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RESUMO 

 

A presente monografia teve como objetivo a investigação sobre de que forma a abordagem a 

respeito do trabalho infantil está presente nos livros didáticos dos anos finais do Ensino 

Fundamental aprovados através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2016 na 

disciplina de História. Com o intuito de que, após a identificação de em quais conteúdos 

curriculares o tema está presente, haja o questionamento da possibilidade de ampliação ou 

aprofundamento do mesmo e fomento de abordagens e práticas em sala de aula que atuem no 

sentido de conscientização por parte das crianças de seus direitos e o combate a exploração do 

trabalho infantil. Para isso, foi realizada uma breve revisão da produção historiográfica que 

toma a criança por objeto - tanto no contexto da história mundial e quanto no caso específico 

das crianças brasileiras - e levando em consideração também as definições legais da mesma e 

a regulamentação/proibição de trabalho realizado por elas e também da questão do uso do 

livro didático como fonte, suas problemáticas e limitações. Em seguida, de maneira breve 

procurou-se demonstrar a presença do tema na legislação referente a educação no Brasil e por 

fim a análise da temática trabalho infantil e também presença das crianças na História em três 

coleções didáticas presentes atualmente nas escolas públicas do país.   

Palavras-chave: Trabalho infantil, Livro didático, Ensino de História 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph aims to investigate how the approach regarding child labor is present in the 

textbooks of the final years of Elementary School approved through the National Program of 

Didactic Book (PNLD) in 2016 in the History's discipline. Aiming that, after identifying in 

which curricular contents the theme is present, the questioning of the possibility to expanding 

or deepening it and fomentation of approaches and practices in the classroom that act in the 

sense of children's awareness of their rights and combat child labor's exploitation. For this, 

was made a brief review of the historiographic production that takes the child by object - in 

the context of world history and in the specific case of Brazilian children - and taking into 

account also the legal definitions of the same and the regulation/prohibition of work and the 

question of the use of the textbook as a historical source, its problems and limitations. 

Afterwards, a brief attempt was made to demonstrate the presence of the theme in legislation 

regarding education in Brazil and finally the analysis of the theme of child labor and also the 

presence of children in history in three didactic collections being use in public schools in the 

country. 

Key-words: Child labor; Textbook; History Education 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Dentro da minha experiência e contexto, de uma jovem brasileira de classe média 

baixa moradora de uma capital urbanizada, existe uma grande pressão e expectativa pela 

aprovação num vestibular. Na loucura do ensino médio além dos vestibulares é crescente a 

preocupação com a prova e redação do ENEM, que em seu atual formato abre muitas portas. 

Um dos macetes ensinados nos cursinhos é, ao sugerir a proposta de intervenção solicitada no 

enunciado, mencionar a educação e ensino. Independente do tema: A educação é solução. 

 Neste sentido há na teoria um reconhecimento da importância e responsabilidade da 

instituição escolar e dos professores, que infelizmente não se reflete nas práticas. Ocorre a 

falta de apoio de diversos grupos sociais nas mobilizações de professores e de estudantes além 

de ser notável o crescente ataque a práticas docentes que visam formar cidadão críticos e 

engajados. Tudo isto está relacionado com a pesquisa que realizei nesta monografia. 

 Ainda muito jovem escolhi o magistério e a sala de aula, meu ensino médio foi técnico 

e saí habilitada para trabalhar com a educação infantil. Diante da necessidade de escolha de 

um tema para a pesquisa só tinha uma certeza dentre tantas possibilidades: deveria ter relação 

com as crianças. Estes sujeitos tão numerosos e que são constantemente apagados, excluídos e 

silenciados. Pensava em utilizar uma abordagem da história cultural e analisar literatura e 

música voltada para crianças ou algo neste sentido. 

 Porém, um dos fatores decisivos da escolha final do tema foi a minha participação no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Um programa que permite 

a nossa inserção nas escolas e salas de aula ao longo da graduação enriquecendo tanto a 

minha formação quanto a das supervisoras e dos estudantes dos colégios, nesta interação entre 

a produção do conhecimento acadêmico e a realidade escolar. 

 Logo em minha primeira aula tinha a responsabilidade de, junto com dois colegas da 

graduação, trabalhar o tema revolução industrial com os estudantes de oitavo ano. Visando 

gerar identificação uma das questões que nós escolhemos abordar neste plano de aula foi a do 

trabalho infantil. Meses depois, em uma reunião na universidade na qual discutíamos a 

decepção com os resultados de uma atividade com o ensino médio, refletimos sobre a 

desmotivação dos estudantes e que, ao contrário do que apresentei ali no início, para a 

realidade deles, a universidade não chegava a ser uma opção. Muitos se pudessem nem 

estariam frequentando o ensino médio, pois não veem sentido na continuidade dos estudos e 

sim anseio por poderem trabalhar e ter dinheiro para conquistar seus sonhos. 



11 
 

 Isto me tocou muito, pois habitamos a mesma cidade e temos uma diferença de idade 

muito pequena. Desta forma, e em diálogo com a minha atual orientadora, acabamos 

chegando na problemática aqui desenvolvida. Investigar a existência e como se dá a discussão 

do trabalho infantil na escola, sobretudo para as crianças e adolescentes. Não é algo fácil de se 

averiguar. Optamos então pela investigação do tema num instrumento muito presente na 

escola e na prática de diversos professores: O livro didático. Sendo este um material que está 

garantido aos estudantes de escola pública pela Lei de Diretrizes e Bases da educação 

brasileira. 

 Neste sentido a organização do trabalho se deu em três momentos: No primeiro 

realizei uma breve revisão historiográfica visando compreender e identificar quem é este 

sujeito criança par aa História, levando em consideração a bibliografia internacional e sobre a 

criança brasileira. Além disso, no mesmo capítulo apresentei as dificuldades em conceituar e 

definir trabalho infantil e como este tema é vivenciado de maneira diferenciada ao longo da 

história e em diferentes culturas e sociedades. 

 Num segundo momento apresentei sugestões metodológicas de historiadores 

especialistas no uso do livro didático como fonte de pesquisa historiográfica, além de uma 

breve história da presença deste nas salas de aula brasileiras e as leis que regulamentam sua 

edição e distribuição ao longo do tempo. Também neste capítulo busquei, após apresentar de 

maneira sucinta a legislação que rege e norteia a educação no Brasil, identificar nelas 

presença do tema trabalho infantil. Pois, poderia construir uma crítica caso ele aparecesse nos 

documentos e não nos livros e também não poderia exigir do material didático uma 

abordagem desta temática entre tantas outras obrigatórias caso não estivessem asseguradas na 

legislação. 

 Por fim, no terceiro capítulo apresento o resultado das análises e as coleções didáticas 

com que trabalhei. Escolhidas de maneira aleatória as três coleções estão entre as quatorze 

selecionadas no PNLD de 2016 e estarão nas escolas públicas brasileiras entre 2017 e 2019. 

Elenquei principalmente as fontes escolhidas e apresentadas pelos autores e editores, mas 

também o corpo do texto do material.    

Espero que este trabalho ajude a, além de trazer visibilidade para este tema, pensarmos 

soluções para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, pois de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente a responsabilidade sobre elas além do Estado e da 

família é de toda a sociedade. 
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2. A CRIANÇA COMO OBJETO DA PESQUISA HISTORIOGRÁFICA 

 

Em outubro de 2009 a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie participou da 

conferência TED Talks
1
 com uma fala na qual apresenta o perigo de uma história única. Uma 

das afirmações da autora é a de que “A história única cria estereótipos. E o problema com 

estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que eles são incompletos. Eles fazem uma 

história tornar-se a única história. ”
2
 As correntes historiográficas que surgiram e tem se 

fortalecido desde o século XIX, em grande maioria, visam dar maior visibilidade e voz a 

sujeitos que antes eram apagados da História com H maiúsculo. 

Neste esforço vemos crescer o número de trabalhos acadêmicos sobre, a nível 

internacional: os operários, camponeses, mulheres, LGBTs, e, mais especificamente no caso 

brasileiro de negros, indígenas, entre outros sujeitos antes apagados ou subalternizados. Um 

exemplo disso é o trabalho de Flavia Fernandes de Souza: Trabalho doméstico: considerações 

sobre um tema recente de estudos na História Social do Trabalho no Brasil cuja análise 

comprova o aumento da abordagem da questão do trabalho doméstico, em maior parte 

realizado por mulheres de baixa renda e negras, na historiografia brasileira produzida nos 

últimos anos. Na presente monografia o enfoque é também, um destes sujeitos “outro”: as 

crianças; pela perspectiva da história social. Neste capítulo apresento não apenas uma breve 

revisão da produção historiográfica que toma a criança como seu objeto a nível nacional e 

internacional, mas também as transformações na definição legal de criança no Brasil. 

Como Barros (2005) ressalta no artigo A História Social: seus significados e seus 

caminhos “não existem fatos políticos, econômicos ou sociais isolados. Não é o tipo de fato 

(...) o que define uma sub-especialidade da História, mas sim o enfoque que o historiador dá a 

cada um destes tipos de fatos.” (p.14) O autor apresenta uma classificação do tipo de história 

produzida nos seguintes fatores: Dimensão, abordagem e domínio; classificando a História 

social como uma dimensão da História. Tanto Barros (2005), como Castro (1997) ressaltam a 

                                                
1 A TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada à divulgação de ideias de pessoas de diversas 

culturas que buscam uma compreensão mais profunda do mundo visando mudanças positivas nas 

realidades locais e global. Uma das formas encontradas para realizar este intento são conferências, nas 

quais são gravados os vídeos disponibilizados no site Youtube. 

 
2 Transcrição e tradução feita por mim a partir do vídeo. A fala completa de Chimamanda está 

disponível em diversos vídeos no youtube com diferentes legendas, entretanto o original é The danger 

of a single story | Chimamanda Ngozi Adichie no canal TED. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v= D9Ihs241zeg&t=802s> 
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importância para a História Social, dos autores Lucien Febvre e Marc Bloch que fundaram em 

1929 a revista Annales d’Histoire Économique et Sociale. Castro (1997) pondera, assim como 

outros historiadores atualmente, o quando este marco historiográfico é real ou simbólico, mas 

foi tornado lugar comum para demarcação de uma história em oposição a Rankiana: dos 

grandes nomes, na qual os sujeitos retratados eram sempre os reis e generais e o aspecto 

privilegiado era a política, presente no ambiente cientificista das academias do século XIX. 

