 de outubro de 1827). Uma forma de elucidar essa 

prescrição, figura, de maneira clara, nas palavras das autoras quando enfatizam que: 

Para os meninos, as matérias a ensinar eram a leitura, a escrita, as 

quatro operações de aritmética, a prática de quebrados, decimais e 

proporções, as noções gerais de geometria prática, a gramática da 

língua nacional, os princípios da moral cristã e os princípios de 

doutrina e religião católica apostólica romana. Para as meninas, esse 

currículo prescrito excluía o ensino de práticas de quebrados, 

decimais, proporções e geometria prática, ao passo que incluía o 

ensino de prendas da economia doméstica (p. 142). 
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 Isto posto, é possível presumir que, além da liberdade da escrita do autor, era 

tolhida também a escolha dos conteúdos, em detrimento de um ensino por vezes sexista 

que direcionava as diretrizes pedagógicas da época. 

Em sua pesquisa, ao analisar obras circulantes no estado de Pernambuco, no 

século XIX, Galvão (2009) observa a diversidade de literaturas que foram produzidas e 

estimuladas pelo governo imperial durante este século.  

Podemos constatar, portanto, através da pesquisa que, embora fossem 

freqüentes as queixas das autoridades provinciais quanto à ausência de 

manuais nas escolas, houve, principalmente a partir do final dos anos 

40 dos oitocentos, uma produção significativa de livros de autores 

pernambucanos e uma circulação razoável de títulos na província. 

Nesse processo, o Estado parece ter desempenhado um papel 

importante, através do incentivo à produção de manuais. A maior 

parte desses livros era utilizada para a leitura corrente, ou seja, 

destinavam-se, em seus usos, a crianças e adultos já alfabetizados e, 

serviam, na maior parte dos casos, para exercitar as habilidades de 

leitura e, ao mesmo tempo, para a aprendizagem de conteúdos 

escolares (p. 125). 

 

 Como pontua Bittencourt (2008), “[...] para assegurar a qualidade desejada do 

livro escolar, necessitava-se de uma legislação para prescrever quais obras poderiam ser 

adotadas e como deveriam ser usadas” (p. 53) e que configuraram em “[...] duas formas 

de controle do texto escolar: o veto e a autorização” (p. 54, grifos do autor).  

O processo pelo qual as obras eram aprovadas para circulação nas escolas levou 

anos para tomar contornos mais definidos. No entanto, as políticas que permitiam esse 

fluxo na província de Pernambuco, conforme relatado por Galvão (2009) começaram 

em 1825 quando a Diretoria das Escolas de Ensino Mútuo determinou que “[...] 

nenhum livro, quaderno, compendio, ou papel poderá fazer objecto de lições, ou ser 

introduzido para uso das Escolas se não fossem approvados pela Directoria das Escolas 

debaixo das ordens do governo” (GALVÃO, 2009, p. 126). Em 1833, por meio dos 

estatutos do Liceu Provincial, Galvão (2009) localizou a recomendação que exigia que 

as obras utilizadas nos ensinamentos do Liceu fossem aprovadas pela Congregação. 

Mais adiante, em 1836, essa exigência de aprovação ainda se fazia necessária e as obras 

que fossem utilizadas nas aulas de primeiras letras na província de Pernambuco 

deveriam estar devidamente autorizadas pelo governo, embora qualquer pessoa pudesse 

organizar e produzir compêndios e livros escolares.  
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A partir da década de 1840, os livros começaram a receber uma atenção maior, 

devido ao aumento da comercialização das obras, o que ocorreu a partir do momento em 

que se fez uma atribuição do livro como um objeto de consumo pelos estudantes, 

médicos, advogados, professores e engenheiros (BESSONE41, 1999, apud SOARES, 

2013). Destarte, documentos que versavam sobre a circulação e autorização dessas 

obras começaram a ser elaborados, uma vez que a demanda por esses livros havia 

crescido.  

Na província do Rio de Janeiro, segundo Castanha42 (2007, apud SOARES, 

2013) a primeira legislação sobre o assunto data de 1849. Soares (2013) argumenta que:  

Na década seguinte, um conjunto de reformas estabelecidas pelo então 

Ministro do Império, Luis Pedreira do Couto Ferraz, consolidou o 

processo de regulamentação e controle da instrução primária e 

secundária, atingindo também os saberes e o processo de elaboração e 

adoção dos livros escolares (p. 42). 

 

 Sobre o Decreto n° 1331 – A, de 17 de fevereiro de 1854, é possível observar a 

preocupação em se tratando de avaliação dos compêndios utilizados nas escolas do 

Império por meio de seu artigo 56 que afirma que “[...] nas escolas públicas só podem 

ser admittidos os livros autorisados competentemente” (BRASIL, 1854), devendo-se 

seguir ainda os programas de ensino existentes.  

Essa autorização estava entre as atribuições da Inspetoria Geral da Instrução 

Primária e Secundária da Corte43 (IGIPSC), instituída pelo mesmo Decreto. Segundo o 

Artigo 3 (§4) o Inspetor Geral devia “[...] rever os compendios adoptados nas escolas 

publicas, corrigil-os ou fazel-os corrigir, e substituil-os, quando for necessário”. Além 

disso ainda tinha como sua incumbência a “[...] designação e revisão dos compendios na 

fórma do Art. 4º” (Art. 11, §2).  

                                                             
41 BESSONE, T. M. Palácios de destinos cruzados: bibliotecas, homens e livros no Rio de Janeiro (1870-

1920). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1999.  

42 CASTANHA, A. P. O Ato Adicional de 1834 e a Instrução Elementar no Império: descentralização ou 

centralização? 2007. 555f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos, 2007. 
43 A Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária da Corte (IGIPSC) era composta pelo Ministro 

do Império, por um Inspetor Geral, por um Conselho Diretor e por delegados de distrito. 
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A elaboração e a tradução de livros escolares eram bastante estimuladas pelo 

Governo da época, fato que pode ser constatado em outro trecho, no Artigo 56 do 

Decreto:  

[...] São garantidos premios aos professores, ou á quaesquer pessoas, 

que compozerem compendios, ou obras para uso das escolas, e aos 

que traduzirem melhor em portuguez os publicados em lingua 

estrangeira, depois de adoptados pelo Governo, segundo as 

disposições do Art. 3º § 4º combinadas com as do Art. 4º.  (BRASIL, 

1854). 

 

 Não só professores, mas também cidadãos que se dispusessem a produzir e/ou 

traduzir obras escolares estavam aptos a realizar essa tarefa, desde que os escritos 

fossem certificados de alguma forma pelo Governo.  

 Em alguns casos, Soares (2013) nos mostra que professores, com a finalidade de 

compor a sua renda, propunham-se a elaborar obras que pudessem ser utilizadas nas 

escolas. Essas obras, ainda segundo a autora, eram encaminhadas a alguma autoridade e, 

junto com elas, anexavam uma carta que ressaltava as qualidades e os potenciais 

daquele livro.  

 Estudos de Teixeira e Schueler (2009) revelam que, nesse momento de incentivo 

aos professores como autores de manuais escolares, esses deixaram de figurar somente 

como “consumidores passivos” para assumirem papel de “sujeitos ativos”, fosse na 

análise e avaliação das obras ou na produção desses compêndios. 

A partir de pesquisa realizada em documentação do Arquivo Geral da Cidade do 

Rio de Janeiro (AGCRJ), Soares (2013) menciona cartas de professores que ofereciam 

suas obras para avaliação pelo Conselho Diretor, outras pedindo pagamento pela 

elaboração de obras didáticas ou ainda se oferecendo para elaborar textos, em certas 

condições. Um dos professores mencionados foi Manoel José Pereira Frazão, que, em 

1864, pediu ao Estado que o pagamento pela obra escrita fosse feito, relatando sua 

dificuldade do exercício de professor:  

[...] nascido de pais pobres, vive com difficuldade dos acanhados 

vencimentos que lhe da sua cadeira. Dedica-se com desvelo ao 

magistério, por que acredita nas promessas que fez o governo de V. 

M. Imperial ao professor trabalhador, e conhecendo a grande 

necessidade que tinha a instrucção pública de livros elementares 

escriptos em linguagem correcta, publicou um compêndio de 

Aritmética com que satisfez a uma das maiores necessidades do 

ensino [...]. O supperintendente vem, pois, rogar a V. M. Imperial a 
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graça de lhe mandar dar o prêmio de dois contos de reis, que a lei diz 

garantir-lhe (apud SOARES, 2013, p 44-45). 

 

Além das obras destinadas ao ensino nas escolas primárias ou secundárias, 

poderiam receber os prêmios também aquelas que servissem como apoio ou material 

pedagógico complementar ao professor. Apesar do incentivo do Governo nesta 

iniciativa, constata-se que muitos alunos deixaram de frequentar as aulas por falta de 

livros, uma vez que a cota reservada para garantir esses prêmios era escassa (GALVÃO, 

2009). Ou seja, a existência de livros que servissem para o ensino sempre enfrentou 

problemas, quer da esfera financeira, na produção ou na avaliação. 

Sobre o processo de avaliação, Soares (2013) revelou detalhes da burocracia do 

processo a partir de sua pesquisa: 

Pode-se resumir o processo de avaliação da seguinte forma: o primeiro 

momento consistia em carta enviada pelo autor da obra ao Conselho 

Diretor, órgão da IGIPSC. Recebida a obra, os textos apresentados ao 

Conselho eram encaminhados a pessoas de prestígio e professores 

com experiência, “sendo uma significativa parcela desses avaliadores 

composta pelos próprios pares, ou seja, professores das instituições 

públicas primárias, secundárias e superiores de ensino” (Teixeira; 

Schueler44, 2009, p. 145). Para dar parecer sobre as obras didáticas 

que eram enviadas à IGIPSC, eram frequentes as solicitações a 

professores de Matemática do Colégio Pedro II e de outras instituições 

reconhecidas. No caso do Colégio Pedro II, o Conselho Diretor 

encaminhava carta ao Reitor e este encaminhava a obra aos 

professores do Colégio, solicitando parecer. Depois de terminada a 

avaliação, o professor encaminhava o parecer de volta ao Reitor, que, 

por sua vez, retornava ao Conselho Diretor a obra avaliada, 

juntamente com os pareceres dos professores. Recebidos os pareceres, 

o Conselho Diretor se reunia e organizava a documentação, chegando 

a uma conclusão que recomendava ou não a autorização do livro. 

Depois, a IGIPSC encaminhava o resultado final ao Ministro do 

Império, que, finalmente, deliberava sobre a adoção da obra. Após 

esse processo, o interessado seria informado por carta sobre a decisão 

quanto à aprovação e/ou à adoção nas instituições de ensino. 

(SOARES, 2013, p. 49-50) 

 

 O esquema a seguir sintetiza o processo de avaliação dos manuais didáticos no 

século XIX. As setas duplas e em ambos os sentidos indicam que o processo começava 

pela esquerda, com os professores/autores e chegava até a IGIPSC, que articulava o 

                                                             
44 TEIXEIRA, G. B.; SCHUELER; A. F. M. Livros para a escola primária carioca no século XIX: 

produção, circulação e adoção de textos escolares de professores. Revista Brasileira de História da 

Educação, São Paulo, n. 2 (20), p. 137-164, maio/ago. 2009. 
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processo de avaliação das obras. Após a análise da obra por um professor/avaliador, o 

processo se realizava em direção contrária, voltando o parecer ao autor com a decisão 

da IGIPSC de adotar ou não a obra em questão.  

 

Figura 2 – Circuito de avaliação de livros didáticos45 

 

Alguns parâmetros que deveriam ser observados nos manuais escolares 

apareciam implicitamente em críticas a respeito dos livros usados nas escolas, como as 

que constam no Relatório do Inspetor Geral Euzébio de Queiroz ao Ministro do 

Império, referente ao ano de 1856:  

[...] d’entre os compendios admitidos nas escolas convinha extirpar 

algumas proposições, por serem umas pouco orthodoxas, outras 

contrarias aos princípios de nosso systema governativo, e outras 

inexactas quanto a matéria do ensino ou enunciadas sem a clareza 

necessária à inteligência dos alunos.   

As comissões encarregadas dessas revisões acabão de dar seus 

pareceres, indicando as correções a que se deve atender nas edições 

subsequentes dos compêndios a que se referem (apud SOARES, 2013, 

p. 50).  