Uma indagação feita por ambos os autores citados é: Não seria toda história uma 

história social? Visto que é esta é uma ciência humana que busca compreender a ação de seres 

humanos e grupos sociais dos mais variados ao longo do tempo? De fato, Barros (2005) 

afirma num tópico intitulado História Social como uma “História Totalizante”: “Qualquer 

informação historicizada pode ser tratada socialmente, é correto dizer. Mas é também verdade 

que nem toda História é necessariamente social. ” (p.12) O autor argumenta que esta 

classificação é possível analisando qual o fim, o objetivo do historiador a investigar seu objeto 

e o enfoque e importância dado ao social na pesquisa-problema. Barros (2005) prossegue 

apresentando os objetos mais evidentes e recorrentes da história social: os modos e 

mecanismos de organização social, as classes sociais e outros tipos de agrupamentos, as 

relações sociais (entre estes grupos e entre os indivíduos no seu interior), e por fim os 

processos de transformação da sociedade. Portanto, embora a abrangência e grande variedade 

de objetos e abordagens possíveis para a história social, segundo Castro (1997) esta “mantém 

(...) seu nexo básico de constituição, enquanto forma de abordagem que prioriza a experiência 

humana e os processos de diferenciação e individualização dos comportamentos e identidades 

coletivos – sociais – na explicação histórica” (p.89) 

Sendo assim, na perspectiva da história social o conceito de criança e infância, muito 

além de determinada em fatores biológicos e fisiológicos é também construída histórica, 

social e culturalmente. Mary Del Priore (2010) destaca na introdução da obra História da 

Criança no Brasil: “As cartas, memórias, registros e cartilhas, trazem no entanto, a fala do 

adulto sobre a criança.”(p.9) A dificuldade de encontrar e classificar fontes produzidas por 

crianças antes do século XIX é destacada por demais historiadores que pesquisam a infância 

que estão mencionados nesta monografia, o que exige deles um trabalho cuidadoso para 

buscar aferir as ideias e comportamentos destas registrados em fontes feitas por adultos. Na 

abertura do capítulo Infância de papel e tinta, presente na obra organizada por Marcos Cezar 

de Freitas: História Social da infância no Brasil, a pesquisadora Marisa Lajolo (2006) 

escreve: “Enquanto objeto de estudo, a infância é sempre um outro em relação àquele que a 

nomeia e a estuda. As palavras infante, infância e demais cognatos, em sua origem latina e nas 
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línguas daí derivadas, recobrem um campo semântico estreitamente ligado à idéia de ausência 

de fala.” A autora escreve também, retomando o que foi afirmado acima: 

 

Junto com crianças, mulheres, negros, índios e alguns outros segmentos da 

humanidade foram ou continuam sendo outros eles e outras elas no discurso que os 

define. Até que esperneiam, acham a voz e, na força do grito, mudam de posição no 

discurso que, ao falar deles e delas, acaba constituindo-os e constituindo-as. De 

objeto passam a sujeito, ou, melhor dizendo, passam a sujeito e objeto 

simultaneamente, que as posições se alternam no engendramento do discurso. 

(LAJOLO,  2006) 

 

Encontrar e usar a própria voz é um argumento recorrente na fala da paquistanesa 

Malala Yousafzai. A garota, nascida em 1997 – portanto atualmente com vinte anos de idade 

– tinha apenas dezesseis quando sobreviveu a um atentado, provocado pelo grupo talibã que 

pretendia acabar com o direito à educação de meninas nas regiões por eles dominadas. 

Ameaçados pelos efeitos daquela garota que não se calava e desde os doze anos pronunciava-

se publicamente defendendo seu direito à educação, enviaram um jovem para assassiná-la 

com um tiro na cabeça enquanto está voltava da escola. Em seu livro Eu sou Malala a autora, 

que foi a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel
3
 - Dividiu o Nobel da Paz em 2013 

com o indiano Kailash Satyarthi - além de contar a própria história, de seu pai e família, e de 

certa forma do Paquistão e da religião muçulmana, escreve ao explicar o fundo criado devido 

a ela: “Espero que minha história possa inspirar as garotas a erguer suas vozes e a abraçar o 

poder que têm dentro de si, mas minha missão não acaba aqui. ” (YOUSAFZAI, 2013). 

Entretanto, como supracitado, ouvir a voz das crianças e compreendê-las como 

sujeitos sociais e históricos capazes de falar por si mesmos é um fenômeno bastante recente. 

De acordo com a Lei no. 8069, vigente desde 13 de julho de 1990, mais conhecida como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, são consideradas crianças no Brasil as pessoas com 

idade entre zero e doze anos; e adolescentes aqueles com idade entre doze e dezoito anos. 

Porém, ao longo da História a definição de criança não foi sempre a mesma. 

 

2.1) PRODUÇÃO SOBRE A CRIANÇA E A INFÂNCIA A NÍVEL 

INTERNACIONAL 

                                                
3 Informação divulgada em diversos veículos de notícia, inclusive no site de notícias da rede globo, 

portal G1: Disponível em < http://g1.globo.com/mundo/ noticia/2014/10/malala-passa-ser-pessoa-

mais-jovem-ganhar-um-nobel-veja-lista.html> Acesso em 20/07/2017. 
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Um livro referência da história - ocidental eurocêntrica -  das crianças é A história 

social da criança e da família escrito em 1960 pelo historiador medievalista francês Philippe 

Ariès.  Para este autor o surgimento da noção de infância deu-se apenas no século XVII, junto 

com as transformações que começaram a se processar na transição para a sociedade moderna. 

Antes disso as crianças eram tidas como “homens em tamanho reduzido” (ARIÈS, 1981). Isto 

quando chegavam a sê-lo pois, segundo o autor, até por volta do século XII o pequeno ser 

sobrevivendo antes de atingir cerca de sete anos, não tinha muito valor ou utilidade, devido 

em parte as altas taxas de mortalidade infantil. Após este período crítico passar, o pequeno era 

inserido na vida e mundo dos adultos, executando trabalhos e frequentando espaços destes. 

Esta perda constante de crianças é segundo Ariès uma das explicações à falta de afeto e 

ausência de sentimentalismo para com elas no período. 

No século XIV, torna-se comum a representação de anjos e santos como crianças e a 

partir daí até o século XVII devido a demais transformações de contexto, a criança começa a 

ser compreendida como um ser diferente do adulto.  Melhores condições de higiene e a 

crescente separação entre espaços públicos e privados, a ideia de intimidade que começava a 

atingir as mais variadas camadas sociais, passam a mudar a concepção de família e a grande 

mortalidade dos pequenos é desnaturalizada e estas mortes sentidas. Então torna-se 

perceptível para o autor a maior visibilidade dada às crianças em principalmente dois vieses: 

da família, sobretudo por parte das mulheres e o das igrejas; sendo o primeiro relacionado à 

imagem de doçura e inocência das crianças e a segunda de disciplinarização e controle que se 

dá através das escolas e da educação. 

Vale ressaltar que a ideia de criança não é uniforme e generalizante, mas sim 

intersectada por outros fatores como gênero, classe social, etnicidade. Por exemplo, neste 

momento supramencionado a educação, salvo raras exceções, era voltada apenas para os 

meninos. E também já existem trabalhos, como Uma história da infância: da idade média à 

época contemporânea no Ocidente de Colin Heywood, que contestam alguns dos resultados 

apresentados por Ariès e sua convicção de que não havia a ideia de infância antes da idade 

moderna, argumentando que o autor pode ter desconsiderado uma compreensão que fosse 

sobremaneira diferente da contemporaneidade, mas nem por isso teria sido menos válida para 

os sujeitos da idade média. 

 Heywood (2004) recorta na obra supracitada as concepções de infância entre a alta 

idade média e a contemporaneidade. Para o autor, a história da criança é sinuosa e não linear, 

sobretudo as discussões se esta é de natureza má e pecadora ou pura e inocente são retomadas 

em todos os períodos analisados. Estas duas visões sobre a criança aliás são as mais presentes. 
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A primeira, bastante forte, propagada sobretudo por igrejas cristãs na qual que ela era um ser 

impregnado do pecado original que precisava de disciplina. A outra, apresentada por 

Rousseau no século XVIII: na qual a criança é um ser inocente ainda não corrompido pela 

sociedade. Os autores românticos do século XIX desenvolvem ideias que eram inversas a 

ordem até então vigente que atribuía o maior valor ao homem jovem adulto em relação às 

crianças e aos idosos. Fazem isso ao retratar a criança como um ser mais sensível e sábio em 

relação às demais faixas etárias. Seria a partir do século XIX, portanto em que haveria uma 

maior preocupação em se estudar a infância e a criança em diversas áreas sobretudo 

relacionadas a educação. 

Nascimento, Brancher e Oliveira (1997) destacam no artigo A construção social do 

conceito de infância: algumas interlocuções históricas e sociológicas, a associação da criança 

como aquela que não tinha poder sobre o próprio corpo, dependente e sujeita a castigos e 

citam Levin: “No sul dos Estados Unidos, escravos eram tratados como meninos, "come here, 

boy", como eram conhecidos. Classificados como dependentes, eram tidos como seres 

inferiores” (p.3) Os autores destacam a mudança da concepção de “homens em tamanho 

reduzido” para a de seres que deviam ser objeto de cuidados, proteção e repressão, que vem 

acompanhado de perda de liberdade das crianças em relação ao espaço público. Esta 

demarcação e restrição dos espaços baseados na divisão etária só aumentou entre as décadas 

finais do século XX e a atualidade, com exceção ao ambiente familiar (ao menos fisicamente) 

especialmente nas áreas urbanas. 

 

2.2) PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE A CRIANÇA BRASILEIRA 

         Entre os trabalhos mais específicos com o recorte geográfico Brasil, temos as obras – 

já mencionadas anteriormente - organizadas por Marcos Cesar Freitas e Mary Del Priore 

respectivamente: História Social da Criança no Brasil, cuja primeira edição foi publicada em 

1997 e História da Criança no Brasil, primeira edição em 1991.  Nestas estão presentes trabalhos 

de diversos autores com múltiplos recortes que apontam matizes da infância: Além de temas 

relativos à criança, como a pedofilia, a educação infantil e sua arquitetura, a criança na 

literatura nacional; há trabalhos sobre as crianças pobres e delinquentes, sobre a criança 

escrava, as crianças abandonadas, as com necessidades especiais e, em especial, o tema desta 

monografia: as crianças trabalhadoras. Nestes textos percebemos algumas formas de enxergar 

criança além das até então analisadas. Tal qual o conceito de criança sofre transformações ao 

longo do tempo e do trabalho infantil também. É preciso atenção para não querer encaixar o 

passado nos conceitos do presente. Ambos os livros citados abordam a história do Brasil a 
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partir do século XVI, não é mencionado, portanto o trabalho realizado por crianças dentro da 

organização indígena que se difere em definição e prática dos ocidentais colonizadores. É 

marcante a presença de trabalho infantil já nos navios vindos de Portugal nos cargos de 

grumetes e pajens como aponta o autor citado Ramos. Estas crianças eram em geral órfãs ou 

muito pobres, ao desembarcar no novo mundo aprendiam com maior facilidade a língua 

indígena e por isso serviam de “meninos língua” em outras palavras, tradutor, para possibilitar 

o diálogo entre jesuítas e indígenas. 

A igreja católica foi por muito tempo a instituição que em forma de caridade provia 

serviços sociais e também educação na colônia de Portugal. Um local de assistência para a 

infância eram as Casas de Misericórdia para onde as crianças abandonadas no Brasil eram 

levadas, porém as condições de alimentação e higiene eram precárias e taxas de mortalidade 

eram bastante altas nas mesmas. A Roda dos Expostos, um recurso medieval para o abandono 

anônimo de crianças para a igreja, só foi extinta no Brasil na década de 1950. No capítulo O 

Filho da Escrava Kátia de Queirós Mattoso (2010) por exemplo a autora escreve: “Para o 

código filipino, que continuou a vigorar até o fim do século XIX, a maioridade se verificava 

aos 12 anos para as meninas e aos 14 para os meninos, mas a Igreja Católica, que normatizou 

toda a vida das famílias nesse período, 7 anos já é a idade da razão. ” (p.22) Portanto, cultural 

e legalmente esta foi a divisão etária utilizada: até os sete anos as crianças eram anjos 

inocentes e serviam de entretenimento aos adultos, atingindo esta idade as crianças negras e 

brancas, escrava e livres que até então ocupavam os mesmos espaços estavam aptos, uns para 

o trabalho e outros para os estudos (no caso masculino). Apenas em 1871 é promulgada a Lei 

do Ventre Livre, até então o bebê nascido era, perante a lei, propriedade do senhor de sua 

mãe. Mas apesar da lei, na prática não era incomum a desobediência da mesma. Porém “a 

transição da escravidão para o trabalho livre não viria significar a abolição da exploração das 

crianças brasileiras no trabalho, mas substituir um sistema por outro considerado mais 

legítimo e adequado aos princípios norteadores da chamada modernidade industrial. ” 

(PRIORE, 2010, p. 91) 

O capítulo escrito por Esmeralda de Moura (2010) Infância Operária e Acidente do 

Trabalho em São Paulo traz diversos dados do início do século XX em São Paulo que 

demonstram mais do que a exploração da mão de obra infantil como algo bastante presente 

inclusive nas cidades, mas a periculosidade do trabalho para as crianças. Entre 1890 e 1927 a 

legislação vigente punia a vadiagem, forma encontrada pelo governo para o trabalho 

compulsivo dos escravos recém libertos, e a lei era aplicada também nas crianças pobres. O 

trabalho é visto como um meio de disciplinarização e educação para estas crianças. Ideia 
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como veremos a frente que persiste na cultura do país até os dias atuais. Nesse contexto de 

transição política e grande influência do cientificismo e ideias de eugenia, buscava-se a 

construção uma nação ideal e as pessoas pobres não estavam neste plano. 

Há então mais uma perspectiva/definição de criança, apontada por Monarca no 

capítulo Arquitetura escolar republicana: a escola normal da praça e a construção de uma 

imagem de criança: a da criança como futuro, algo que está para “vir a ser”, o que, em geral 

refletia a esperança no futuro do país em períodos de transições políticas, como por exemplo, 

de um governo monárquico para um republicano. Já no capítulo A cidade dos menores uma 

utopia dos anos 30,  Corrêa escreve:  

Depois da Primeira Guerra, vários tratados internacionais estabeleceram nova regras 

de convivência entre os países membros da Sociedade das Nações, e um dos 

resultados desses tratados foi a aprovação de uma Declaração dos Direitos da 

Criança, na Conferência de Genebra, em 1921. No Brasil, o que se decretou foi um 

Código de Menores, em 1927, do qual constava a proibição do trabalho de crianças 

até 12 anos e sua impunidade até os 14 anos. Dos 14 aos 18 anos, as crianças 

poderiam ser internadas em “estabelecimentos especiais” e dos 18 anos em diante 

seriam puníveis pelos crimes cometidos. As crianças da categoria dos 14 aos 18 

anos, desde então numa espécie de limbo legal, serão transformados em menores, e 

os estabelecimentos especiais destinados a elas, bem como os agentes sociais que 

delas deveriam se encarregar, passam a ser objeto da atenção de médicos e juristas, 

de psicólogos e pedagogos.  (CORRÊA, 2006, p. 83)   

 

Ou seja, somente a partir de 1927 com o primeiro Código de Menores da República 

que a infância e adolescência passam a ser abordados fora da perspectiva criminal e 

incorpora-se o discurso salvacionista da educação. Ideia que é fortalecida na ditadura de 

Vargas, que usava a educação como ferramenta para promover a si mesmo e a nação que 

buscava construir sob seus moldes. É no período Vargas que é fundada o SAM - Serviço de 

Atendimento ao Menor, que tutelava os menores desfavorecidos. Embora na Constituição de 

1934 tivesse sido promulgada a proibição do trabalho aos menores de quatorze anos, de 

trabalho noturno a menores de dezesseis e em condições insalubres a menores de dezoito, em 

1969 numa Emenda Constitucional a idade mínima para o trabalho volta a ser doze anos.  

A partir da década de 1960, segundo Paganini (2011) “com a implantação do Estado 

do Bem Estar Social, o menor passa a ser assunto do Estado, onde este, por sua vez, tinha a 

importante “missão” de orientar a infância desvalida como modo de “defesa” da sociedade 

utilizando como instrumento a ideologia da segurança nacional”(p.6) Ainda neste período, 

frente a legislação a criança era tratada por menor, abordagem que segundo Volpi (2000) é 

negativa pois, a expressão menor carrega a ideia de ausência, de não ter, no caso além dos 
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dezoito anos de idade, direitos e capacidade - prevaleceu até a promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente em 1990. 

 

2.3. O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A PRODUÇÃO 

SOBRE O TRABALHO INFANTIL  

Antônio Gomes da Costa, pedagogo, escreveu em 1994 a obra: O estatuto da criança e 

do adolescente e o trabalho infantil: trajetória, situação atual e perspectivas na qual é 

notável seu entusiasmo com aprovação recente do ECA (1990) e brevemente explana sobre o 

contexto desta conquista. Em 1976, o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 

estabeleceu 1979 como o Ano Internacional da Criança, visando trazer maior visibilidade para 

problemas que afetavam as crianças mundo afora como a fome e a inacessibilidade ao estudo. 

Porém, além do fortalecimento de discussões sobre os direitos das crianças a nível 

internacional é, segundo o autor, no período de redemocratização do país, após duas décadas 

de ditadura militar que fica evidente o caráter autoritário das políticas até então existentes em 

relação à criança. Houve grande mobilização social ao longo da década de 1980 dos mais 

diversos setores, desde empresários e até mesmo das próprias crianças e adolescentes na 

elaboração do estatuto e investigação da realidade e o que era necessário para melhorá-la. 

Antes mesmo da finalização do ECA estas forças sociais conseguiram que em 5 de outubro de 

1988 fosse incorporado na nova Constituição do país o seguinte artigo: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. 

 

Costa (1994) destaca que esta lei relativa às crianças e adolescentes gerou consenso e 

união entre grupos políticos cujas bandeiras e posicionamentos eram bastante diferenciados, 

direita e esquerda uniram-se, prova disso é que a inserção do parágrafo acima foi aprovada 

com 435 votos a favor e apenas 8 contra. Souza (2004) no artigo Código de Menores x ECA: 

Mudanças de Paradigmas aponta também este diferencial da participação democrática e 

social na elaboração do Estatuto. Se antes o cuidado e responsabilidade para com as crianças 

era sobretudo do Estado agora ela é diluída por toda a sociedade, e ainda mais, o ECA tem 

caráter universal, ou seja, esta responsabilidade social é para com todas as crianças do país. 

Segundo a autora, o Código do Menor vigente até então, assinado pelo presidente 

militar João Figueiredo em 1979, era de caráter discriminatório em relação à pobreza. 
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Destinado aos “menores em situação irregular” tutelava os menores infratores/delinquentes e 

os pobres da mesma maneira, associando desta forma pobreza e delinquência sem analisar 

todo o contexto e outras ações que acabariam evitando a situação financeiramente 

desfavorecida dos menores. A concepção de criança pela lei, portanto estava associada às 

carências e dependência desta e a necessidade de ação e repressão do Estado. Souza (2004) 

destaca como esta concepção – a que chama de paradigma- muda: 

 

As crianças e adolescentes passam a ser vistos pelo seu presente, pelas 

possibilidades que têm nessa idade e não pelo futuro, pela esperança do que virão a 

ser. Isto significa trazer à tona a positividade do conceito de infância, que é marcada 

pela PROVISORIEDADE E SINGULARIDADE. Uma constante metamorfose. Um 

ser que é processual. (...) São seres sócio-históricos que não apenas reagem às 

determinações sociais, mas são também SUJEITOS de ações. Participam de um 

momento histórico em que criam e transformam sua existência, a partir de suas 

experiências cotidianas, que são vividas de forma singular (SOUZA, 2004) 

  

 Portanto, não há negação da necessidade de proteção a criança e a responsabilidade 

dos adultos para com ela, porém ela passa a ter garantida em lei a liberdade de expressar-se e 

ser ouvida em suas peculiaridades. Afirmação similar a observada por Costa: Depreende-se a 

partir da leitura do ECA que a criança é agora pela lei definida como sujeito de direito e 

prioridade absoluta.  Neste sentido, a criança não é mais um mero ser passivo, tem primazia 

no socorro e proteção, precedência no atendimento por serviços públicos e políticas públicas 

para as áreas de proteção da infância e juventude. Além disso é uma pessoa em condição 

peculiar de desenvolvimento. Segundo Costa (1994) isto significa que: 

 

Além de todos os direitos que desfrutam os adultos e que sejam aplicáveis à sua 

idade, a criança e o adolescente têm ainda direitos especiais decorrentes do fato de 

que: *Ainda não tem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; *ainda não 

atingiram condições de defender seus direitos frente às omissões e transgressões 

capazes de violá-los; *não contam com meios próprios para arcar com a satisfação 

de suas necessidades básicas; *por se tratar de seres em pleno desenvolvimento 

físico, emocional, cognitivo e sociocultural, a criança e o adolescente não podem 

responder pelo cumprimento das leis e demais deveres e obrigações inerentes à 

cidadania da mesma forma que os adultos (COSTA, 1994, p.31). 