 

Foi somente pouco antes da Proclamação da República que, por meio do Decreto 

n° 9397, de 7 de março de 1885, foram estabelecidas regras para adoção das obras  

concernentes aos livros do ensino primário: 

Attendendo ao que propoz a Inspectoria Geral da Instrucção primaria 

e secundaria do municipio da Côrte, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1º Nenhum livro, mappa ou objecto de ensino será adoptado nas 

escolas publicas sem prévia approvação do Ministro do Imperio, 

ouvido o Conselho Director, que dará parecer fundamentado. 

A' adopção dos livros ou compendios que contenham materia do 

ensino religioso, precederá tambem a approvação do Bispo Diocesano, 

na fórma do art. 56 do Regulamento annexo ao Decreto n. 1331 A d, e 

17 de Fevereiro de 1854. 

                                                             
45 Esquema adaptado de Castellanos (2017).  
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Art. 2º A approvação será requerida ao Inspector Geral pelo autor ou 

editor, ou solicitada ex officio por qualquer dos membros do Conselho 

Director. Para se resolver sobre a approvação, deverão ser entregues 

na Inspectoria 12 exemplares da obra afim de serem distribuidos pelos 

membros do Conselho. Os exemplares restantes ficarão archivados 

(BRASIL, 1885). 

 

 Nos dois artigos citados, nota-se a preocupação com as obras que circulariam 

nas escolas e o rigoroso processo de avaliação a que estariam submetidos os livros os 

quais seus respectivos autores desejassem publicação e autorização para o fluxo nas 

escolas da época. Além dessas avaliações, os livros recebiam classificações como 

podemos notar a seguir: 

Art. 3º Os livros ou objectos approvados classificar-se-hão do seguinte 

modo: 

    1º Para serem utilisados pelos alumnos na classe; 

    2º Para servirem aos professores nas suas explicações; 

    3º Para fazerem parte das bibliothecas escolares ou da 

ornamentação das aulas; 

    4º Para serem distribuidos como premios. 

Art. 4º Nenhum livro ou objecto deverá applicar-se a fim diverso 

daquelle para que tiver sido adoptado (BRASIL, 1885). 

 

Assim, ao final do século XIX, a legislação vedava a utilização de um livro ou 

outro objeto que não fossem aqueles indicados pela comissão responsável por classificá-

los de acordo com a sua natureza e especificidade. 

Art. 5º O Inspector Geral, ouvindo o Conselho Director, fará 

organizar, de accôrdo com o disposto no art. 3º, e submetterá á 

approvação do Ministro do Imperio um catalogo dos livros e trabalhos 

adoptados que devam continuar a servir nas escolas até verificar-se o 

concurso de que trata o art. 8º 

Art. 6º Organizado o catalogo, publicar-se-ha annualmente, afim de 

ser distribuida pelos professores, a relação das obras approvadas 

durante o anno. 

Art. 7º Os professores que infringirem as disposições deste Decreto 

incorrerão na pena de multa, na conformidade do art. 115 do 

Regulamento de 17 de Fevereiro de 1854 (BRASIL, 1885). 
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 Após a aprovação, os manuais escolares deveriam ser utilizados de acordo com 

as séries e faixa etária destinadas, sob pena de multa, caso algum professor não fizesse 

valer essas observações “necessárias” ditadas pela Inspetoria Geral.  

Art. 8º O Governo, logo que esteja habilitado a fazer a despeza 

necessaria á substituição dos livros actualmente adoptados, 

providenciará para que pela Inspectoria Geral se annuncie um 

concurso para apresentação de livros destinados aos alumnos e 

organizados de accôrdo com o programma das escolas. 

Realizado o concurso, serão exclusivamente distribuidos pela 

Inspectoria, nos termos do art. 60 do citado Regulamento, os livros 

que nelle tiverem sido escolhidos; e os autores ou editores se 

obrigarão a vendel-os pelo preço que fôr taxado mediante accôrdo 

com o Inspector Geral, quando o Governo não preferir fazer 

acquisição da propriedade da obra. 

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrario. (BRASIL, 1885) 

 

Em observância ao decreto de 1885, as obras precisariam passar por uma 

inspeção do governo para que recebessem a devida autorização e circulassem pelas 

escolas tanto públicas quanto privadas da época. Essa preocupação nos leva a crer que 

existia, então, por parte do Governo, uma credibilidade quanto ao poder do conteúdo 

que o livro destinado às escolas teria. Além desse “poder”, podemos levar em 

consideração que o Governo sabia e conhecia, pelo menos em parte, os potenciais, tanto 

pedagógicos, ideológicos, dentre outros, que as obras poderiam apresentar.  

Entretanto, ao fim do século XIX os livros continuaram sem critérios específicos 

e claros que guiassem o processo de avaliação das obras que deveriam ser autorizadas 

para uso nas escolas.  

 

3.3.   Pareceres e critérios de julgamento46 e “qualidade” 

 

Muitos dos livros autorizados para uso das escolas, recebiam de leitores 

privilegiados, críticas ou impressões a respeito daquela obra. Esses leitores, muitas das 

vezes pessoas ilustres, elaboraram “pareceres” (oficiais ou não) sobre os livros que eram 

divulgados para o público de diversas formas.  

                                                             
46 A expressão “critérios de julgamento” é utilizada por Galvão (2009). 
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Ao longo do século XIX, era então comum, como destaca Bittencourt (2008), 

que a publicação da primeira edição da obra fosse submetida ao controle estatal e na 

segunda edição fosse anexada uma folha de rosto com a comprovação da aprovação 

oficial, o que dava legitimidade ao manual. Em muitos livros-texto percebe-se um ou 

mais pareceres afixados nas primeiras folhas, antes do sumário. Essa prática 

incorporava à obra ainda certo prestígio, de maneira que o leitor pudesse, antes mesmo 

de desfolhar as páginas daquele livro, perceber sua suposta grandeza e valor. De acordo 

com Silva (2000), “[...] as apreciações eram extraídas de jornais, revistas ou redigidas 

por inspetores credenciados ou professores reconhecidos por sua competência (p.129)”.  

Apresentamos a seguir, um exemplo de parecer, constante na obra Primeira 

Aritmética para Meninos de José Theodoro de Souza Lobo, engenheiro e lente 

catedrático de Matemática da Escola Normal. 

  

Figura 3 – Carta Parecer do livro Primeira Aritmética para Meninos  

(SOUZA LOBO, 1929, p. iii-iv)  

 

Como não há registros da existência de uma comissão específica de avaliação 

dos livros (embora saibamos da existência de avaliações dos livros) que seriam 

utilizados nas escolas, como temos hoje com o PNLD e como existiu com a CNLD na 
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Era Vargas, entendemos que esse tipo de parecer pode nos fornecer informações (ou ao 

menos nos permitem conjecturar) que características das obras eram consideradas 

durante o processo que levavam a autorização dos livros didáticos durante o século 

XIX.  

É claro que, esses pareceres carregam impressões muito pessoais a respeito das 

obras, e muitas vezes quem os escrevia, eram pessoas que, de certa forma, tinham uma 

proximidade com o autor. No entanto, esse fato não implica com as nossas observações, 

uma vez que o nosso objetivo não é determinar se o livro “A” era pior ou melhor que o 

livro “B” mas sim levantar, a partir da leitura desses pareceres, quais itens parecem ter 

sido considerados como relevantes na avaliação e para a aprovação de uma obra no 

século XIX, e que entendemos que implicam, de certa forma, em avaliar também 

aspectos relacionados à sua qualidade. 

Apesar da distância temporal, ao nos debruçarmos a respeito das políticas de 

circulação dos livros do século XIX, Soares (2013) nos apontou algumas semelhanças 

em relação à feição atual do PNLD, programa em vigor no século XXI. Dentre elas, 

podemos destacar a distribuição gratuita das obras permitidas aos alunos, a observância 

dos conteúdos presentes de acordo com a idade a qual aquela obra seria destinada e a 

linguagem utilizada.  

Essas preocupações, semelhantes ao que ocorre com o PNLD atualmente, nos 

levam a acreditar que as obras deveriam ter um padrão de qualidade para que pudessem 

ser apresentadas ao aluno e ao professor. Assim, ancorados no texto de Galvão (2009), 

A circulação e uso do livro escolar de leitura em Pernambuco no século XIX, buscamos 

por critérios constantes nos pareceres a fim de levantarmos hipóteses em relação aos 

atributos dos livros-texto ou compêndios de Matemática da época. 

A seguir, a semelhança da pesquisa de Galvão (2009), iremos elencar alguns dos 

atributos constantes nos pareceres que podem indicar o que era observado na avaliação 

dos livros de Matemática no século XIX. A ordem em que os itens estão aqui 

apresentados não guardam correlação com o seu grau de importância para a avaliação.  

 

3.3.1  Bons conteúdos das obras e adequação ao nível de ensino 

Em seu texto, Galvão (2009) aponta como uma primeira observação a presença 

de bons conteúdos nas obras. Nesse aspecto, julgar conteúdos como bons, leva-nos, 



67 

 

necessariamente, a pensarmos na qualidade dos conteúdos abordados. Segundo a autora, 

os bons conteúdos eram aqueles prescritos pelo currículo oficial ou que trouxessem 

informações sobre as diversas áreas do conhecimento objeto da escolarização. Esclarece 

a autora que esses conteúdos deveriam fazer vinculação com as diversas áreas do 

conhecimento, trazendo informações relevantes, visto que este era o foco da 

escolarização. A presença da expressão à “[...] semelhança de uma enciclopédia” 

(GALVÃO, 2009, p. 129) demonstra, segundo a autora, a utilidade à importância das 

informações contidas nas obras.  

O “Livro do Povo”, por exemplo, de Antônio Marques Rodrigues, 

impresso no Maranhão, na Typografia de Frias, é recomendado, em 

1863, para ser usado como livro de leitura nas escolas de Pernambuco 

(e certamente de muitas outras províncias), por se constituir uma “útil 

colleção de textos de máximas de specimens zoológicas e de leis de 

Hygiene”. Essa coleção, na opinião dos julgadores, servia, ao trazer 

“variada substância”, como um “pequeno banquete de todos os dias no 

qual os meninos, com o singello e castigado da dicção teem de digerir 

fácil alimento que se lhe offerece e conserva para sempre no espírito o 

danto aroma destas primeiras iguarias às quaes hão de devir os frutos 

de benção que a virilidade produzir” (GALVÃO, 2009, p. 129) (grifo 

nosso). 

 

A existência de pessoas que julgassem as obras era pensada pela necessidade de 

unir os interesses e finalidades da escola com a maneira como os conteúdos se 

articulavam nos livros-texto. Não era preciso apenas que as obras dispusessem de bons 

conteúdos, pois, como relata por Galvão (2009), essas tinham a necessidade de servir ao 

aluno não somente na escola ou em uma determinada disciplina, mas como um aparato 

de busca pelo conhecimento.  

 Como forma de ilustrar a análise de Galvão (2009), as considerações a seguir 

dispõem sobre a recomendação de uma determinada obra para as escolas. O título em 

questão é o Ensino d’arithmetica ou Guia do Calculador de Cândido Souza Rangel.  
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Figura 4 – Folha de rosto da obra Ensino d’arithmetica ou Guia do Calculador47  

(RANGEL, 1874) 

  

Pelas informações da folha de rosto, a obra já havia sido aprovada pelo Conselho 

de Instrucção Pública da Província do Rio Grande de Sul. Entretanto, para sua utilização 

nas escolas da Corte, foi submetida à nova avaliação.  

No parecer localizado no AGCRJ, datado de 1878, nas palavras do avaliador do 

livro, Zeferino José de Oliveira, professor do Colégio Pedro II, “[...] salvo ligeiros 

senões que um professor consciencioso n’altura de seo ministério, poderá com 

facilidade corrigir”, o livro, “[...] com vantagem pode o dito trabalho admittido nas 

escolas de instrucção primária” (AGCRJ, Códice, 11-4-33).  

                                                             
47 O exemplar consultado pertence ao acervo da Biblioteca Nacional.  
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Entretanto, o avaliador mostrou-se mais receoso quanto a adoção da mesma obra 

para a instrução secundária por não atender aos anseios e expectativas do público a qual 

se destinava. Para Zeferino José de Oliveira: 

[...] não penso na sua adopção nas aulas de instrucção secundária, 

porque o compêndio é mais práctico do que teórico e está longe de 

poder satisfazer aos desejos do legislador mandando adoptar, 

aritmetica, álgebra e geometria como preparatórios aos homens 

graduados em sciencias que além de saberem resolver os problemas 

numéricos, graphicos e de situação das grandezas precisão mui 

principalmente daquelle cunho de rectidão, que os raciocínios 

mathematicos sabem imprimir aos juizos do espírito humanos e que de 

não obtém com definições, mal estabelecidas, regras mal expostas e 

princípios sem demonstrações (AGCRJ, Códice, 11-4-33). 

 

Por esse trecho de sua avaliação da obra, o que transparece é que o ensino de 

aritmética na escola primária poderia se pautar por um viés mais prático, mas o mesmo 

não deveria ser seguido pela escola secundária, especialmente pelo Colégio Pedro II. 

Dessa forma, Zeferino José de Oliveira se posicionou dizendo que: 

Não julgo conveniente a sua admissão no Imperial Collegio de Pedro 

2º, onde fazendo-se um curso completo de letras devem ser 

especialistas os professores e por conseguinte autores das matérias que 

leccionão (AGCRJ, Códice, 11-4-33).  

 

Ainda o mesmo trecho do parecer citado, indicava a preocupação que o livro, 

além de proporcionar a resolução de problemas numéricos, possuísse definições bem 

estabelecidas, regras bem postas e demonstrações, o que a obra em questão parecia não 

possuir.  

Observa-se que, ao final do seu parecer, Zeferino José de Oliveira julgou que o 

livro não era adequado o suficiente para ser adotado no Colégio Pedro II, recomendando 

que a melhor adoção como compêndio fosse a própria palavra do professor da turma, 

organizada por meio de apostilas.  

Em outra obra, Arithmetica Elementar de Antonio Trajano48, Benjamin Constant 

destacou em seu parecer publicado no Jornal do Commercio de 04 de janeiro de 188549, 

                                                             
48 Antonio Bandeira Trajano nasceu em Portugal em 1843 e faleceu no Rio de Janeiro em 1921. Foi 

professor e autor de livros didáticos de matemática. Segundo Bittencourt (2008), “Antonio Trajano 

produziu livros de aritmética e álgebra para as escolas primárias e secundárias e com Aritmética 

Elementar ilustrada, obra premiada na Exposição de 1883 do Rio de Janeiro, tornou-se um autor 

nacionalmente conhecido” (p. 486-487). Do mesmo assunto, Trajano publicou ainda a Aritmetica 
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a utilidade da obra que estava “[...] ao alcance das intelligencias infantis”, “sendo uma 

das melhores, senão a melhor, de todas as que conheço destinadas á instrucção da 

infância”. 

 

Figura 5 – Trecho do parecer da obra Arithmetica Elementar de Antonio Trajano (Jornal do 

Commercio, 04 jan. 1885) 

 

A adequação do compêndio aos alunos a que se destinam aparece novamente em 

destaque em outro comentário sobre a Arithmetica Elementar. O parecer publicado no 

Jornal do Commercio em 18 de novembro de 1883, mencionava que a obra estava “[...] 

perfeitamente adaptada ao ensino theorico e pratico nas escolas primárias”, “[...] e a 

explicação clara e methodica torna o livro de fácil compreensão” (Jornal do 

Commercio, 18 nov. 1883). 

                                                                                                                                                                                   
Progressiva, e a Arithmetica Primaria. Para uma análise das obras de Aritmética do autor consultar 

Mesquita, Nascimento e Oliveira (2015).  

49 Disponível na Hemeroteca Digital Brasileira, http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx  

http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx
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Figura 6 – Capa da Arithmetica Elementar50 de Antônio Trajano 

 

A preocupação com à idade dos alunos a qual a obra se destinava, é observada 

no parecer de outros livros. Entretanto, nos trechos destacados a seguir, o parecerista 

teve o cuidado de, ao expor sua opinião, justificar a importância dessa adequação, 

explicitando que os conceitos deviam ser aprendidos e não meramente decorados e 

ressaltou que conteúdos e formas que não se adequam à idade dos alunos, tornam-se 

uma perda de tempo. A avaliação de Antônio José do Amaral foi solicitada de modo a 

comparar dois compêndios de Aritmética: um já impresso, composto pelo professor 

Manoel José Pereira Frazão, e outro, ainda em manuscrito, escrito por Christiano 

Benedicto Ottoni. 

Hoje como V. Ex.a sabe é opinião corrente entre os sábios, que por 

todo o mundo civilizado tem-se applicação a instrucção da mocidade, 

o procurar-se desenvolver a memória dos meninos que principião a 

                                                             
50 A imagem corresponde a capa da 104ª edição da obra de Trajano, publicada em 1931. Isso mostra o 

quão popular foram as obras do autor, que teve seus livros publicados até o século XX. O exemplar 

consultado faz parte do acervo do grupo HEDUMAT.  
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ler, obrigando-os somente a decorar, sem cansar seu espírito com 

raciocínios, até que cheguem à idade das impressões, que ficão para 

sempre, para então ir-se desenvolvendo pouco a pouco sua 

inteligência por meio de raciocínios e de comparações sensíveis e 

naturaes e possão elles sem maior difficuldade marchar 

gradativamente do simples para o composto. A idade de taes 

impressões é certamente aquella em que o menino principia a aprender 

a sciência dos números: um compêndio, por conseguinte adoptado a 

essa idade deve estabelecer princípios, de modo a se incutirem no 

ânimo dos meninos por meio de raciocinios, que elles comprehendão 

com facilidade, e sem repugnância adotem e se vão deduzindo uns dos 

outros, evitando-se tudo quanto fôr inútil, para que melhor se aprenda 

o que fôr útil e firma-se as regras pela prática de exemplos.  

Estabelecer princípios sem raciocínio, regras sem razão de ser, é 

educar e habituar mal o espírito dos meninos, sem desenvolver suas 

intelligências; e quando elles em idade mais avançada pretenderem 

estudar com mais desenvolvimento a sciência dos números lutarão 

com grandes embaraços para comprehendê-la, ensinar-lhes o que elles 

não precisão saber, nem podem comprehender, n’essa idade, é cançar 

sem vantagem seu espírito, e fazer-lhes perder tempo com prejuízo do 

que elles devem desde logo aprender. (AGCRJ, Códice: 10-4-18, fl. 

89-91, 1872) 

 

 Ao afirmar que “[...] um compêndio, por conseguinte adoptado a essa idade deve 

estabelecer princípios”, o parecerista trata da naturalidade em que os conceitos devem 

ser abordados e incutidos nas mentes dos alunos, ressaltando que estes precisam, de 

alguma forma, estimular o raciocínio dos meninos. Essa forma de pensar, reflete a 

mesma fala anterior do parecerista ao tratar da aprendizagem como um 

desenvolvimento da memória das crianças e não como algo que deve ser decorado. 

 

3.3.2  Correção dos conteúdos das obras  

Outro aspecto levantado por Galvão (2009) diz respeito a exatidão dos 

conteúdos apresentados nas obras didáticas. Esses “[...] deveriam ser considerados do 

ponto de vista científico” (p. 130). Como exemplo, o livro Elementos da grammatica 

portugueza, escrito por Manoel Rapozo d’Almeida, foi destacado pela autora, pois 

revelava um profundo conhecimento e concordância em relação à disciplina a qual se 

destinava, além de outros itens considerados de qualidade em relação à obra.  

As obras que não atendessem a esse critério, recebiam pareceres desfavoráveis. 

Esse critério não foi atendido, por outro lado, pela obra “Compendio 

de Physica para Leituras”, de autoria de Francisco de Paulo Barros, 

destinada às escolas de instrução primária, que recebeu, em 1885, 
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parecer desfavorável do Conselho Literário para que fosse utilizada 

nas escolas provinciais. Um dos principais argumentos dos 

pareceristas refere-se justamente às ‘inexactidões e faltas da doutrina 

compendiada”. Ao longo do parecer, são apresentados erros 

conceituais cometidos pelo autor, que parece não ter incorporado 

minimamente as diversas descobertas que realizavam as ciências 

naquele vertiginoso final de século. Embora reconheçam que o 

conhecimento científico sofre transformações muito rápidas e que é 

difícil para um livro escolar acompanhar essas transformações, os 

pareceristas não perdoam os diversos erros cometidos – onze, no total, 

são elencados, destacando-se as contradições apresentadas pelo 

próprio compêndio (GALVÃO, 2009, p. 130). 

 

 Em alguns casos, observa-se a aprovação e a identificação do mérito de uma 

determinada obra, mesmo que o parecer contenha alguns apontamentos negativos ou de 

observância de erros e definições mal escritas na obra. É o caso do parecer a seguir, 

publicado no Jornal do Comércio, no qual o parecerista fez alguns apontamentos em 

relação à obra Compêndio de Arithmetica de Carlos Victor Boisson51. 

 

Figura 7 – Trecho do Parecer do Compêndio de Arithmetica de Carlos Victor Boisson  

(Jornal do Commercio52, 11 jan. 1880) 

 

 Estudos de Soares (2018) apontam imprecisões, erros de definição e problemas 

em relação pareceres da obra de Paulino Martins Pacheco53, intitulada Curso Elementar 

                                                             
51 De acordo com Blake (1970), Carlos Victor Boisson era Bacharel em Sciencias Physicas e 

Mathematicas e faleceu a 19 de dezembro de 1883. Foi professor da Escola de Marinha e atuou também 

como presidente da Caixa Geral das famílias ou sociedade de seguros sobre a vida para instituição de 

heranças, dotes e pensões. Escreveu, dentre outras obras: Arithmetica. 1ª parte. Instrucção primaria: 

Theoria e pratica das quatro operações; Compêndio de arithmetica “para uso das classes de matematicas 

elementares, seguido de numerosas aplicações ao comercio, compreendendo as principais questões 

relativas ao credito publico e seguido de um apêndice concernente às operações de seguro sobre a vida”, 

de 1883; e Estudo das formulas e tarifas do monte-pio geral, de 1882. 

52 Disponível na Hemeroteca Digital Brasileira, http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx    

http://memoria.bn.br/hdb/periodo.aspx
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de Desenho Linear. Na capa é possível ler que obra foi “[...] aprovada pelo Conselho 

Diretor da Instrucção Pública e adoptada nas Escolas publicas primarias, secundarias e 

normais”. 

 

Figura 8 – Capa da obra Curso Elementar de Desenho Linear de Paulino Martins Pacheco 

(SOARES, 2018, p. 102) 

 

Ao iniciar o estudo sobre o compêndio, a autora, à luz de Zuin54 (2001), ressalta 

a deficiência do manual em relação ao método escolhido para permear a obra do Sr. 

Pacheco, quando apresenta as construções sem justificativas matemáticas.  

Este modo de tratar as construções geométricas, desligadas da teoria 

da geometria plana, não é uma característica apenas dessa obra, 

                                                                                                                                                                                   
53 Segundo Soares (2018), Paulino Martins Pacheco foi professor do Colégio na década de 1870, nasceu 

em 1844 e faleceu em 1914. Pacheco era engenheiro, foi Delegado de instrução pública, diretor dos 

cursos mantidos pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, professor do Instituto Comercial do 

Rio de Janeiro e da Escola Normal da Corte. 

54 Zuin, E. S. L. Da régua e do compasso: as construções geométricas como um saber escolar no Brasil. 

2009. 211f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2001.  
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estando também presente em outros livros didáticos de Desenho. [...]. 

Deste modo, o programa proposto no livro caracterizou e reforçou o 

ensino do desenho linear: construções sem justificativas, presas aos 

passos de construção, que não levam a um entendimento da teoria. O 

aluno precisa decorar os procedimentos para realizar novamente uma 

determinada construção (ZUIN, 2001, apud SOARES, 2018, p. 103). 

 

 No parecer de Joaquim José de Amorim Carvalho, que consta do estudo de 

Soares (2018), nota-se a crítica quanto à falha nas definições e imprecisões nos 

conceitos adotados por Paulino Martins.  