 

O quinto capítulo do ECA regulamenta o direito à profissionalização e a proteção no 

trabalho das crianças e adolescentes. Na atualidade é considerado trabalho infantil toda forma 

de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de 

acordo com a legislação de cada país. No Brasil, desde a aprovação do ECA em 1990, o 

trabalho é totalmente proibido para quem ainda não completou 14 anos. Entre os 14 e 16 anos 
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é legal realizá-lo na condição de aprendiz, para a qual se impõem condições como a 

obrigatoriedade da frequência a escola e que a atividade traga algum tipo de capacitação para 

o adolescente. A partir dos dezesseis anos o trabalho só não é permitido se for noturno, 

perigoso, insalubre ou estar entre as atividades da lista TIP - elaborada pela Organização 

Internacional do Trabalho Infantil (OIT) tornou-se a convenção 182 assinada por diversos 

país. É uma lista que inclui as consideradas piores formas de trabalho infantil-no caso 

brasileiro relacionadas no Decreto n° 6.481/2008, nestes casos a proibição se estende aos 18 

anos incompletos, pois, tais atividades são prejudiciais à formação intelectual, psicológica, 

social e/ou moral do adolescente. Costa (1994) escreve: 

O trabalho infantil é um fenômeno social complexo: determinado economicamente, 

condicionado socialmente e influenciado por fatores de natureza cultural. Qualquer 

abordagem de enfrentamento, que não considere essa complexidade estará, de 

antemão, condenada a parcialidade e ao reducionismo (p.51) 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que neste ano havia ainda 2,6 milhões de crianças 

e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando em todo o território nacional. Embora tenha 

assinado a convenção 182 da OIT e comprometendo-se a eliminar o trabalho infantil nas 

piores formas até o ano de 2016, o Brasil não atingiu o objetivo e dados de 2016 apontam o 

crescimento do trabalho infantil na faixa dos cinco aos nove anos de idade.
4
 

Neste sentido é bastante pertinente os apontamentos e discussões levantadas por Viella 

e Vendramini (2010) no texto O avesso dos direitos das crianças: a erradicação do trabalho 

infantil em debate, no qual a partir de uma abordagem marxista as autoras problematizam 

duas visões opostas em relação a erradicação do trabalho infantil na atualidade e no futuro.  

Além da visão, já brevemente abordada acima, que as autoras nomeiam “abolicionista” que é 

a proposta pelos órgão reguladores internacionais de extinção completa do trabalho  infantil – 

contra a qual as autoras argumentam ser muitas vezes apenas um discurso demagógico de um 

plano inviável frente a exploração capitalista – e uma visão bastante nova que tendo por 

argumentação o protagonismo infantil e baseados especialmente nos Artigos 12 e 13 da 

Convenção dos Direitos das Crianças(1998) “que defendem o direito das crianças a darem sua 

opinião em relação às questões que lhes dizem respeito, direito a liberdade de associação e de 

celebrarem reuniões pacíficas, o direito de serem escutados, de receberem informação” 

                                                
4 Informação retirada do site agência Brasil disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-

humanos/noticia/2017-06/brasil-registra-aumento-de-casos-de-trabalho-infantil-entre> Acesso em 

10/07/2017 
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buscam a regulamentação do trabalho infantil como um direito do adolescente, pois a 

proibição completa ao invés de abolir apenas precariza os trabalhos nas quais as crianças são 

empregadas. 

Apontando os argumentos de cada uma das visões acima e também as fragilidades e 

perigos de cada uma delas, as autoras destacavam um ponto que também é recorrente na fala 

dos responsáveis pelas políticas sociais de combate ao trabalho infantil atualmente: A 

necessidade de pesquisas mais refinadas sobre os tipos de trabalho realizados. Viella e 

Vendramini apresentam autores como Liebel e Cussianovich e publicações como a Revista 

Internacional desde los Niños y Adolescentes Trabajadores (NATs) na qual autores de 

diversos países latinos, defendem a abolição da exploração da mão-de-obra infantil, mas não 

do trabalho infantil que por vezes está associado a identidade da criança, desde que este 

trabalho seja regulamentado e realizado de forma segura em paralelo a educação. Existe 

inclusive o site e o canal do youtube Molacnats – no qual as próprias crianças e adolescentes 

trabalhadoras da américa latina que defendem seu direito ao trabalho postam diversos 

conteúdos nesse sentido. 

Documentários e entrevistas com os responsáveis legais da temática realizados a partir 

de 2010 sobre o trabalho infantil no Brasil também demonstram esta nova característica  no 

perfil das crianças trabalhadoras: Embora ainda haja aquelas em situação de extrema pobreza 

que trabalham por sobrevivência para “ajudar” no sustento da família que caracterizavam o 

trabalho infantil antes do ECA sobretudo nas áreas rurais, hoje boa parte das crianças 

trabalhadoras está matriculada na escola e tem acesso a itens básicos como alimentação e 

moradia, entretanto enxergam no trabalho a possibilidade de terem seu próprio dinheiro para 

pequenos luxos como comprar as próprias roupas, um celular, um videogame, um lanche 

gostoso.
5
 Ou seja, mesmo com todas as mudanças na concepção de criança e na teoria e 

legalmente ela ser considerada atualmente como um cidadão de direitos em condição peculiar 

                                                
5 Entre outras reportagens e documentários neste sentido destaco o globo repórter exibido dia nove de 

agosto de 2013 (Disponível na íntegra em: https://www.youtube.com/ watch?v=4eOj3pskd6c); o 

programa profissão repórter também veiculado pela rede globo de televisão no dia dez de julho de 

2012 (disponível em: https://globoplay.globo.com/v/2034343/); o Programa Diálogo Brasil veiculado 

na TV Brasil em abril de 2017. (Disponível em: https://www.youtube.com/ watch?v=w520jA9mymE) 

e por fim a reportagem escrita por Maria Denise Galvani, da Repórter Brasil: Velho problema, novos 

desafios: redução da pobreza inaugura segunda fase do combate a trabalho infantil. Disponível em: 

http://meiainfancia.reporterbrasil.org.br/brasil-enfrenta-nova-fase-do-combate-ao-trabalho-infantil/ 

index.html 
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na prática, devido a inserção na sociedade capitalista na qual dinheiro é sinônimo de 

existência e poder as crianças continuam não existindo ao não poderem produzir. 

Percebe-se então as diversas nuances e problemáticas ao definir-se trabalho infantil, 

tanto ao longo da história como na atualidade, visto que além das transformações do cenário 

econômico há as novidades culturais. Se ainda persiste a ideia de que é melhor trabalhar do 

que estar roubando, existem novas modalidades de trabalho que por vezes sequer são 

percebidas como tal: Por exemplo, os youtubers e gamers profissionais mirins.  E a 

regulamentação específica para artistas: Cantores, atores, modelos menores de idade, também 

expõem fragilidades: Qual o limite? O trabalho infantil, portanto, é uma questão 

extremamente complexa e que envolve questões culturais, econômicas, de saúde podendo ser 

analisada em perspectiva histórica, sociológica, na área do direito, da saúde, da antropologia 

entre tantas outras. 
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3. AS LEIS DA EDUCAÇÃO E O LIVRO DIDÁTICO COMO FONTE 

 

No capítulo anterior situei a definição de criança na Constituição Federal e também o 

contexto de criação do ECA, porém, outro conjunto de leis que tem relação inevitável com as 

crianças são as relacionadas a educação. As principais delas são as Leis de Diretrizes e Bases 

da educação nacional - Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Há também os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares e a Base Nacional Comum Curricular. Estas 

leis e documentos regem e orientam inclusive as fontes deste trabalho: os livros didáticos. Por 

esta razão neste capítulo além de apresentar e discorrer sobre elas e o Programa Nacional do 

Livro Didático abordarei a história do livro didático de História no Brasil e as possibilidades 

de seu uso como fonte de pesquisa histórica. 

 

3.1 O PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, 

previa como dever do Estado em relação a escola pública “atendimento ao educando, no 

ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. A Lei nº 12.796 de 2013 altera esta 

determinação, ampliando sua obrigatoriedade para todas as etapas da educação básica. É a 

partir deste trecho da lei que se justifica a existência do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Embora este programa tenha sido criado em 1985, num contexto de 

redemocratização do país no ano final da ditadura militar, passou por uma série de 

modificações até chegar ao formato atual. Nos dias de hoje qualquer editora pode submeter 

suas coleções didáticas através de edital para um processo de seleção. As coleções submetidas 

passam por uma avaliação de diversos profissionais. Após estas avaliações algumas coleções 

são descartadas e é disponibilizado um guia das selecionadas, caracterizando e apontando 

limites e potencialidades de cada uma. 

Em teoria, o professor de cada disciplina seleciona a coleção de sua preferência e que 

mais se adequa a realidade da escola em que atua, de seus estudantes e sua metodologia, 

porém são as escolas as responsáveis pelo pedido. Antes de 2002 era possível escolher cada 

livro individualmente, mas a partir deste ano ficou determinado a necessidade da escolha da 

coleção didática em conjunto. Desta forma o governo tem o papel de financiar a distribuição 

dos livros produzidos pela iniciativa privada. O Ministério da Educação (MEC) é responsável 

por este processo e as compras são financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). Embora os livros sejam não consumíveis tem a sua vida útil determinada 
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em três anos, ou seja, ao fim de cada ano o material deve ser devolvido à escola e no ano 

seguinte será utilizado por outro estudante.  

 Entretanto o uso do livro didático, também chamado ao longo da história de 

compêndio ou manual, como instrumento de apoio no processo de ensino-aprendizagem está 

presente em toda a História da educação brasileira. No contexto colonial e do início do 

império, em qual a educação era elitista e privilégio de poucos, prevalecia o uso de manuais 

franceses ou alemães, portanto a história ensinada era referente ao continente europeu. 

Caimi(1999) em seu capítulo da obra O livro didático e o currículo de História em transição 

destaca que foi no ano de 1838 que estudos históricos aparecem nos currículos brasileiros, que 

eram reflexos das políticas educacionais e liberais francesas. A autora cita Nadai(1992) que 

afirma sobre a história nacional no período, a realização dos estudos deste conteúdo apenas no 

fim da formação do estudante e de maneira bem sucinta, com destaque para homens ilustres e 

grandes fatos em geral relacionados a batalhas.   

 É apenas na primeira metade do século XX que ocorre um incentivo maior a produção 

nacional dos livros didáticos em decorrência de diversos motivos. Um deles era o 

encarecimento da importação de produtos, em especial devido a crise econômica do início da 

década de 1930 decorrente da quebra da bolsa de valores de Nova York. Além disso havia um 

grande esforço ideológico durante o governo Vargas, especialmente sob a condução do 

ministro da educação Gustavo Capanema, pela criação e valorização da cultura nacional. 

Neste período as escolas das colônias de imigrantes, sobretudo no sul do país, que 

ministravam suas aulas em alemão, italiano, polonês, ucraniano são fechadas e proibidas neste 

esforço de construção e ensino de uma história da nação. Caimi(1999) aponta que é do ano de 

1938 a primeira definição de livro didático num decreto e também de uma comissão que os 

supervisionava, pois era um contexto de ditadura. Embora a fachada fosse de controle de 

qualidade dos materiais, o que ocorria na realidade era o controle ideológico. 

Outro momento que provoca modificações na relação entre o Estado e os livros 

didáticos é a ditadura militar que tem início em 1964 e prossegue até 1985. Havia uma grande 

pretensão por parte do governo de controle dos conteúdos ensinados e o material didático não 

é exceção a censura que ocorria nos diversos meios de comunicação do período. Além da 

segunda versão da LDB em 1971 (Lei n.5692/71), que valoriza a educação de caráter 

tecnicista e insere a disciplina de estudos sociais em substituição da história e geografia no 

então 1º grau, são nestes anos que ocorre uma expansão significativa no acesso as escolas para 

a população. 
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Pela LDB determina-se a obrigatoriedade de oito anos de ensino fundamental para 

todos os cidadãos. Inicia-se então rapidamente um grande aumento na construção de escolas, 

mas a formação de professores capacitados para atuar nelas não é obtida com a mesma 

rapidez. Esta seria uma das razões segundo Moreira e Silva (2011) para a crescente 

importância e valorização do uso do material didático, pois não necessariamente o professor 

que aplicava os conteúdos possuía formação/capacitação naquela área. As autoras destacam 

também no capítulo inicial da obra Um inventário: O livro didático em pesquisas (1980-2005) 

que até este período o tempo de utilização de um mesmo livro didático era muito grande. 