É verdade que, quando se diz que uma linha é horisontal só se faz 

assimilar a posição d’essa linha com a do horisonte, ou mais 

claramente ainda = diz-se que a linha está no plano do horisonte e 

portanto nada se pode determinar sobre a direção de seus pontos, isto 

é, pode ella ser recta ou curva, admittindo que só haja estas duas 

espécies de linhas. 

Entretanto si por este lado parece que os factos se harmonizam com a 

classificação de que tractamos, o mesmo não sucede quanto as 

verticaes. Segundo a definição que dá o Senr. Pacheco as linhas 

verticaes, estas tem a direcção do fio a prumo e como a direcção deste 

é uma recta, segue-se que todas as verticaes são rectas. Isso só basta 

para fulminar a classificação. 

Quanto ao ramo das oblíquas ou inclinadas abrangido por essa 

classificação, objectaremos que por si é bastante para pulverizar a 

definição que dessas linhas dá o auctor. Não é só em relação ao fio a 

prumo ou ao plano do horisonte que as linhas podem ser inclinadas; 

em um mesmo plano duas rectas podem ser ou deixar de ser inclinadas 

relativamente uma a outra. Mas a definição do Senr. Pacheco não 

satisfaz a isto. (AGCRJ, Códice 11-4-33, fl. 67, 1878, apud Soares, 

2018, p. 109) 

 

Não satisfeito em relação às críticas já apresentadas, Joaquim José, ainda relatou 

a falta de clareza e o método escolhido por Pacheco, como nos apontou Soares (2018):  

Não nos deteremos em citar os muitos ponctos facttos de claresa ou 

methodo e apenas perguntaremos porque o Senr. Pacheco que deu os 

complementos e suplementos dos ângulos agudos não os deu também 

dos rectos e obtusos ! É isso intuitivo ou ignorava-o o auctor ! E ainda 

mais a definição de ângulos adjacentes é deficiente porquanto não 

abrange todo o definido. Assim, pelo que diz o Senr. Pacheco, 

copiando de alguns maus compêndios =ângulos adjacentes são apenas 

aquelles que tem um lado commum e os outros dous na mesma 

direção [...] [...] A definição para ser verdadeira e geral deveria ser 

formulada do modo seguinte: – ângulos adjacentes são aquelles que 

têm o vértice e um lado comum –. A própria definição de ângulos 

peca por falta de generalidade pois só abrange os ângulos rectílineos 

mostrando ainda aqui que o Senr. Pacheco que copiar e repetir é mais 
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cômmodo e fácil que estudar, digerir e produzir (AGCRJ, Códice 11-

4-33, fl. 68-69, 1878 apud SOARES, 2018, p. 109). 

 

 O Sr. Joaquim José demonstrou certa dureza em suas palavras ao emitir o 

parecer da obra do Sr. Pacheco, além de o acusar de utilizar de maus compêndios e 

simplesmente fazer cópias de conceitos maus formulados ao invés de se debruçar sobre 

os reais conceitos e estudos relacionados à Geometria (SOARES, 2018).  

Ainda na questão referente a correção dos conteúdos das obras avaliadas, Soares 

(2013), citou parecer negativo emitido em 1879, pelo professor Luiz Pedro Drago em 

relação ao já citado, Ensino D’Arithmetica ou Guia do Calculador de Candido Souza 

Rangel. 

O compendio de que se trata é por demais incompleto, alem das 

incorreções que se observão em suas definições; algumas notações 

lançadas a margem revelão o que fica exposto; por tanto sou levado a 

convicção de que semelhante trabalho só poderá ser aproveitado nos 

cálculos que se referem ás applicações commerciaes; é o que me 

cumpre informar [...] (SOARES, 2013, p. 52) 

 

 Contrapondo-se aos pareceres mostrados anteriormente, a obra Segunda 

Arithmetica para meninos, de Souza Lobo55, traz um parecer elogioso e favorável à sua 

aprovação, dando ênfase na exatidão das definições e precisão nas explicações e nas 

escolhas.  

                                                             
55 De acordo com Blake (1970), José Theodoro de Souza Lobo era natural do Rio Grande do Sul e era 

engenheiro geógrafo. No Rio Grande do Sul foi vice-director e lente de matemáticas da Escola normal e 

membro do Conselho de Instrucção Publica. É autor da Primeira aríthmetica. Obra approvada pelo 

conselho da instrucção e por uma commissão da Escola militar do Rio Grande do Sul e mandada adoptar 

pelas aulas publicas do 1° gráo da província, com 8ª edição de 1883; e da Segunda aríthmetica, em 8ª 

edição em 1888. 
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Figura 9 – Folha de rosto da Segunda Arithmetica para meninos56  

 

O parecer foi redigido por Antonio Carlos Ennes Bandeira, em 1870 e consta 

nas páginas iniciais do exemplar consultado, que corresponde a 30ª edição da Segunda 

Arithmetica para meninos, de 1933. 

 

Figura 10 – Trecho do Parecer da obra Segunda Arithmetica para meninos 

(SOUZA LOBO, 1933, p. v) 

                                                             
56 O exemplar consultado faz parte do acervo do grupo HEDUMAT.  
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 Nota-se no segundo parágrafo do parecer (Figura 10) atentou-se à exatidão das 

definições e das regras expostas, tornando o compêndio uma indicação para uso nas 

escolas primárias, como atestou o parecerista. 

 As traduções de obras estrangeiras também deveriam passar pelo crivo da 

avaliação para serem adotadas nas escolas. Em março de 1878, Maria Guilhermina 

Loureiro de Andrade solicitou que sua tradução de um livro de Arithmetica da Série 

Natural de Stoddard A. Felter fosse avaliada, nos seguintes termos, segundo 

documentação manuscrita do AGCRJ. 

Senhor,  

 

A abaixo – assignada, Directora de um Collegio de meninas e com 

algum pratica do magistério, tendo notado a falta absoluta de 

compêndios cujo methodo corresponda às exigências actuais do 

ensino primário, especialmente o da arithmetica, julgou que seria de 

grande utilidade aos pequeninos que frequentam as escholas, 

proporcionar-lhes meio de aprender com gosto e facilidade, gradual e 

sistematicamente a arithmetica que tanto tédio lhes causa; e por isso 

resolveu-se a traduzir os quatro primeiros livros da “Serie Natural” do 

Snr. S.A. Felter, distincto professor de New-York, trez dos quaes são 

destinados aos alumnos e um ao professor, contendo explicações do 

methodo de ensino practico, que tão bellos resultados tem dado nas 

escolas norte- americanas. Mas desejando que seja sua tradução seja 

adoptada pelo Conselho de Instrucção Primária da Corte vem pedir 

V.M. I. que se digne de mandar submettel-a a appreciação do mesmo 

Conselho (AGCRJ, Códice 11.4.33, fl. 21, 1878). 

 

 No AGCRJ, juntamente com a carta, podem ser encontrados pareceres 

favoráveis a obra e congratulando a professora pelo trabalho de tradução57. Entretanto, 

“[...] apesar do aval desses sujeitos” (CHAMON, 2008, p. 103), a obra de Guilhermina 

Loureiro de Andrade não foi aprovada por Luiz Pedro Drago, professor de Matemática 

do Colégio Pedro II, encarregado do parecer. Após ter “[...] examinado cuidadosamente 

o manuscrito intitulado = Manual de Arithmetica”, o professor declara que “[...] o 

trabalho, em geral, ressente-se de muitas imperfeições, e só poderia servir depois de 

covenientemente correcto”. 

  

                                                             
57 Os pareceres são assinados por: “[...] Joaquim Pires Portela, deputado e diretor do Arquivo Público do 

Império; José Pereira Rego Filho, filho de conselheiro do Império de mesmo nome, juiz de paz e 

Delegado da Instrução primária e secundária da freguesia de Santo Antônio na Corte [...] e outro de 

Manoel Peixoto Cursino do Amarante, engenheiro e lente da Escola Militar da Corte” (CHAMON, 2008)  
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3.3.3 Utilidade das informações contidas nas obras  

Um terceiro item que pode ser destacado, embora já citado de forma implícita 

pelo primeiro, é a utilidade para as crianças das informações contidas nas obras.  

Esse item nos leva a refletir, mais uma vez, a respeito das semelhanças que o 

século XIX tem em relação ao século XX e XXI em se tratando de avaliação dos livros 

didáticos, sobretudo, no que tange a discussão em relação ao processo de ensino e de 

aprendizagem. É inquestionável que a formação escolar deve transpor os limites dos 

conteúdos escolares e, em particular, deve servir como meio de criar autonomia e poder 

de decisão do educando.  

A utilidade das informações presentes nos livros-texto do século XIX, como 

retrata Galvão (2009) “[...] estava diretamente relacionada à aplicação que fariam dos 

conhecimentos aprendidos em sua vida prática” (p. 131).  

A instância do caráter prático que deveria nortear todos os conteúdos 

curriculares do ensino primário nesse período é recorrente em vários 

documentos analisados. A utilidade prática dos saberes escolares é 

explicada, por um lado, por argumentos da “moderna pedagogia”, 

baseada no ensino intuitivo, [...] e pela necessidade supostamente 

demandada pelo público que, naquele momento, frequentava as 

escolas primárias [...]. (GALVÃO, 2009, p. 132) 

 

A autora relata um exemplo contido no Cathecismo da Agricultura de Antônio 

de Castro Lopes. Em relação a essa obra: 

Os pareceristas pernambucanos afirmam que o autor aborda todas as 

questões elementares que interessam à lavoura, trazendo, inclusive, 

em seu manual, um calendário agrícola, que “indica o tempo mais 

appropriado para cada um dos processos auxiliares, ou subsidiarios da 

cultura, e prescreve preceitos de utilidade aos diferentes trabalhos do 

campo.” (p. 4f). O próprio autor do livro, no prefácio, afirma que seu 

compêndio tem como objetivo aos meninos uma leitura que incentive 

o “gosto e sympathia pela principal fonte de nossa riqueza; que lhes 

aguce a curiosidade, e finalmente lhes dê noção, embora ligeirissimas, 

de cousas que muitos homens aliás instruidos ignoram, porque nunca 

se deram ao seu estudo especial” (GALVÃO, 2009, p. 131) 

 

Desta forma, ressalta-se a importância da articulação dos conteúdos com as 

práticas das crianças as quais as obras se destinavam.  

A autora ainda revela que essa preocupação não estava presente apenas nas 

obras destinadas às crianças, mas também nas obras para os adultos que frequentavam 
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as escolas noturnas. É o caso do livro Noções da vida pratica que articulava os 

conteúdos de maneira mais branda para aqueles considerados “[...] meninos de 

intelligencias fracas” (APEJE: IP 1, 1825 apud GALVÃO, 2009, p. 132), já cansados 

pelo trabalho diário e pelas disciplinas fundamentais, como o ensino da própria língua.  

Em contrapartida, a autora ressalta que nem todos os conhecimentos práticos 

eram considerados fundamentais para as crianças, uma vez que, dentre esses saberes, 

incluía-se o ensino religioso e disciplinas de formação da moral. Os livros utilizados 

para esses assuntos também deveriam passar pelo crivo dos pareceristas a fim de 

receberem juízo contrário ou à favor. Galvão (2009) atenta para o fato de que essas 

obras continham fundamentos religiosos e máximas morais que as crianças deveriam 

conservar em suas memórias. Acreditamos que, a escola, nesse momento, transpassa 

seus próprios limites da formação do homem como cidadão, exercendo a função de 

doutrinação religiosa e cívica e, como teoriza a autora “[...] a utilidade dos 

conhecimentos trazidos pelos livros inclui a vivência católica das crianças que 

extrapola, inclusive, o espaço escolar” (p.134) 

Em seu artigo As muitas mãos na escrita da história: a trajetória de um manual 

de Desenho do século XIX por meio de documentos manuscritos, Soares (2018) nos 

trouxe um parecer emitido por João Rodrigues da Fonseca Jordão para o livro Curso 

de Desenho Linear de Paulino Martins Pacheco, já citado, em que trata dos 

conhecimentos práticos que uma disciplina (no caso o Desenho) e que, por 

consequência, seu compêndio, traz aos leitores. 

O Desenho Linear, Ex.mo Senhor está tão generalizado em todos os 

países do mundo civilizado e sua utilidade na educação da puerícia de 

ambos os sexos de tal modo reconhecido principalmente na 

Alemanha, França e Estados-Unidos, que talvez [...] poucas sejam as 

pessoas que não tenham pelo menos conhecimentos práticas d’esse 

estudo ameno e symphatico.  [...] Não há profissão alguma industrial 

que dispense o Desenho linear: com elle o artista comprehenderá 

rapidamente as concepções de seu mestre, e aperfeiçoará os seus 

trabalhos. O dono de uma fábrica abraçará os seus esboços, riscará os 

seus desenhos com extrema facilidade; finalmente, com o auxílio do 

Desenho Linear, qualquer homem transmittirá claramente, quando lhe 

for necessário, as suas ideas [ilegível] do pedreiro, ao carpinteiro, ao 

serralheiro, ao canteiro, marceneiro, ou outro qualquer artista [...].  

[...]. Assim, pode-se dizer que o Desenho linear está para o artista na 

mesma relação que a Grammatica está para o litterato. (AGCRJ, 

Códice 11-4-33, fl. 38-39, 1878, apud SOARES, 2018, p. 108) 

 



81 

 

Nota-se que o parecerista defendeu a ideia de que a disciplina Desenho Linear 

era demasiadamente importante para a formação do aluno quando fez alusão às 

profissões que demandam conhecimentos práticos de Geometria. Assim, João 

Rodrigues da Fonseca Jordão destacou a utilidade que a disciplina tinha para a vida do 

aluno, justificando o uso da obra. A proporção retratada pelo autor, como um artifício 

da língua na última frase do parecer, destacou essa importância, quando de forma 

comparativa, articulou os conhecimentos que um artista devia carregar em sua bagagem, 

assim com um litterato. 

Após justificar a disciplina e sua importância, João Rodrigues da Fonseca Jordão 

declarou ser favorável à obra do Sr. Pacheco, nos seguintes termos: 

Deve, portanto, ser bem recebido e considerado como um serviço 

valioso a causa da instrução popular todo o trabalho methodico e 

comprehensívo sobre o estudo de uma arte agradável e útil ao mesmo 

tempo; e nesse caso julgo o do professor Martins [...] digno de ser 

adoptadas nas escholas publica primária de segundo graó; podendo 

todavia  a primeira parte aproveitar aos alumnos mais dotados das do 

primeiro gráo. (AGCRJ, Códice 11-4-33, fl. 39, 1878, apud SOARES, 

2018, p. 108) 

 

A utilidade dos conteúdos presentes no livro didático foi destacada em 

comentários de outras obras. Em outro parecer constante no livro Geometria Prática 

Popular de Abilio Cesar Borges, encontra-se uma carta emitida por André Rebouças58 

em 1879 a respeito de suas impressões sobre a obra.  

 

 

 

                                                             
58 Engenheiro, bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, abolicionista e monarquista brasileiro, 

nascido na Bahia em 1838. Foi exilado junto com a família imperial com a proclamação da República em 

1889. Faleceu e 1898 em Funchal, na Ilha da Madeira. Para mais informações consultar a obra de 

Carvalho (1998).  
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Figura 11 – Capa da 30ª edição da Geometria Pratica Popular59 de Abílio Cesar Borges60 

 

Além de alguns elogios e sugestões, destacamos a relevância que o compêndio 

traria aos educandos quando o Sr. Rebouças afirmou que “[...] com certeza é o mais 

importante, e o que vai produzir maiores benefícios à educação popular (REBOUÇAS 

apud BORGES, 1944, p. xix)”. Adiante, o Sr. Rebouças enfatizou a relevância dos 

conhecimentos específicos da disciplina aplicados ao trabalho. 

Necessitamos educar esta nação para o trabalho; estamos cansados de 

ouvir discursos. Já vai, mercê de Deus, passando o período da 

                                                             
59 O exemplar consultado faz parte do acervo do grupo HEDUMAT. 

60 Abilio Cesar Borges era baiano e nasceu em 1824 e se formou médico em 1847. Escreveu livros para a 

alfabetização, leitura e desenho. Faleceu em 1891. “O “amigo das crianças” escreveu uma vastíssima obra 

didática, criou inúmeras escolas na Bahia, no Rio de Janeiro e em Barbacena, Minas Gerais. Muito 

elogiado, sendo agraciado com o nobre título de “barão de Macaúbas” pelo imperador, em razão dos 

“serviços prestados à grande causa patriótica: a educação”, teve biografias que destacaram suas obras 

escolares. Abílio César Borges, diretor geral da instrução da Bahia, fundou o Ginásio Baiano, e depois se 

transferiu para a Corte, no Rio de Janeiro, criou o Colégio Abílio e outro em Barbacena, Minas Gerais, 

atraindo os filhos das elites pelas inovações pedagógicas” (BITTENCOURT, 2004, p. 485).  Para mais 

informações sobre Abilio Cesar Borges, consultar Trinchão e Juliano (2015).  
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verbiagem; necessitamos retribuir à ciência positiva, à agricultura e à 

indústria de talentos, que se esterilizava nas egoísticas lutas que 

denominavam – política.  

Seu livrinho será um grande guia da infância para as províncias da 

indústria e do trabalho em geral (REBOUÇAS apud BORGES, 

1944, p. xix). 

 

 Sr. Rebouças terminou seu discurso de aprovação da obra com esperança de que 

muitos ainda tivessem acesso a esse material, dizendo: “Faço cordiais votos para que os 

Elementos de geometria popular ainda tenham muitos irmãos igualmente úteis à 

mocidade brasileira, que já tanto lhe deve.” (REBOUÇAS apud BORGES, 1944, p. 

xix).  

 

3.3.4 Organização e método na escrita das obras  

A organização dos conteúdos escolares também era um fator importante no que 

tange à qualidade de um compêndio da época. Os conteúdos deveriam se apresentar de 

acordo com uma sequência lógica, um encadeamento de ideias contínuas. Isso 

possibilitaria ao aluno uma melhor compreensão e relação de estudos anteriores com os 

posteriores. A clareza, a brevidade dos conteúdos, na análise de Galvão (2009) também 

eram fatores que determinavam a qualidade das obras.  

Em alguns casos, determinados compêndios recebiam pareceres desfavoráveis 

por serem considerados inadequados para o público a que se destinavam, quanto a este 

quesito.  

Soares (2013) mencionou um trecho do Relatório do Inspetor Geral Euzébio de 

Queiroz do ano de 1856 que propôs para o trabalho de revisão e avaliação dos livros 

que:  

[...] d’entre os compendios admitidos nas escolas convinha extirpar 

algumas proposições, por serem umas pouco orthodoxas, outras 

contrarias aos princípios de nosso systema governativo, e outras 

inexactas quanto a matéria do ensino ou enunciadas sem a clareza 

necessária à inteligência dos alunos.  

As comissões encarregadas dessas revisões acabão de dar seus 

pareceres, indicando as correções a que se deve atender nas edições 

subsequentes dos compêndios a que se referem (p. 6). [grifo nosso] 
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Um exemplo dessa crítica encontra-se no livro Elementos de Arithmetica de 

João José Luiz Vianna, bacharel em ciências matemáticas e físicas, membro do Instituto 

Polytechnico Brasileiro e professor de Matemática da Escola Naval.  

 

Figura 12 – Parecer do livro Elementos de Arithmetica61  
(VIANNA, 1927, p. 5)  

 

                                                             
61 O exemplar consultado faz parte do acervo do grupo HEDUMAT. 
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O parecer, assinado por Manoel Francisco Corrêa Leal, lente da Escola da 

Marinha, comentava que a obra havia recebido parecer favorável à sua utilização por ser 

convergente com os anseios da formação da Escola Naval. Nota-se a preocupação do 

parecerista ao ressaltar o método e a clareza do conteúdo disponível na obra e a 

possibilidade de alavancar novos caminhos para estudos mais aprofundados na área de 

Matemática. 

Manoel Francisco Corrêa Leal ressaltou ainda, que “[...] as definições são claras 

e precisas, os corolários decorrem logicamente dos princípios admittidos; o processo 

das operações é indicado com methodo e clareza”. Desta forma, observa-se que a 

questão da organização e do método em que os compêndios eram escritos deveria ser 

atendida pelos autores das obras. Adiante, Manoel Francisco mencionou que “[...] as 

diversas theorias, tratadas elementarmente, estão estabelecidas de modo que o seu 

estudo, além de facil, torna-se proveitoso aos que se destinam a estudos mais elevados 

de mathematicas.”, o que nos faz retornar à mesma preocupação tratada anteriormente 

no que diz respeito à utilidade das informações contidas nas obras. 

No parecer já citado da Segunda Arithmetica escrita por Souza Lobo, Antonio 

Carlos Ennes Bandeira, mencionou a dedicação do autor ao organizar o compêndio em 

relação à clareza, o método, a utilidade das informações e o despertar pelo gosto de 

estudar a partir da maneira como a obra é escrita. 

 

Figura 13 – Trecho do Parecer do livro Segunda Arithmetica 

(SOUZA LOBO, 1933, p. v)  

 

O parecerista, ao afirmar que “[...] um compendio util é aquelle que, pela 

simplicidade do methodo, pela clareza da exposição e correção do estylo, procura tornar 

acessíveis a qualquer intelligencia as sãs doutrinas que o constituem” atestou a 

qualidade da obra em questão, uma vez que declarou que a obra “[...] satisfaz de uma 

maneira completa a todas as exigencias do ensino”.  
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Contrapondo-se de certa maneira ao que Antonio Carlos Ennes Bandeira 

destacou em relação à utilidade de um compêndio, Augusto Olavo R. Ferreira, iniciou 

suas observações sobre a obra Arithmetica Elementar de Antonio Monteiro de Souza 

declarando que, a despeito da observância dos critérios necessários em um livro, a 

publicação da obra por si só já representava um ganho para a instrução, muito embora 

em sua avaliação, a obra analisada se propunha, e o fazia de maneira satisfatória, tanto 

quanto à exposição quanto ao “methodo”, o estudo da Arithmetica, como podemos 

observar logo no início de suas declarações. 

 

Figura 14 – Trecho do Parecer do livro Arithmetica Elementar62 

(SOUZA, 1910, p. v)  

 

Ao afirmar que “[...] as questões são expostas de modo conciso e claro” atestou a 

clareza com que o autor expôs os conteúdos e a linearidade adotada para a fácil 

compreensão do conteúdo. Acredita-se que essa preocupação estivesse ligada 

diretamente à compreensão do conteúdo pelo aluno de forma intuitiva e natural, não 

obstante a do professor também, indivíduo que podia ser considerado chave no processo 

de ensino e aprendizagem.  

Mais uma vez citando a obra Curso Desenho Linear de Paulino Martins 

Pacheco, em carta destinada a Cesar Augusto, Reitor do Internato do Imperial Collegio 

de Pedro 2º, o Sr. Delfim da Câmara expôs, brevemente, a sua aprovação em relação ao 

livro justificando sua adoção pelo método e clareza da obra, nos seguintes termos. 

Ilmo e Ex.mo Snr. 

Em cumprimento do que V. Exa. se servio ordenar-me em officio em 

25 de junho p.p. examinei o manuscripto, que devolvo, intitulado 

“Curso de Desenho Linear” organizado pelo professor Paulino 

                                                             
62 O exemplar consultado está disponível no Repositório Institucional da UFSC em 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/159291  

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/159291


87 

 

Martins Pacheco e por elle destinado a servir de compêndio aos alunos 

da 1ª turma da aula de Desenho d’este internato; e, reconhecendo que 

semelhante trabalho, por seu methodo e clareza presta-se cabalmente 

ao fim a que seu auctor o destina, opino no sentido de sua adopção. 

Deos Guarde a V. Exa.  

Rio, 4 de julho de 1878.  

Ilmo e Ex.mo Snr. Dr. Cesar Augusto Marques 

Digmo. Reitor do Internato do Imp.al Collegio de Pedro 2º. 