Alguns chegaram a ter até mesmo 24 edições. Moreira e Silva (2011) dão o exemplo da obra 

História do Brasil de João Ribeiro que publicada pela primeira vez em 1900, era utilizada nas 

salas de aula em 1966 na sua 19ª edição. A partir da mudança deste fato, com o uso do mesmo 

livro numa média de cinco anos a fabricação mercadológica do produto passa a atrair a 

atenção das editoras. Se antes havia um certo prestígio em ser um autor de material didático e 

certa autonomia por parte destes, esta característica se perde. No contexto da ditadura militar 

não é incomum encontrar os livros consumíveis, que poderiam ser utilizados somente uma 

vez visto que as resoluções de atividades eram feitas nos próprios materiais. Além disso, a 

influência do humanismo francês do século XIX é substituído por influência das ideias norte-

americanas no contexto da polarização do mundo na Guerra Fria.   

Em 1983 é criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) que incorpora o 

Plidef - Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental- desenvolvido desde 1971 

para o financiamento e gerenciamento da compra e distribuição dos materiais didáticos.  Até 

1997 é a FAE que financia o PNLD, programa criado em 1985- e desde de então até a 

atualidade é, como mencionado acima, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) que cumpre este papel. Nos dez primeiros anos da aplicação do PNLD não havia um 

tipo institucional de seleção das obras que o Estado comprava. Apenas em 1995 é instituído o 

Guia de Livros Didáticos, usado pela primeira vez na seleção de 1997. Desde então o 

processo de avaliação e descrição dos livros modificou-se bastante, no início as descrições 

eram mais sucintas e estavam em todos os livros inscritos no sentido de: Recomendável e não 

recomendável; atualmente além de entregues nas escolas o guia é disponibilizado online e as 

informações são divididas em quatro textos: Visão geral; Descrição da obra; Análise da obra 

e Em sala de aula.    

Portanto foi explanado até aqui uma das várias facetas do livro didático: o de 

mercadoria/produto que depende de questões técnicas de produção e distribuição e atende a 

interesses de mercado relacionado com o campo ideológico e da política. Tanto no capítulo de 



27 
 

Caimi (1999) quanto na de Moreira e Silva (2011) ressalta-se como é numeroso o número de 

estudantes matriculados na educação pública brasileira e que este mercado desperta o 

interesses e esforço das editoras.  Choppin (2004) cita de Decio Gatti Junior a afirmação de 

que 61% da produção de livros no Brasil em 1996 era a de livros didáticos. Ou seja, é uma 

parcela significativa de possibilidade de recebimento de verba pública pela iniciativa privada.  

 

3.2 O LIVRO DIDÁTICO COMO FONTE DE PESQUISA HISTORIOGRÁFICA 

O livro didático é um material extremamente complexo. Alain Choppin, já 

mencionado algumas vezes, é um dos historiadores que se preocupam em abordar esta 

questão. Nas duas obras lidas por mim: História dos livros e das edições didáticas: sobre o 

estado da arte e O historiador e o livro escolar antes de abordar as possibilidades e métodos 

de produção do conhecimento histórico a partir dos manuais didáticos o autor busca 

caracterizar as múltiplas facetas deste material. Na realidade a definição mais utilizada por 

Choppin é a do livro didático como um instrumento que assume funções múltiplas junto aos 

diversos destinatários, inserido na dinâmica entre vários sujeitos. Para o autor os livros 

didáticos exercem quatro funções essenciais: 1- Função referencial; 2-Função instrumental; 3- 

Função ideológica e cultural e 4- Função documental. Ressalta também que o livro é apenas 

um entre diversos materiais didáticos - como por exemplo: mapas-múndi, cartazes impressos, 

filmes e músicas- e que seu uso é influenciado pela presença e utilização destes outros 

recursos  

Ao abordar as pesquisas realizadas por historiadores a partir dos livros didáticos o 

autor ressalta que grande parte deles ocupa-se das dimensões ideológicas e culturais em 

detrimento da abordagem como instrumentos pedagógicos e didáticos, ou até mesmo da mais 

abordada até aqui: como produtos manufaturados, comercializados e consumidos. Levanta 

hipóteses para a demora em se perceber, também no material didático, um potencial 

documento histórico. A primeira delas está relacionada a cotidianidade do material, encarado 

como um objeto comum e sem singularidade, além da escala de sua produção e na atualidade 

sua descartabilidade, pois sobretudo se tratando da disciplina História rapidamente o material 

se encontra desatualizado, seja por novos acontecimentos seja por novas descobertas e 

abordagens do passado através da produção do conhecimento histórico. Neste sentido há um 

paradoxo, pois ocorre uma grande e diversificada produção de materiais para as diferentes 

disciplinas e turmas por diferentes editoras que buscam sua inserção no mercado, isto implica 

na ausência de um cuidado no armazenamento e conservação destas obras que pode levar ao 

desaparecimento de coleções inteiras. Mais a frente o autor aborda novamente a questão da 
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diversidade de coleções e expressividade numérica da produção deste documento ao 

problematizar a abordagem por amostragem que considera como válida, mas que deve ser 

usada com cuidado. Utiliza como exemplo pesquisas que ocupam-se das coleções e títulos 

com maior número de vendas ao invés das menos escolhidas pensando numa questão de 

abrangência, o que faz sentido mas torna-se perigoso se apenas estas forem sempre as 

escolhidas, por ignorar possíveis contrapontos e embates em coleções menos vendidas. 

Dentro da abordagem historiográfica atual, o livro didático assim como qualquer 

documento histórico não é por si só uma fonte, mas necessita do trabalho do historiador em 

fazer a ele as perguntas certas para gerar a produção de conhecimento. Processo que envolve 

subjetividades e contexto do historiador. A relação com o material didático varia de acordo 

com o sujeito, o mesmo pode ser interpretado e apropriado de diferentes maneiras pelo 

estudante, pelo professor, pelo pai leigo, pelos políticos, pelos críticos, pelos editores. Como o 

autor afirma: 

Mas além desse conteúdo objetivo cujos programas oficiais constituem a trama, em 

numerosos países, o livro de classe veicula, de maneira mais ou menos sutil, mais ou 

menos implícita, um sistema de valores morais, religiosos, políticos, uma ideologia 

que conduz ao grupo social de que ele é a emanação: participa, assim, estreitamente 

do processo de socialização, de aculturação (até mesmo de doutrinamento) da 

juventude. (CHOPPIN, 2002 p.14) 

  

Outro aspecto do livro didático é o pedagógico. Para autora Circe Bittencourt por 

exemplo, o livro didático: 

 

(...)serve para ampliar informações, veiculando e divulgando, com uma linguagem 

mais acessível, o saber científico[...]. Por seu intermédio, o conteúdo programático 

da disciplina torna-se explícito e, dessa forma, tem condições de auxiliar a aquisição 

de conceitos básicos do saber acumulado pelos métodos e pelo rigor científico. 

(BITTENCOURT, 1997 p.73) 

 

Ou seja, o manual é o depositário do conhecimento científico transposto em uma 

linguagem mais simples, didatizada, o chamado conhecimento escolar. Diehl (1999) destaca, 

na introdução da obra já mencionada O livro didático e o currículo de história em transição 

da qual é coautor, que em sua prática de estágio ao observar a atuação de diversos professores 

percebe que este é um dos fatores para a escolha do livro didático como um instrumento 

indispensável na prática de alguns deles: A sua linguagem. Numa rotina em que muitas vezes 

o professor não tem o tempo adequado para gerenciar a correção de atividades e elaboração 

das aulas, o material didático serve de guia também para ele. Aspecto é que não é ignorado 

pelas editoras que fornecem além dos livros dos estudantes o guia dos professores, que 

contém sugestões e encaminhamentos de atividades, resoluções das mesmas, trechos de 
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leitura acadêmica complementar e por vezes, até mesmo páginas sobre o trabalho com 

diferentes fontes e diversos conteúdos próprios da disciplina.  

Choppin (2002), afirma que apesar destas complexidades e fatores a pesquisa 

historiográfica tendo o material didático como fonte só tem crescido desde a década de 1970 - 

sua pesquisa abrange vários países, sobretudo europeus- embora muitos trabalhos tenham sido 

bastante problemáticos e de pouca contribuição; além disso constata que a maioria das 

pesquisas que utilizam livros didáticos por fontes são relativas ao próprio país em que os 

manuais são produzidos e consumidos. Dado confirmado na pesquisa de Moreira e Silva 

(2011) em relação à realidade brasileira. As autoras fizeram um trabalho quantitativo de 

levantamento das pesquisas, de no mínimo pós-graduação, no Brasil entre 1980 e 2005 e 

perceberam que 55% da produção encontrada foi produzida já no século XXI - Ou seja em 

cinco dos vinte e cinco anos explorados- Os temas investigados também modificaram-se neste 

período: a maior parte da produção da década de 1980 era focada nas ideologias presentes nos 

materiais, já atualmente as temáticas são mais diversificadas: Vão desde a análise da 

construção e definições de conceitos (como povo, liberdade), análise dos acontecimentos e 

fatos históricos, das atividades pedagógicas e propostas de exercícios, a presença e abordagem 

das diferentes etnias e recentemente a análise de imagens e ilustrações nos livros didáticos de 

História. 

A nível internacional Choppin caracteriza duas principais abordagens no trabalho com 

o livro didático, embora em certo nível não seja possível separá-las completamente e 

elementos de uma apareceram na outra: A primeira analisa os conteúdos presentes no 

documento na palavras do autor: “No primeiro caso, a história que o pesquisador escreve não 

é, na verdade, a dos livros didáticos: é a história de um tema, de uma noção, de um 

personagem, de uma disciplina, ou de como a literatura escolar foi apresentada por meio de 

uma mídia particular” (2004 p.554) e a segunda considera mais a materialidade do impresso, 

procurando recolocá-los “no ambiente em que foram concebidos, produzidos, distribuídos, 

utilizados e “recebidos”, independentemente, arriscaríamos a dizer, dos conteúdos dos quais 

eles são portadores.” (2004 p.554) O autor particularmente recomenda uma abordagem serial 

e comparativa, por exemplo: comparar ao longo do tempo as transformações e permanências 

na forma e conteúdo de uma mesma coleção. Portanto percebe-se a riqueza nas possibilidades 

de pesquisa, assim como os cuidados necessários para não levar a um empobrecimento e 

simplificação do livro didático. Sobre isso Choppin destaca: “O manual funciona assim, ao 

mesmo tempo, como um filtro e como um prisma: revela bem mais a imagem que a sociedade 

quer dar de si mesma do que sua verdadeira face.” (2002 p.22). 
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Em particular, minha escolha destes como fontes se deu ao levar em consideração que 

este é um material cultural a que a maioria dos estudantes do país tem acesso, situação que 

não acontece com a produção puramente literária e outras formas como musical e teatral. 