O professor de Desenho 

Delfim da Câmara 

(AGCRJ, Códice: 11-4-33, fl. 37, 1878)  

 

Ainda em relação à adequação à idade dos alunos, a imprensa, em 1892, ao 

trazer um parecer em relação ao livro de Ramon Roca Dordal, destacou o seu método 

prático e ressaltou a naturalidade para favorecer a compreensão dos conceitos, de 

acordo com o nível da obra, comparando o ato de aprender ao de colher flores, algo 

intuitivo e simples. Implícita e explicitamente, finalizou enfatizando que a barreira na 

transmissão do ensino era quebrada pela maneira com o que o autor dispunha os 

conceitos presentes em seu livro-texto. 

 

Figura 15 – Parecer do livro Arithmetica Escolar 

(ROCA DORDAL, 1915)  

 

Em algumas análises, Galvão (2009) encontrou pareceres desfavoráveis à certas 

obras, uma vez que itens como a clareza, o método e/ou a adequação ao público 

destinado não haviam sido atendidos. Em relação aos pareceristas, professores da escola 
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a qual o compêndio se destinava, afirmou que “[...] embora reconheçam o mérito da 

obra, não conseguem torná-la eficaz no dia-a-dia do trabalho escolar” (p.137).  

Pensando eu como o Sr. B. Julien, em seu Manual dos exames nas 

escolas primarias “que todos os estudos de ensino primario são 

essencialmente práticos”, sou de parecer que um compendio de 

Arithmetica, principalmente, para o ensino primario deve ser mais 

pratico que theorico; e, não se achando n’estas condições o de que se 

trata, encontrei embaraço no seu uso, por que, como se não ignora, a 

inteligencia de um menino, ainda pouco desenvolvida, não pode 

prestar-se a serios estudos, que demandão raciocinios rigorosamente 

philosophicos. 

Para o estudo de Arithmetica, propriamente, nas aulas primarias, tenho 

tirado sempre optimos resultados do compendio do Sr. Dr. N. Colaço, 

que é de uma concisão e clareza apropriadissimas á infancia; e está 

muito de acôrdo com esta opinião o facto da adoapção que d’elle fez 

para o dito fim a Directoria Geral de Instrucção Publica, ha bastante 

annos, e o quase geral acolhimento que tem tido quer n’esta provincia, 

quer for a d’ella. (APEJE: IP 19, 1866, p. 102 apud GALVÃO, 2009, 

p. 137) 

  

 Percebe-se que esses itens levantados pelo parecerista ressaltam a necessidade 

de que as obras tratassem de assuntos que fossem inteligíveis àqueles que as 

manipulavam e não somente ao professor. Como observa Bittencourt (2004): 

[...] o livro didático traz, desde sua origem, uma ambigüidade no que 

se refere ao seu público. O professor é figura central, mas existe o 

aluno. O livro didático não pode separá-los. A partir da segunda 

metade do século XIX passou a se tornar mais claro que o livro 

didático não era um material de uso exclusivo do professor, que 

transcrevia ou ditava partes do livro nas aulas, mas que ele precisava 

ir diretamente para as mãos dos alunos. O aluno era (e ainda é) um 

público compulsório, mas assumi-lo como consumidor direto do livro 

significava, para autores e editores, atender a novas exigências, 

transformando e aperfeiçoando a linguagem do livro (p. 483) . 

 

O docente, neste momento, deveria tornar-se mediador no processo da 

aprendizagem, uma vez que esses compêndios eram acessados também pelos alunos. 

Em uma perspectiva mais atual, considera-se bastante relevante a autonomia do aluno 

para atuar como personagem ativo na construção do saber.  

 

3.3.5 Prestígio do autor e comparação da obra com outras 

Na análise de Galvão (2009), dois outros itens ajudam a ressaltar a qualidade do 

livro didático do século XIX. O primeiro estava relacionado ao prestígio gozado pelo 
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autor do livro, isto é, quando a obra ganhava valor por conter o nome de algum autor 

renomado na época. Nesse caso, algumas obras dispensavam qualquer tipo de avaliação 

e as obras acabavam por serem utilizadas integralmente e livremente no ensino. O 

segundo item diz respeito aos conteúdos e abordagens que as obras apresentavam. De 

certa forma, esperava-se que os novos livros analisados fossem superiores as obras 

existentes em algum aspecto, fossem em termos de clareza, método ou ainda por tratar 

de áreas ainda não exploradas pelos manuais escolares, mas que fossem relevantes na 

vida escolar e cotidiana. Por se tratar também de uma disputa de mercado, essas obras, 

ditas melhores, mereciam ser avaliadas a título de concessão de prêmios conforme 

disposto em regulamentações da época. 

A leitura do parecer emitido por Jorge Eugênio de Lócio e Seiblitz a respeito de 

dois compêndios (um de Manoel José Pereira Frazão a o outro de Christiano Benedicto 

Ottoni) nos faz refletir sobre a observância de Galvão (2009) quanto à comparação entre 

as obras da época.  

Ilmo. e Exmo.  Snr.  

Devolvo a V. Ex.a os dois compêndios de arithmetica, um impresso e 

compôsto pelo Snr. Manoel José Pereira Frazão, e outro manuscripto e 

de que é autor o Snr. Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni, e que 

me foram por V. Ex.a remettidos acompanhando um officio no qual V. 

Ex.a teve a bondade de declarar-me que o Conselho Diretor da 

Instrucção Pública da Corte desejava ouvir minha opinião acerca de 

ambos os compêndios, não só estudados de per si como também 

comparadamente, com o fim de se poder conhecer qual dos dois é 

mais adoptado ao ensino da matéria de que elles tratam aos alumnos 

que frequentão as aulas primárias. (AGCRJ, Códice: Códice 10-4-18, 

fl. 56, 1872). 

 

 A fim de conceder parecer favorável ou não às obras retratadas na citação, Jorge 

Eugênio de Lócio e Seiblitz se propôs a analisar os compêndios seguindo algumas 

diretrizes (como método, clareza, adequação ao público), o que fez mais adiante em seu 

parecer, justificando a escolha de uma das obras citadas. 

De todos os trabalhos dessa ordem de que tenho conhecimento, 

escriptos e destinados ao ensino de meninos de dez a catorze annos a 

Arithmetica composta pelo Snr. Conselheiro Ottoni, é a que, segundo 

meu parecer, pela escolha, coordenação e exposição de doutrinas, 

clareza, e precisão de regras e definições, será mais facilmente 

comprehendida nas escolas primárias, uma vez que o professor se 

limite a explicação dos rudimentos de que ella trata com o 

desenvolvimento que só se pode dar em lições oraes, e sem entrar em 
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outros que só poderão estar ao alcance de intelligências cultivadas. 

(AGCRJ, Códice: 10-4-18, fl. 56, 1872). 

 

 Pelas considerações feitas por Lócio e Seiblitz, podemos conjecturar que, na 

comparação entre dois compêndios, foram levados em consideração os itens elencados 

por Galvão (2009) em sua pesquisa. Itens esses que, não de forma exaustiva, foram 

levantados nos pareceres até aqui. Lócio e Seiblitz continuou a sua análise contando 

uma pequena experiência que tivera e fez elogios ao autor da obra que aprovara e 

indicara para uso nas escolas. 

Em uma Conferência que tive com seu distincto autor expus a V. Ex.a 

algumas reflexões que me havia suggerido a leitura de sua obra e 

propuz algumas pequenas alterações que me pareciam convenientes 

ou para facilitar a comprehenção ou de uma ou outra regra, ou para 

tornar mais clara a exposição de uma outra doutrina;  S. Ex.a teve a 

delicadeza e benevolência de declarar que não só as acceitara como 

ainda que seriam ellas attendidas quando trattasse da publicação deste 

seu trabalho. Nem uma observação contanto tenho a acrescentar. 

Conheço as apostillas de arithmetica do Snr. Frazão desde que foram 

pela primeira vez publicadas; sempre as considerei como um livro de 

merecimento. Seu autor dando-as ao prelo prestou um importante 

serviço a instrucção primária.  

Deus guarde a V. Ex.a  Ilmo. e Exmo. Snr. Conselheiro Dr. José Bento 

da Cunha Figueiredo, Inspector Geral da Instrucção Pública da Corte. 

Em 27 de agosto de 1872. 

D. Jorge Eugênio de Lócio e Seiblitz  

(AGCRJ, Códice: 10-4-18, fl. 56, 1872) 

  

Nas palavras de outro professor para qual as obras foram enviadas para análise63, 

encontramos também formas de comparação de obras a fim de emitir parecer favorável 

a melhor delas.  

Ilmo. e Exmo.  Snr.  

Trabalhos que tenho entre mãos me inhibem de satisfazer aos desejos 

do Conselho Director = de ouvir com urgência meo parecer sobre os 

compêndios de arithmetica dos Snrs. Manoel José Pereira Frazão e 

Consº Christiano Benedicto Ottoni, estudados de per si e 

comparativam.te, de modo, que se possa conhecer qual dos dous é mais 

adoptado e conveniente para o ensino da matéria aos alumnos das 

aulas públicas primárias elementares. Appresso-me, pois, a bem da 

urgência reclamada, em responder ao officio de V. Ex.a sobre este 

assumpto, que acabo de receber, e em devolver aquelles compêndios 

                                                             
63 A assinatura do professor no documento consultado não é legível. A grafia parece ser “Sg Galvão”, que 

não conseguimos identificar de quem se trata.  
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que V. Ex.a  se dignou enviar-me. (AGCRJ, Códice: 10-4-18 fl. 59, 

1872) 

 

 A escolha pela obra A ou B, dava-se, pelo que podemos perceber nas palavras 

dos pareceristas, pela forma como o compêndio era escrito, pela maneira como o autor 

conduzia e direcionava os conteúdos, em observância ao método, clareza e definições 

escolhidas. Entretanto, é possível conjecturar que, apesar de uma determinada obra ser 

considerada superior em relação à outra, o nome do autor e o prestígio gozado pelo 

mesmo exerciam fortes influências nas escolhas dos pareceristas. Esse fato pode ser 

comprovado pelas palavras do Sg. Galvão ao terminar o seu parecer em relação aos dois 

livros analisados por ele. 

Devo dizer que a ter de entrar nesse exame, creio que difficilmente 

poderia libertar o meo ânimo do peso de autoridade que sobre elle 

exerce o nome do Snr. Cons.o Ottoni, habituado como estou a respeitar 

o seo robusto talento e admirar a sua lúcida intelligencia. A rápida 

leitura do officio que elle dirigio a V. Ex.a, acompanhando a remessa 

do compêndio, ao qual expõe o racional programma que se impôz; as 

judiciosas suppressões que fez no compêndio do Snr. Frazão; e outras 

importantes considerações; veio corroborar aquella minha impressão; 

e n’uma urgência, sem mais detido exame não hesitaria em optar pelo 

compêndio do Snr. Cons.o C. Ottoni.  

Deus guarde a V. Ex.a  Ilmo. e Exmo. Snr. Cons.º José Bento da 

Cunha Figueiredo. Inspector Geral da inst.ção 1.ria e 2.ria do munic. da 

C.te.  

Rio de Janeiro, 28 de ag.to 1872. 

Sg Galvão  

(AGCRJ, Códice: 10-4-18 fl. 59, 1872) 

  

Quando Sg. Galvão afirma que “[...] difficilmente poderia libertar o meo ânimo 

do peso de autoridade que sobre elle exerce o nome do Snr. Cons.o Ottoni”, é notório o 

destaque que se materializava e se validava em função do nome do autor da obra, tanto 

que, nas palavras e decisões do próprio parecerista, a escolha se dá pelo livro do Sr. 

Ottoni. 

Em outro parecer para as mesmas obras, Antônio José do Amaral reconheceu 

entretanto o prestígio e o valor de ambos os autores:  

Bem compreende V. Ex.a não ser muito fácil a tarefa, que V. Ex.a me 

impôs: tenho presente dois trabalhos – um organizado por hábil 

professor, que tantas provas têm dado de sua inteligência, illustração e 

prática de ensino, – e outro abalizado pelo lente da escola de Marinha, 



92 

 

autor de muitas e apreciadas obras, e cuja aposentadoria deixou na 

mesma escola vã lacuna diffícil de ser preenchida, e um nome, que 

seus collegas, camaradas e alumnos, repetem sempre com respeito e 

veneração. Isto e o dizer que os compêndios estão escriptos com 

proficiência, método e claresa e que em geral são bons e correctos, é 

uma e a mesma cousa (AGCRJ, Códice: 10-4-18, fl. 76, 1872). 