Entretanto, é necessário fazer a ressalva, que tenho consciência de que não necessariamente o 

fato de o conteúdo investigado estar no material didático ele será trabalhado ou discutido 

pelos estudantes. Pode ser que o professor opte por uma metodologia diferenciada em que, 

embora tenha acesso ao livro didático não o utilize ou utilize apenas trechos ou exercícios. 

Além disso, embora o PNLD seja eficiente em muitos casos, há exceções: Problemas na 

distribuição e administração. Minha experiência pessoal em sala de aula pelo Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência me permitiu vivenciar um destes casos. Devido 

a construção de um conjunto residencial de habitações populares próxima ao colégio em que 

trabalhava houve um inchaço no número de estudantes matriculados naquele ano. Turmas que 

eram de em média vinte estudantes agora comportavam uma média de trinta. A devolução dos 

livros de um ano não foi suficiente para os estudantes do ano seguinte. Então os livros 

didáticos ficavam no colégio e eram utilizados em sala, mas não era possível que os 

estudantes os levassem para casa.  

 

3.3. REFLEXOS DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL NO LIVRO DIDÁTICO 

As fontes analisadas neste trabalho são contemporâneas e recentes: coleções didáticas 

que foram aprovadas no PLND 2017 e serão utilizadas em 2017, 2018 e 2019 nas escolas de 

ensino fundamental do Brasil. Seu conteúdo está em conformidade com os documentos 

norteadores da educação: A BNCC - Base Nacional Comum Curricular, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais ambos de caráter oficial e normativo e os PCNs - Parâmetros 

Curriculares Nacionais, de caráter orientador.  Tal qual Caimi (1999) aponta em seu capítulo 

que ocorreu na década de 1970 no Brasil, quando o conselho Federal de Educação -CFE- 

elabora guias curriculares que não visavam uma imposição de conteúdos, mas sim sugestões 

do que deveria compor os currículos escolares, diversas editoras incorporaram em suas obras 

as sugestões em integralidade. Neste sentido acontece uma uniformização e padronização das 

obras, nas palavras da autora uma cartelização do livro. 

O atual PCN foi elaborado em consequência da promulgação da LDB em 1996 sob a 

supervisão do MEC por um grupo de cerca de 400 professores entre outros especialistas em 

educação trabalharam no documento que foi oficializado em 1997 e publicado em 1998. O 

PCN é dividido por disciplinas e consiste num guia que apresenta sobretudo objetivos a serem 

alcançados em todos os anos de ensino, e também mais específicos a cada ciclo. No caso, me 
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detive no PCN de História dos terceiros e quarto ciclos do ensino fundamental -antigas quinta 

a oitava série e atual sexto ao nono ano. Como o próprio nome do documento afirma os 

conteúdos nele apresentados não têm caráter obrigatório. São sugestões e orientações que 

podem ser incorporadas ou não, de acordo com a realidade em que o colégio ou escola está 

inserido. As sugestões de conteúdos estão embasadas em eixos temáticos. Por exemplo, o eixo 

temático norteador do terceiro ciclo é: História das relações sociais, da cultura e do trabalho. 

Estes são divididos em subtemas: As relações sociais, a natureza e a terra e As relações de 

trabalho e para cada um há sugestões mais específicas de conteúdos, como por exemplo: O 

terceiro tópico, inserido na página 61 relativo as relações de trabalho em diferentes momentos 

da História brasileira é: o trabalho de mulheres e crianças na agricultura, na indústria e nos 

serviços urbanos, nas atividades domésticas, etc. Ou seja, a temática que investigo no capítulo 

seguinte está aqui sugerida.  Em seguida há também os critérios de avaliação do que os alunos 

devem saber ao fim do ano- em outras palavras habilidades que devem ter desenvolvido, 

como por exemplo: Reconhecer relações entre a sociedade, a cultura e a natureza, no presente 

e no passado e também reconhecer a diversidade de documentos históricos. Com relação ao 

quarto ciclo o eixo temático é a História das representações e das relações de poder, e os 

subtemas são: Nações, povos, lutas, guerras e revoluções e Cidadania e cultura no mundo 

contemporâneo. 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais foram elaboradas pelos representantes políticos 

em relação a educação e com menos participação de professores e tem um caráter mais 

obrigatório e norteador, a última versão é a de 2013. Além das diretrizes a nível nacional há 

também as estaduais. No Estado do Paraná as Diretrizes são de 2008 e após toda a parte 

teórica que fundamenta a proposta de ensino de História no Estado há uma tabela 

sistematizando as propostas para cada ano do segundo segmento do ensino fundamental e uma 

para todo o ensino médio dividida em conteúdos estruturantes, conteúdos básicos, abordagem 

teórico metodológica e por fim avaliação. Os conteúdos estruturantes são os mesmos todos os 

anos: Relações de trabalho, poder e cultura. O documento é de certa forma mais genérico que 

o anteriormente trabalhado, abrindo a possibilidade de inserção de diversos conteúdos mais 

específicos. Não há explicitado a necessidade de se abordar o trabalho infantil no documento, 

mas o tema se justificaria sobretudo ao se abordar as relações de trabalho.   

Por fim há a BNCC que nas palavras da atual Secretária Executiva do Ministério da 

Educação Maria Helena Guimarães “é um documento normativo que define o conjunto 

orgânico progressivo das aprendizagens essenciais e indica os conhecimentos e competências 

que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Ela se baseia 
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nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica e soma-se aos propósitos que 

direcionam a educação brasileira para formação integral e para a construção de uma sociedade 

melhor. ”
6
 Embora um documento como este esteja previsto na legislação desde a 

promulgação da Constituição Cidadã em 1988, o relativo ao ensino básico teve sua terceira 

versão, que ainda está sujeita a modificações, revelada apenas em abril de 2017. A BNCC do 

ensino médio por sua vez, ainda está sendo elaborada e será fundamental para a realização da 

proposta educacional estabelecida pela reforma curricular implementada por medida 

provisória em 2016. Nas primeiras fases de elaboração dos documentos foi aberta a 

possibilidade de qualquer cidadão mandar suas propostas, além de audiências públicas e 

houveram mais de 12 milhões de contribuições. A BNCC não é um currículo, mas referência 

para a elaboração dos currículos das escolas e estabelece habilidades e competências mínimas 

em cada fase e conteúdo para os estudantes de todos o país, visando diminuir as discrepâncias 

existentes na educação dos cidadãos brasileiros.  

 No documento referente a disciplina de História nos anos finais do ensino fundamental 

após uma breve explicação teórica dos três procedimentos básicos que devem pautar o 

processo de ensino-aprendizagem nestes anos: Que são compreender e localizar fatos no 

tempo e no espaço, transformar um documento numa fonte e trazer abordagem distintas sobre 

o mesmo fato há também tabelas para cada ano do ensino relacionando unidades temáticas, 

objetos de conhecimento e por fim as habilidades que o estudante precisa desenvolver. Neste 

documento também não há uma menção direta a abordagem do trabalho infantil, entretanto 

considerando que estes são o mínimo que deve ser aprendido pelos estudantes este objeto 

pode ser inserido em diversas unidades temáticas como Trabalho e formas de organização 

social e cultural no sexto ano.  

Não é possível, portanto desconsiderar os aspectos políticos e legais que perpassam o 

processo de elaboração e distribuição dos materiais didáticos. Bittencourt, Choppin entre 

outros autores, corroboram a afirmação de que apesar das especificidades e complexidades em 

se trabalhar o livro didático como fonte histórica este é um trabalho possível e que pode gerar 

pesquisas coerentes e consistentes. 

 

 

 

                                                
6 O trecho da fala foi retirado da postagem do site da APP sobre a BNN por Daniela Panteliades em 23 

de maio de 2016. Disponível em: <http://appprova.com.br/ bncc-base-nacional-comum-curricular/> 

Acesso 05 dez 2017. 
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4.  ANÁLISE DAS COLEÇÕES DIDÁTICAS 

 

Como já exposto no capítulo anterior, atualmente a seleção dos materiais didáticos que 

são comprados pelo governo para as escolas públicas é feita através do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD). Tendo em vista a abordagem escolhida, que está relacionada 

diretamente com a atualidade, optei por analisar as coleções didáticas aprovadas na seleção 

mais recente, cujo edital foi aberto em 2015 para que os livros fossem utilizados na escola nos 

anos de 2017, 2018 e 2019.  

Analisei as coleções que abrangem os livros do sexto ao nono ano ou seja, anos finais 

do ensino fundamental pois, com a graduação no curso de história são nestas turmas, além do 

ensino médio, nas quais estarei habilitada a trabalhar. Mas também porque os estudantes 

destas turmas - dentro do ideal estipulado - têm entre onze e quatorze anos de idade; ou seja, 

são crianças e adolescentes. Além disso, ao final deste período, antes da inserção no ensino 

médio há, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) a evasão de 11% de estudantes
7
, muitas vezes visando entrar no mercado de 

trabalho informal. 

A ideia inicial seria analisar as coleções mais escolhidas a nível nacional, estadual e 

municipal, justamente por atingirem o maior número de estudantes, entretanto até a data de 

início da pesquisa estas informações não haviam sido levantadas. Portanto optei pela opção 

apresentada por Choppin - como mencionado no capítulo anterior- da análise por amostragem.  

Selecionei de forma aleatória três das quatorze coleções aprovadas no PNLD: Projeto 

Araribá História da editora Moderna, Nos dias de hoje coleção da editora Leya e também a 

coleção Vontade de Saber da editora FTD. Tive acesso a todas as edições físicas dos livros 

através do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica - LAPEDUH. Todas as edições 

seguem uma abordagem cronológica da História e além dos conteúdos voltados aos 

estudantes, há o “Manual do professor”, que possui as várias orientações e sugestões anexas 

no final, além de intervenções nas próprias páginas, sobretudo na resolução de atividades. 

Porém como meu intuito era aferir o acesso que os estudantes têm a informações e 

representação acerca do trabalho infantil, não cheguei a analisar os anexos, salvo uma exceção 

que será explicitada. Embora o principal foco do trabalho fosse relativo ao trabalho infantil e 

                                                
7 Apresentação completa dos Indicadores de Fluxo Escolar da Educação Básica está disponível no site 

do INEP: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/apresentacao/2017/ 

apresentacao_ indicadores_de_fluxo_escolar_da_educacao_basica.pdf:> Acesso 05 dez 2017 
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crianças trabalhadoras, identificar como a criança em geral está inserida nos manuais foi um 

dos itens da análise. 