 

Ao final, contudo, também Antonio José do Amaral, decidiu pela obra de Ottoni.  

 

3.3.6 Abordagem de conteúdos  

 No século XIX a escola elementar não possuía um currículo explicitamente 

definido. No texto da Reforma Couto Ferraz de 1854 (BRASIL, 1854), o artigo 47 

afirma que, dentre outros conteúdos, o ensino primário nas escolas públicas compreende 

o “[...] os principios elementares da arithmetica” e “pode comprehender tambem: O 

desenvolvimento da arithmetica em suas applicações praticas”. A falta de uma definição 

de tópicos que deveriam ser abordados nas obras para o ensino fazia com que os autores 

tivessem liberdade de, a partir de sua experiência, decidir o que incluir em seus 

compêndios. Sendo assim, isso também poderia chamar a atenção dos avaliadores ao 

perceber que algum tópico estava presente uma obra e/ou ausente em outra. É o que 

parece ter sido levado em consideração por Antônio José do Amaral, mais uma vez 

citando o parecer elaborado para as obras de Ottoni e Frazão.  

O do professor Frazão, além de uma introdução que dá noções 

elementares, trata das operações dos números inteiros, divisibilidade 

dos números, divisor commum, fracções ordinárias, fracções 

decimaes, operações sobre complexos, sistema métrico decimal, 

potências e raízes dos números, razões e proporções comprehendendo 

a equidifferença, regra de três simples, regra de três composta, regra 

de juros e regra de dividendo. Além das noções elementares, o 

Conselheiro Ottoni em seu trabalho occupa-se da numeração, 

operação sobre números inteiros, fracções ordinárias, fracções 

decimaes, complexos, somente a reducção a fracções ou a decimaes e 

vice- versa, systema de pesos e medidas, systema métrico decimal, 

razões e proporções não tratando da equidifferença, regra de três 

simples, regra de três composta, questões de juros, questões de 

desconto, questões de câmbio, e regra de sociedade. Comparando as 

diversas partes de que consta cada um dos compêndios, nota-se de 

mais no do professor Frazão a divisibilidade dos números, a teoria do 

máximo comum divisor, as operações especiaes dos complexos, a 

theoria das equidifferenças, as potências e raízes; no do Conselheiro 

Ottoni encontramos as regras de desconto e de câmbios, de que não 

tratou o professor Frazão pela razão dada na sua observação final 

(AGCRJ, Códice: 10-4-18, fl. 76, 1872). 
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 O mesmo tipo de percepção parece ter tido Luiz Pedro Drago ao fazer o parecer 

do livro de Carlos Victor Boisson, já citado, para o qual se refere como “incompleto”.  

Não julgo ser o plano traçado pelo autor, na organização daquella 

obra, o mais conveniente para o ensino, em consequência da urgência 

de condições didáticas, que devem presidir sempre trabalhos desse 

gênero; além de que o compendio manuscrito está incompleto, pela 

falta de teorias assaz importantes; entretanto reconheço mérito no que 

se acha ali exposto e notavelmente no compendio impresso e 

devidamente apropriado para o ensino primário. É o que penso em 

relação ao referido trabalho [...] (AGCRJ, Códice: 12-2-15, fl. 13, 

1872). 

 

Além dos itens elencados até o momento, nas palavras de Galvão (2009),  

[...] a preocupação com a “transposição didática”, [...] parecia presente 

não apenas restrita ao manual escolar, mas a toda ação da escola, pelo 

menos no final do século, quando a discussão sobre o método 

intuitivo64 e a “lição de coisas” tornam-se cada vez mais presentes. (p. 

141) 

 

Diretamente ligada ao conceito de clareza e método, exigências essas 

preconizadas pelos pareceristas, a “transposição didática”65 dos conteúdos foi observada 

nas análises realizadas. Ao afirmar que uma obra ao expor as “[...] questões de modo 

synthetico e claro e illustrando-as com exemplos que se expõem á comprehensão do 

enunciado”, o parecer ressaltava a importância da metodologia adotada pelo autor, o 

                                                             
64 “O método intuitivo, conhecido como lições de coisas, foi concebido com o intuito de resolver o 

problema da ineficiência do ensino diante de sua inadequação às exigências sociais decorrentes da 

revolução industrial que se processara entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Ao mesmo 

tempo, essa mesma revolução industrial viabilizou a produção de novos materiais didáticos como suporte 

físico do novo método de ensino. Esses materiais, difundidos nas exposições universais, realizadas na 

segunda metade do século XIX com a participação de diversos países, entre eles o Brasil, compreendiam 

peças do mobiliário escolar; quadros negros parietais; caixas para ensino de cores e formas; quadros do 

reino vegetal, gravuras, cartas de cores para instrução primária; aros, mapas, linhas, diagramas, caixas 

com diferentes tipos de objetos como pedras, metais, madeira, louças, cerâmica, vidros; equipamentos de 

iluminação e aquecimento; alimentação e vestuário etc. Mas o uso de todo esse variado material dependia 

de diretrizes metodológicas claras, implicando a adoção de um novo método de ensino entendido como 

concreto, racional e ativo. O que se buscava, portanto, era uma orientação segura para a condução dos 

alunos, por parte do professor, nas salas de aula. Para tanto foram elaborados manuais segundo uma 

diretriz que modificava o papel pedagógico do livro. Este, em lugar de ser um material didático destinado 

à utilização dos alunos, se converte num recurso decisivo para uso do professor, contendo um modelo de 

procedimentos para a elaboração de atividades, cujo ponto de partida era a percepção 

sensível.”(SAVIANI, 2006). 

65 Não temos o intuito de discutir sobre a transposição didática, ou se ela de fato era uma ideia presente 

nos livros escolares do século XIX. Em termos gerais a ideia de transposição didática surge da 

necessidade de algum tipo de adaptação do conhecimento quando se trata de ensiná-lo. Manteremos a 

expressão entre aspas, tal como foi referida por Galvão (2009). 
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cuidado e a atenção que era dada ao processo de ensino e de aprendizagem da criança a 

qual a obra seria destinada, como podemos observar a seguir. 

 

Figura 16 – Parecer do livro Arithmetica Elementar 

(apud SOUZA, 1910)  

 

 O parecer do Diário de Pernambuco, a respeito da obra Arithmética Elementar, 

explicitava o destaque do compêndio à uma certa “transposição didática” dos conteúdos, 

o que nos permite afirmar que a obra recebe parecer favorável nesse quesito, ressaltando 

a dimensão que este aspecto tão valioso dá a um compêndio da época. 

Bittencourt (2008) lembra que durante o século XIX “[...] a memorização era a 

tônica do processo de aprendizado e era a principal capacidade exigida dos alunos para 

o sucesso escolar” (p. 2013). Sendo assim, esta concepção de aprendizado não foi 

ignorada pelas obras didáticas da época. “A memorização era um pressuposto básico 

para a aprendizagem e o ‘saber de cor’ se impunha como método que os autores 

buscavam incentivar” (BITTENCOURT, 2008, p. 203).  

 Entretanto, na Aritmética, a memorização de regras deveria ser estabelecida no 

momento certo. Em seu parecer sobre a Arithmetica Elementar de João José Pereira de 

Aurora, o professor da Segunda escola publica do sexo masculino da freguesia do 

Campo Grande José da Silva Santos, disse:  

O trabalho enfadonho de decorar regras e definições antes que os 

meninos saibão efetuar pelo menos praticamente as operações 

fundamentaes da arithmetica, affigura-se-nos inteiramente inútil, por 

isso que para eles essas regras e definições não são mais do que 

palavras inteiramente vasias de sentido, servindo apenas para 

sobrecarregar-lhes a memoria, na qual dificilmente se gravão essas 

mesmas regras e definições, de que depois em pouco tempo se 

esquecem (AGCRJ, Códice: 12-2-15, fl. 24, 1880). 
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 Sendo assim, o professor conclui que “[...] o estudo das regras e definições 

arihmeticas só deve ter lugar depois que os meninos tendo já o conhecimento pratico 

das quatro operações fundamentaes [...]”, e então “[...] mais fácil se lhes tornará o 

estudo das regras e definições relativas as operações fundamentaes, porque a pratica 

destas operações os levará naturalmente a deduzirl-as”. (AGCRJ, Códice: 12-2-15, fl. 

24, 1880). 

 As demonstrações no campo da Matemática têm uma importância significativa 

no processo de ensino e de aprendizagem, desde que a sua realização auxilie no 

entendimento e apropriação de determinados conceitos pelo aluno. Não obstante essa 

realidade, pela análise do parecer a respeito dos compêndios do Conselheiro Ottoni e do 

professor Frazão, percebe-se uma maior relevância do primeiro em relação ao segundo 

na questão das demonstrações.  

Relativamente ao método da exposição ainda o compêndio do 

Conselheiro Ottoni, atendendo-se ao fim de que são destinados tais 

compêndios, leva vantagem ao do Professor Frazão. Apenas dá este os 

princípios e regras sem a menor demonstração; habitua mal, como já 

dissemos, o espirito dos alumnos n’aquela idade, educa-os a somente 

decorar e com o inconveniente dos mesmos princípios não se 

arrigarem-se na mente do menino, por lhe faltar a base, que é o 

raciocínio da demonstração. No entretanto com o seu compêndio o 

Conselheiro Ottoni vai desde logo ensinando os princípios por meio 

de comparações e demonstrações de fácil comprehenção, e habituando 

os meninos aos raciocínios partindo dos mais simples para os mais 

complexos (AGCRJ, Códice: 10-4-18, fl. 89-91, 1880). 

 

 A demonstração não deve ser encarada como uma regra ou uma imposição para 

que um livro seja considerado de qualidade. Entretanto, a apresentação de um resultado 

matemático por meio de demonstração torna, por vezes, a compreensão mais simples e 

menos mecânica. Essa afirmação pode ser corroborada pelas palavras constantes no 

mesmo parecer quando o parecerista afirma que a obra do Professor Frazão lança “[...] 

quasi sempre os princípios sem demonstracção,” e a do Conselheiro Ottini, em contra 

partida forma “[...] os mesmos princípios por meio de fáceis demonstracções, e d’elas 

derivando naturalmente outros por meio de raciocínios apropriados á intelligência dos 

jovens alumnos, a quem é destinado o compêndio”. 
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4 Considerações Finais  

 

 

As políticas púbicas relacionadas ao livro didático ganharam contornos mais 

definidos ao longo dos séculos XX e XXI. Durante o século XX, os processos de 

avaliação do livro escolar se tornaram mais concretos e estabelecidos com a criação da 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), bem como com o Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD). Assim, a qualidade dos livros didáticos se definiu, nesse 

contexto, pelo cumprimento de itens pré-estabelecidos no âmbito dessas políticas. 

Entretanto, ao nos debruçarmos sobre o século XIX, é possível perceber e reconhecer de 

maneira similar, mas de forma não tão estruturada, características (isoladas ou não), 

presentes nos pareceres das obras que nos revelavam e atestavam a sua “qualidade”. 

Nesse sentido, entende-se qualidade como um critério de aprovação subjetiva dada por 

uma ou mais pessoas, responsáveis pela análise dos compêndios circulantes nos 

Oitocentos.  

A questão da qualidade na educação ganha proporção ainda maior quando se 

discute o significado semântico da palavra atrelado aos mais variados conceitos que se 

aplicam neste campo. Dessa forma, entender aquilo que chamamos de qualidade do 

livro didático é um primeiro passo para que a discussão a respeito dos pareceres e os 

critérios analisados se tornem claros e então conclusivos. 

Do ponto de vista semântico, a qualidade é aquilo que consideramos bom, 

recomendável e que, comparando-se dois ou mais objetos, torna um deles melhor que o 

outro. Assim, a qualidade acaba por definir o padrão, o status, o valor e se ousarmos 

ainda, podemos dizer a importância de uma determinada coisa (ou objeto). 