 

4.1  BREVE DESCRIÇÃO DAS COLEÇÕES 

Choppin menciona na obra História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado 

da arte uma das possíveis abordagens e uso do material didático como fonte que não é a 

análise do material em si, mas de uma temática da qual ele é um suporte, que foi a abordagem 

adotada por mim. Minha principal ênfase se deu em relação as imagens, porém registrei 

também outras fontes realizadas por crianças (como depoimentos orais) e partes do texto do 

próprio manual que abordavam a infância, o cotidiano das crianças e as crianças 

trabalhadoras. Todas as coleções apresentam em suas páginas iniciais guias para os estudantes 

relativos a disciplina História, o ofício do historiador, a relatividade do tempo e como estudar 

o conteúdo e analisar imagens e documentos escritos. Na coleção Vontade de saber o primeiro 

capítulo dos quatro livros da coleção são voltados para isto. Na coleção: Nos dias de hoje há 

duas páginas neste sentido antes mesmo do sumário. Por fim na coleção Projeto Araribá após 

o sumário há cerca de seis páginas sob o título “Aprenda a fazer” que inclui a construção de 

um texto argumentativo. As três coleções são ricas em fontes diversas nas quais estão 

retratadas crianças, potencializando a realização pelos estudantes do segundo procedimento a 

qual devem estar capacitados ao fim do nono ano segundo a BNCC: Transformar um objeto 

em documento. Existem fotografias contemporâneas, mas também antigas, peças 

publicitárias, pinturas, mosaicos, charges, esculturas. As imagens estão inseridas em diversos 

contextos. Antes de abordar os exemplos apresentarei brevemente as coleções selecionadas. 

A coleção Vontade de saber da Editora FTD está na 3ª edição e seus exemplares foram 

impressos em 2015. Os autores são Marco César Pellegrini - Professor graduado em História 

pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR). Atuou como professor de História em 

escolas da rede particular de ensino. Autor e editor de livros na área de História; Adriana 

Machado Dias - Professora graduada em História pela Universidade Estadual de Londrina 

(UEL-PR). Especialista em História Social e o Ensino de História pela Universidade Estadual 

de Londrina (UEL-PR). Atuou como professora de História em escolas da rede particular de 

ensino. Autora de livros didáticos de História ensino fundamental e médio e; Keila Grinberg - 

Professora graduada em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ). Doutora 

em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ). Professora no 

departamento de História da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UNIRIO-RJ). 

No Guia online dos livros após destacarem diversos pontos positivos em relação ao material, 
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há apenas uma ressalva: “Professor/a, o estudo da História e da cultura indígena aparece de 

forma limitada na coleção. Sugere-se buscar auxílio para aprofundar o trabalho sobre os 

povos indígenas no Brasil.”
8
  

A coleção: Nos dias de Hoje da editora Leya está em sua segunda edição e foi 

impressa em 2015. Seus autores são: Flávio de Campos – Graduado em História pela PUC-

SP. Mestre em História Social pela USP. Professor Doutor do Departamento de História da 

USP. Coordenador científico do Ludens-USP (Núcleo Interdisciplinar de pesquisas sobre 

futebol e modalidades lúdicas). Autor de livros didáticos e paradidáticos; Regina Claro – 

graduada em História pela USP. Mestre em História Social pela USP. Autora de livros 

didáticos e paradidáticos de História e cultura africana e afro-americana e; Miriam Dolhnikoff 

– Graduada em História pela PUC-SP. Mestre em História Social pela USP. Professora 

Doutora do Departamento de História da USP. Professora Doutora do curso de Relações 

Internacionais (USP). Pesquisadora do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). 

Autora de livros didáticos e paradidáticos. No Guia, bastante elogioso em relação ao trabalho 

proposto em relação as fontes disponibilizadas de maneira abundante no material: “Destaca-

se, (...) o trabalho com documentos imagéticos, notadamente as fotografias e as ilustrações da 

seção Jogo aberto, a qual introduz os capítulos e busca abordar os conhecimentos prévios dos 

alunos. ” Assim como comentado na coleção anterior atenta-se a necessidade de “um 

investimento para aprofundar o trabalho quanto à história das populações indígenas no Brasil 

contemporâneo, buscando referências mais atualizadas sobre o assunto. ” 

Por fim a coleção Projeto Araribá História da Editora Moderna cuja 4ª edição foi 

publicada em 2014. Esta coleção foi a mais escolhida nas escolas do país em 2008 e conta de 

uma equipe grande para sua elaboração são eles: Sandra Machado Ghiorzi - Mestre em 

História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Professora de escolas 

públicas e particulares por 16 anos; Ana Cláudia Fernandes - Mestre em Ciências pela 

Universidade de São Paulo (USP) no programa História Social; Pamela Shizue Goya -

Bacharel em História pela Universidade de São Paulo; Virgínia de Almeida Bessa -Doutora 

em Ciências pela Universidade de São Paulo no programa História Social. Professora 

substituta do Instituto de Artes da Unesp. Redatora e editora; Alvaro Hashizume Allegrette -

Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Área de concentração: Antropologia 

social. Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Alex Chistian 

                                                
8
 O guia com comentário sobre as quatorze coleções está disponível no seguinte site: 

<http://www.fnde.gov.br/pnld-2017> Acesso em 06 dez 2017. 
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Rohrig Hubbe –Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, área de concentração: 

Biologia (Genética). Pesquisador do departamento de Genética e Biologia Evolutiva do 

Instituto de Biociências (USP); Cynthia Liz Yosimoto -Bacharel e licenciada em História pela 

Universidade de São Paulo. Professora de escolas particulares de São Paulo por três anos. 

Editora; Cristina Portella – Licenciada em História pela Universidade Nova de Lisboa, 

Portugal. Pesquisadora do Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina (CesA); 

Julio César Mendonça Gralha – Doutor em História na área de História Cultural pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professor adjunto da Universidade Federal 

Fluminense (UFF/ESR); Maria Lídia Vicentin Aguilar –Bacharel e licenciada em História 

pela Universidade de São Paulo (USP). Professora de escolas públicas e particulares de São 

Paulo. Coordenadora pedagógica de Ensino Fundamental e Ensino Médio; Bianca Barbagallo 

Zucchi – Doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), área de 

concentração: História da educação. Professora da Faculdade de Educação da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp); Rafaela Lunardi –Mestre em Ciência pela Universidade de 

São Paulo (USP) no programa: História Social. Pesquisadora; Gabriel Felipe Jacomel –Mestre 

em História, área de concentração: História Cultural pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) Editor e tradutor.  Além deles há um destaque para Maria Raquel Apolinário 

- Bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo. Professora da rede 

estadual e municipal do ensino por 12 anos - descrita como a editora responsável. O Guia 

exalta muitas qualidades no material, em especial sobre as mulheres na História e atualidade 

além de propostas de trabalho com temas transversais como meio ambiente. Não apresenta 

nenhuma crítica e é bastante elogioso das abordagens e representações da cultura indígena no 

mesmo. 

Respectivamente falando sobre a primeira coleção (Vontade de Saber): apresentou, 

em especial nos livros do sexto e sétimo ano, uma característica diferenciada em relação as 

outras coleções: A presença de ilustrações contemporâneas com a seguinte nota: “Esta 

ilustração é uma representação artística feita com base em estudos históricos”. Possivelmente 

uma tentativa de didatizar o conteúdo. Nas outras coleções este recurso também foi utilizado, 

porém, eram exceções havendo preferência a fontes imagéticas. No livro Fontes Históricas 

organizado por Carla Pinsky há sugestões metodológicas para o uso de fontes variadas como: 

documentais, arqueológicas, orais, audiovisuais, entre outras. Em diversos capítulos, em 

especial no último: Considerações sobre o método há uma ênfase na questão da subjetividade. 

Todo recorte e escolha feita pelo historiador é de uma forma ou outra carregada de 

subjetivismo. Já não há a concepção de um historiador neutro e cientificista, mas a escolhas 
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dos métodos apropriados deve proporcionar o equilíbrio entre subjetivo e o objetivo. Como 

demonstrei no primeiro capítulo, o conceito de criança e, portanto também sua representação, 

sofreu diversas mudanças ao longo do tempo, sendo assim destaco a subjetividade inevitável 

presente em minha análise e algumas seleções escolhidas por mim: Desconsiderei na análise 

os anjos crianças e representações do menino Jesus e também as ilustrações contemporâneas 

acima mencionadas. 

 

4.2 A REPRESENTAÇÃO DE CRIANÇAS  

Um fato que chamou a minha atenção foi a variedade nas escolhas de fontes ainda que 

dentro do mesmo tema. Foram poucas as imagens que se repetiram em todas as coleções. 

Uma destas foi a ilustração que está numa cartilha do DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda) de 1941, na qual o Presidente Getúlio Vargas afaga o rosto de uma menina e ao 

fundo há um menino que carrega alegremente uma bandeira do Brasil.  A cartilha era 

destinada às crianças brasileiras e claramente apresenta uma forte carga ideológica em relação 

ao ideal de nação que se buscava construir e também a imagem paternalista de Vargas, 

refletido no gesto de carinho aplicado a menina na ilustração. Um ponto comum na utilização 

desta fonte nas três coleções foi que os autores preocuparam-se apenas com aquela página, 

apenas uma das legendas trazia a informação que aquela imagem estava inserida numa 

cartilha. 

Outra imagem que apareceu em todas as coleções foi a pintura feita em 1844 por 

François-René Moreaux, Proclamação da Independência atualmente localizada no Museu 

imperial, Petrópolis (RJ). Assim como muitas das imagens analisadas, nesta a criança não é o 

principal foco, mas está presente. Dom Pedro aparece em relativo destaque no centro da 

imagem, mas no primeiro plano estão visíveis quatro crianças: Uma menina sendo levada pela 

mãe, próximos a ela dois garotos, um de aspecto bem pastoril com um chapéu e cajado e outro 

de calças curtas e camisa bem aberta. Um garoto descalço a direita, corre com um chapéu na 

mão e expressão esperançosa. A iluminação do quadro favorece que eles estejam em 

destaque. Há também uma (possível) pré-adolescente no canto direito: menor e com 

expressões mais infantilizadas que os adultos próximos, mas seu tamanho, comportamento e 

local onde está na tela dão a entender que é mais velha que as crianças já mencionadas. Duas 

das vezes em que esta imagem aparece nos materiais é inserida nas páginas iniciais do livro 

na qual há uma preocupação em apresentar aos estudantes como analisar as fontes históricas, 

dentre elas imagéticas. Justamente por apresentar este jogo de luzes e planos e por haverem 

obras bastante diferentes sobre o mesmo momento produzidas por outros artistas. 
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Imagem 1: Pintura presente em todas as coleções analisadas  

         

Foto: Elaborada pela autora referente a APOLINÁRIO, Maria Raquel (Ed. responsável) 

Projeto Araribá História – 8º ano. 4ª ed. – São Paulo : Moderna, 2014. P.10 

 

Este grupo de imagens/fontes em que há a presença de crianças ainda que sem 

necessariamente serem o principal assunto, contrariando minhas expectativas, ocorre em 

diversos recortes históricos. Como na página 142 do livro destinado ao sexto ano da coleção 

Vontade de saber há um detalhe de relevo assírio do século VII a.C. Hebreus sendo levados 

como escravos para a Mesopotâmia no qual primeira pessoa retratada segura um bebê de colo 

e quarta tem uma criança nos ombros. Ou então, como na pintura de Joseph Wright of Derby: 

Experimento com um pássaro em uma bomba de ar, de 1768, presente no livro destinado ao 

oitavo ano da mesma coleção. Inserida no capítulo sobre o Iluminismo na pintura aparecem 

quatro crianças, dois meninos e duas meninas, cada qual reagindo de maneira distinta a 

expectativa do resultado do experimento. Na intenção do pintor, que é explicitada no livro, 

cada criança e pessoa presente na obra é uma metáfora para grupos da sociedade no período 

frente as novas pesquisas das ciências. Estes são apenas alguns entre vários exemplos, que 

talvez não tenham sido intencionais, mas demonstram que, além de as crianças serem sujeitos 

que sempre estiveram presentes, tinham importância em seus tempos históricos a ponto de 

serem registradas em diversa fontes. 