Diretamente relacionado a produção dos livros didáticos no Brasil, Choppin 

(2008), ao tratar da produção de livros didáticos como sendo de péssima qualidade, 

endossa que o não cumprimento dos currículos oficiais, uso de definições, teorias e 

conceitos errados ou obsoletos e valores que deturpam ou influenciam de forma 

negativa a formação cidadã, tornam o livro didático uma problemática e, inferindo sobre 

essas afirmações, constata-se a não qualidade de uma obra ou a insuficiência e 

deficiência nos processos de avaliação.  
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A partir dessas concepções, o livro didático passa a exercer funções para além de 

um material de apoio em sala de aula. Ainda, o livro didático se configura como uma 

valiosa fonte de pesquisa para compreender as práticas escolares e os processos 

pedagógicos adotados e valorizados de determinada época. Alonso (2011) nos lembra 

que:  

[...] é possível pensar em uma análise do manual escolar não apenas 

como instrumento de educação, mas como um registro em que 

processos culturais e políticos podem ser traçados além das fronteiras 

das instituições educacionais, a partir de diferentes perspectivas, entre 

as quais a histórica, sociológica, antropológica e comunicacional. (p. 

208, tradução nossa) 

 

Tendo em vista a preocupação com esse aparato pedagógico, a necessidade de 

disponibilizar e entregar às mãos dos estudantes e professores um objeto de qualidade, 

leva-nos a perceber os processos de avaliação das obras, desde o Oitocentos até os dias 

de hoje, como essenciais para que essa finalidade e exigência seja bem entendida e 

atendida. 

As políticas mais atuais de aprovação e circulação dos livros didáticos 

determinam parâmetros, normais, exigências mais definidas e pré-estabelecidas, 

diferente do que percebemos nos pareceres analisados. De todo modo, há que se 

observar semelhanças entre os três momentos (século XIX, XX e XXI) retratados no 

texto. Destaque para itens como a observância dos conceitos matemáticos apresentados, 

a adequação dos conteúdos e informações à idade a qual se destina o material, o método 

e a clareza, a presença de bons conteúdos, a fidelidade aos currículos escolares, sem 

falar do nome do autor da obra, que ainda nos dias mais atuais, mesmo que de forma 

tímida e velada, ainda carrega valor e estima à obra.  

A partir das leituras dos pareceres, encontramos características presentes nas 

obras de Matemática do século XIX, já levantadas por Galvão (2009) em sua pesquisa 

voltada para livros escolares no século XIX em Pernambuco. 

Observando de forma específica os Oitocentos, os critérios e as análises dos 

pareceres encontrados, revelam a presença e preocupação de itens como a organização e 

métodos nas obras, utilidades das informações contidas, prestígio do autor, correção dos 

conteúdos, itens esses já tratados aqui, dentre outros elencados ao longo da pesquisa. 

Vale ressaltar que esses itens não são os únicos existentes nos pareceres analisados e 

nem, por certo, são exclusivos dos livros de Matemática. Entretanto, ancorados pela 
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pesquisa de Galvão (2009), guiamo-nos pelos critérios tratados pela autora, dentre 

outros que foram percebidos durante a leitura e pesquisa dos documentos.  

Com a finalidade de realizar as análises propostas nesta pesquisa, fez-se 

necessária a leitura de documentos encontrados datados do século XIX. Desta forma, as 

conjecturas inferidas neste trabalho não podem ser encaradas de forma conclusiva, uma 

vez que o olhar de outros pesquisadores pode gerar concepções diferentes ou ideias 

adicionais.  

Como nos lembra Soares (2018), ao tomar a fala de Lombardi66 (2004), “[...] 

certamente que nem todas as ações históricas ficaram registradas para a posteridade, 

pois, apesar de terem existido, não poderão ser recuperadas e contadas”. Contudo,  

[...] apesar da impossibilidade de se recuperar muitos acontecimentos, 

experiências e vivências do ser humano, o historiador deve se 

apropriar dos “vestígios” deixados pelo passado.  A análise que se faz 

do que existiu no passado e chega ao presente é parte de um processo 

que depende de escolhas. Os “vestígios” constituem-se em 

documentos, usados pelo pesquisador sendo o seu elo com o passado 

que o possibilitam se aproximar do objeto de estudo, interpretá-lo e 

reconstitui-lo. Entretanto, esse objeto define ou limita, muitas vezes, 

os caminhos do pesquisador (p. 93) 

 

Como a autora afirma, esse processo depende de escolhas. Dessa maneira, 

podemos encarar uma pesquisa histórica por diversas óticas, dependendo da busca e 

desejo do pesquisador. Outrossim, num mesmo documento podem-se extrair diversas 

informações diferentes ou até numa mesma análise, concepções e conjecturas distintas. 

Como o nosso foco, em especial, foi tratar dos pareceres relacionados aos livros de 

Matemática do século XIX, recomendamos, portanto, que a pesquisa seja estendida para 

outras áreas do conhecimento a fim de estabelecer semelhanças e diferenças não só com 

a área aqui em questão como também com as políticas atuais relacionadas às demais 

áreas do conhecimento. 

 

 

 

                                                             
66 LOMBARDI, J. C. História e Historiografia da Educação: atentando para as fontes. In: LOMBARDI, J. 

C.; NASCIMENTO, M. I. M. (orgs.). Fontes, História e historiografia da Educação. Campinas: Autores 

Associados, 2004, p. 141-176.  
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DECRETO Nº 1.331-A, DE 17 DE FEVEREIRO DE 1854 

 

Approva o Regulamento para a reforma 

do ensino primario e secundario do 

Municipio da Côrte. 

 

Hei por bem, na conformidade do artigo 1º do Decreto nº 630 de 17 de Setembro 

de 1851, Approvar o Regulamento para a reforma do ensino primario e secundario do 

Municipio da Côrte, que com este baixa, assignado por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 

do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que assim o 

tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em dezesete de Fevereiro de 

mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Regulamento da instrucção primaria e secundaria do Municipio da Côrte, a que se 

refere o Decreto desta data  

 

TITULO I 

CAPITULO UNICO 

Da Inspecção dos estabelecimentos publicos e particulares de instrucção primaria e 

secundaria. 

[...]  

      Art. 3º Incumbe ao Inspector Geral: 

[...]  

      § 4º Rever os compendios adoptados nas escolas publicas, corrigil-os ou fazel-os 

corrigir, e substituil-os, quando for necessario. 

[...] 

      Art. 11. O Conselho Director tomará parte em todos os negocios em que a sua 

intervenção he exigida por este Regulamento. 

     Terá especialmente a seu cuidado: 

     1º O exame dos melhores methodos e systemas praticos de ensino. 

     2º A designação e revisão dos compendios na fórma do Art. 4º. 

     3º A creação de novas cadeiras. 

     4º O systema e materia dos exames. 

     Em geral será ouvido sobre todos os assumptos litterarios que interessem a 

instrucção primaria e secundaria, cujos melhoramentos e progresso deverá promover e 

fiscalisar, auxiliando o Inspector Geral. 
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     Julgará as infracções disciplinares, a que esteja imposta pena maior que as de 

admoestação, reprehensão ou multa, quer dos professores publicos primarios e 

secundarios, quer dos professores e directores das escolas, aulas e collegios particulares. 

 

TITULO II 

Da Instrucção publica primaria 

[...] 

CAPITULO III 

      Art. 56. Nas escolas publicas só podem ser admittidos os livros autorisados 

competentemente. 

      São garantidos premios aos professores ou a quaesquer pessoas que compuzerem 

compendios ou obras para uso das escolas, e aos que traduzirem melhor os publicados 

em Iingua estrangeira, depois de serem adoptados pelo Governo, segundo as disposições 

do Art. 3º § 4º combinadas com as do Art. 4º. 

      A' adopção de livros ou compendios que contenhão materia do ensino religioso 

precederá sempre a approvação do Bispo Diocesano. 

      [...]  

      Art. 60. Todo o expediente dentro das escolas será feito á custa dos cofres 

publicos. 

      Correrão tambem por conta dos cofres publicos as despezas de fornecimento de 

livros e outros objectos necessarios ao ensino. 

[...] 

      

TITULO III 

CAPITULO UNICO 

Da Instrucção publica secundaria 

 [...]  

      Art. 95. O Governo garante premios na conformidade da 2ª parte do Art. 56 aos 

que compuzerem ou traduzirem compendios, os quaes serão sujeitos á disposição do § 

4º do Art. 3º combinada com a do Art. 4º. 

      

TITULO IV 

CAPITULO UNICO 

Do ensino particular primario e secundário 

[...]  

      Art. 104. Os professores e directores de estabelecimentos particulares são 

obrigados: 
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      § 1º A remetter aos respectivos Delegados relatorios trimensaes de seus 

trabalhos, declarando o numero de alumnos, a disciplina e compendios adoptados e 

fazendo as observações que entenderem convenientes. 

      § 2º A participar-lhes qualquer alteração que projectem no regimen dos seus 

estabelecimentos com a precisa antecedencia e solicitar autorisação para isso. 

      § 3º A dar-lhes parte de qualquer mudança de residencia. 

      § 4º A franquear-lhes as aulas, dormitorios e mais dependencias dos 

estabelecimentos, no caso em que os queirão inspeccionar. 

      [...]  

      Art. 106. Os professores e directores de estabelecimentos particulares poderão 

adoptar quaesquer compendios e methodos que não forem expressamente prohibidos. 

      [...]  

Palacio do Rio de Janeiro em 17 de Fevereiro de 1854. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO Nº 9.397, DE 7 DE MARÇO DE 1885 

 

Estabelece regras para a adopção das 

obras concernentes ao ensino primario e 

dá outras providencias. 

 

Attendendo ao que propoz a Inspectoria Geral da Instrucção primaria e 

secundaria do municipio da Côrte, Hei por bem Decretar o seguinte: 

Art. 1º Nenhum livro, mappa ou objecto de ensino será adoptado nas escolas 

publicas sem prévia approvação do Ministro do Imperio, ouvido o Conselho Director, 

que dará parecer fundamentado. 

A' adopção dos livros ou compendios que contenham materia do ensino 

religioso, precederá tambem a approvação do Bispo Diocesano, na fórma do art. 56 do 

Regulamento annexo ao Decreto n. 1331 A d, e 17 de Fevereiro de 1854. 

Art. 2º A approvação será requerida ao Inspector Geral pelo autor ou editor, ou 

solicitada ex officio por qualquer dos membros do Conselho Director. Para se resolver 

sobre a approvação, deverão ser entregues na Inspectoria 12 exemplares da obra afim de 

serem distribuidos pelos membros do Conselho. Os exemplares restantes ficarão 

archivados. 

Art. 3º Os livros ou objectos approvados classificar-se-hão do seguinte modo: 

1º Para serem utilisados pelos alumnos na classe; 

2º Para servirem aos professores nas suas explicações; 

3º Para fazerem parte das bibliothecas escolares ou da ornamentação das aulas; 

4º Para serem distribuidos como premios. 

Art. 4º Nenhum livro ou objecto deverá applicar-se a fim diverso daquelle para 

que tiver sido adoptado. 

Art. 5º O Inspector Geral, ouvindo o Conselho Director, fará organizar, de 

accôrdo com o disposto no art. 3º, e submetterá á approvação do Ministro do Imperio 

um catalogo dos livros e trabalhos adoptados que devam continuar a servir nas escolas 

até verificar-se o concurso de que trata o art. 8º 

Art. 6º Organizado o catalogo, publicar-se-ha annualmente, afim de ser 

distribuida pelos professores, a relação das obras approvadas durante o anno. 

Art. 7º Os professores que infringirem as disposições deste Decreto incorrerão 

na pena de multa, na conformidade do art. 115 do Regulamento de 17 de Fevereiro de 

1854. 

Art. 8º O Governo, logo que esteja habilitado a fazer a despeza necessaria á 

substituição dos livros actualmente adoptados, providenciará para que pela Inspectoria 

Geral se annuncie um concurso para apresentação de livros destinados aos alumnos e 

organizados de accôrdo com o programma das escolas. 

Realizado o concurso, serão exclusivamente distribuidos pela Inspectoria, nos 

termos do art. 60 do citado Regulamento, os livros que nelle tiverem sido escolhidos; e 

os autores ou editores se obrigarão a vendel-os pelo preço que fôr taxado mediante 
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accôrdo com o Inspector Geral, quando o Governo não preferir fazer acquisição da 

propriedade da obra. 

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Filippe Franco de Sá, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Ministro e Secretario de 

Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Março de 1885, 64º da Independencia e do Imperio. 

    Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

    Filippe Franco de Sá. 

 

 

 