Ainda se tratando da representação geral de crianças é notável três situações 

recorrentes: 1) Com a família - geralmente nuclear, pai, mãe e irmãos, mas também com 

apenas a mãe. Diversas fotografias e pinturas registram mães com bebês no colo, nos ombros 
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ou em sling. Seja em contexto de rotina - a mãe indígena trabalhando, seja em situações 

ocasionais como a mãe prisioneira com sua criança num navio negreiro ou o pai que carrega a 

criança nos ombros como na segunda fileira de pessoas representadas em Il Quarto Stato de 

Giuseppe Pellizza de Volpedo (Óleo sobre tela, 1895-1896) na Unidade 10: Nações, 

nacionalismo e socialismo, página 95 do livro do oitavo ano da coleção: Nos dias de hoje.  

2) Em situações de brincadeira/recreação. Por exemplo, o quadro Brincadeiras de 

criança de Pieter Brueghel, no qual aparecem alguns adultos e muitas crianças – meninos e 

meninas- realizando diversas brincadeiras e jogos, apareceu em duas das três coleções. Em 

outra imagem do mesmo autor: O alquimista, feita em 1558, aparecem várias crianças ainda 

que de maneira secundária: Uma pequena encima de um banquinho tenta alcançar outras 

crianças dentro de um armário, uma delas com uma panela na cabeça como se fosse um 

chapéu. Do lado de fora da casa, possível de ver através da janela, há três crianças pequenas 

sendo levadas pela mão por adultos. – Esta imagem está inserida na Unidade 4: A expansão 

marítima Europeia do livro do sétimo ano da coleção Nos dias de hoje, na página 78. No 

mesmo livro, mas na página 184 há um exemplo de uma situação recorrente: por vezes no 

corpo do texto havia trechos e quadros temáticos textuais nos quais não havia representação 

de crianças propriamente, mas objetos do seu universo como brinquedos e contos infantis. A 

página mencionada localiza-se no capítulo O Brasil antes de Cabral e além de um texto sobre 

o cotidiano das crianças indígenas num quadro chamado “A arte de brincar” há a imagem de 

um chocalho indígena e de um chocalho de brinquedo plástico para bebês da atualidade. O 

texto do quadro temático questiona rupturas e continuidades na História além de fazer uma 

abordagem cultural dos materiais. Também há um quadro num capítulo sobre a segunda 

revolução industrial que destaca o surgimento e expansão de fábricas de brinquedos e a 

percepção das crianças como alvo possível para a produção capitalista. 

E por fim; 3) estudando ou na escola. Diversas imagens de crianças estudando 

permeiam os livros em diversos conteúdos. Desde fotografias de trabalhos em grupo nas 

páginas iniciais até crianças indígenas sendo alfabetizadas em português nas aldeias (Como na 

página 170 do livro do sétimo ano da coleção Projeto Araribá História na qual está uma foto 

com a seguinte legenda:  Crianças do povo Guarani Mbyá usam material educativo escrito em 

português e na língua Guarani. Aldeia Guarani Tenondé Porã, São Paulo, em 2014. A 

iniciativa de incluir nas escolas indígenas o ensino bilíngue visa preservar as línguas 

tradicionais destes povos- Na qual um garoto menor lê o livro sozinho e duas meninas olham 

concentrada para um livro que a maior segura), ou então crianças muçulmanas estudando o 

Alcorão no Chade (página 125 do livro sétimo ano Vontade de saber). 
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 Especialmente na coleção Projeto Araribá é perceptível a escolha de fotografias 

contemporâneas que retratem crianças inseridas em diversas temáticas. Por exemplo, no livro 

do sexto ano, no capítulo Hebreus fenícios e persas há uma fotografia de uma Cerimônia do 

Bar Mitzvá em Jerusalém, 2014, com um menino judeu segurando a Torá no meio do rito, 

cercado por homens adultos. Já no livro do sétimo ano foi inserida no capítulo Reinos e povos 

da África uma fotografia que retrata dois adolescentes conversando com idosas em um parque 

em Porto Alegre (RS), 2014. A imagem está inserida dentro de um quadro de texto que 

ressalta a importância e respeito ao idoso em diversas etnias africanas. 

  

4.3  A REPRESENTAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

Muitas outras situações com crianças foram abordadas, mas tratando do tema principal 

deste trabalho, encontrei trinta e três vezes imagens com crianças trabalhadoras entre os doze 

livros analisados. A única imagem que se repetiu em todas as coleções dentro deste tema foi a 

Litografia colorida feita em 1839 por Jean-Baptiste Debret: Loja de barbeiros. Na imagem 

além de escravizados adultos há uma menina vendendo doces num tabuleiro nas janelas das 

casas e um garoto auxiliando o barbeiro que intitula a obra. 

 

Imagem 2: Litografia presente em todas as coleções analisadas      

 

Foto: Elaborada pela autora referente CAMPOS, Flávio de. CLARO, Regina. 

DOLHNIKOFF, Mirian. Nos dias de hoje. Livro do oitavo ano ano São Paulo: Leya, 2015. 

p.87 
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 Dentro da temática escravidão nas américas houve um grande número de imagens que 

incluíam crianças trabalhando. Por exemplo, além desta já mencionada, no livro do oitavo ano 

da coleção Vontade de saber há na página 225 outra gravura de Debret (1835) na qual além de 

uma menina branca que sentada numa cadeira lê para a mãe, há dois bebês negros brincando 

no chão, supervisionados por uma escravizada e no canto direito há um garoto escravizado 

responsável por levar o copo d’água para a Senhora. Além da imagem há trechos de anotações 

do próprio Debret sobre a mesma, inserida na Unidade 9: A consolidação da independência 

brasileira. Além disso destaco uma charge feita por Angelo Agostini extraída da revista 

ilustrada, ano 8, n.347. Rio de Janeiro, jun. 1883, chamada Dom Pedro II e o seu escravo. O 

texto que acompanha a imagem na página 266 do livro do oitavo ano da coleção Nos dias de 

hoje é “Dom Pedro barrado na entrada de um Congresso internacional. A charge vinha 

acompanhada de uma justificativa de Dom Pedro II dizendo que não podia se separar do 

escravo porque era ele que o vestia e o alimentava.” Na charge a escravidão é representada 

como um garoto negro de cartola na qual está escrita esta palavra. Além da cartola o garoto 

está elegantemente vestido carregando vários objetos como um cetro e uma bolsa. 

Outro tema em que foram recorrentes imagens das crianças trabalhadoras foi a 

imigração de europeus para o Brasil no século XIX. Na unidade O segundo reinado no Brasil 

(1840-1889) do livro destinado ao oitavo ano da coleção Nos dias de hoje há na página 248 

uma fotografia de imigrantes europeus em colheita de café em Araraquara, 1900. No canto 

direito destaca-se uma menina pequena trabalhando e olhando em direção a câmera, ao fundo 

há outra menina um pouco maior, também trabalhando com o café, mas sem observar a 

câmera. Na página 249, há a fotografia Partida para a colheita de café, Marc Ferrez, 1885.  

Em qual entre as dezenas de pessoas fotografadas na frente de uma casa senhorial, com 

enxadas em punho, há cerca de vinte crianças de todos os tamanhos. Talvez as menores 

apenas estivessem acompanhando os pais naquele ambiente insalubre pois não tinham com 

quem ficar, mas possivelmente acabariam trabalhando também, por ordem dos pais ou dos 

fiscais. 

 Outro momento histórico em que apareceram as crianças trabalhadoras foi a 

Revolução Industrial na Inglaterra, conteúdo do oitavo ano. Na coleção Vontade de saber na 

página 141 há a gravura de artista desconhecido, 1871 Menina trabalhando em fábrica de 

tijolos na Inglaterra. 
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Imagem 3: Gravura de menina trabalhadora 

  

Foto: Elaborada pela autora referente a. PELLEGRINI, Marco C. et al. Vontade de saber História 8º 

ano. 3ª ed. – São Paulo : FTD, 2015. p.141 

 

Na mesma página, além da indicação do filme Oliver Twist, há o subitem Mulheres e 

crianças trabalhadoras da qual destaco o trecho: 

“Por conta da jornada de trabalho das mulheres muitas crianças pequenas                   

passavam a maior parte do tempo sozinhas ou sob o cuidado de algum irmão mais 

velho. Quando atingiam a idade de nove anos, geralmente as crianças pobres 

começavam a trabalhar. Elas trabalhavam de 10 a 12 horas por dia e recebiam 

salários muito baixos. Era comum a ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo 

crianças que por serem menores e mais frágeis, tinham dificuldade em operar as 

máquinas.” (2015) 

 

Dentre as atividades propostas no fechamento do capítulo a número 12, na página 150 

há um trecho do texto Combatendo o trabalho infantil: guia para educadores da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e a partir dele são propostas quatro questões sobre trabalho 

infantil sendo a quarta delas: “O trabalho infantil ainda é uma realidade em muitos países do 

mundo, inclusive no Brasil. Em sua opinião quais atitudes podem ser tomadas para combater 

o trabalho infantil em nosso país atualmente? ” Aqui abro a exceção mencionada há alguns 

parágrafos. Ao lado da atividade havia em letras cor de rosa o seguinte “Esta atividade 

favorece um trabalho articulado com Sociologia. Veja mais orientações sobre como conduzir 

esta atividade nas Orientações para o professor”. Lá, toda a página 146 abordava a questão, 

com muitas informações mencionadas no primeiro capítulo desta monografia sobre o trabalho 

infantil no mundo atual averiguadas pela Organização Internacional do Trabalho e além de 
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números trechos do decreto nº 96.481/2008 no qual está a lista com as formas de trabalho 

infantil mais perigosas e que deve haver um grande esforço de eliminação destas. Há também 

uma fotografia de um menino engraxate caminhando por São Paulo em 2007. 

  No livro da coleção Nos dias de hoje, já na abertura do capítulo A primeira revolução 

industrial na página 81, há duas fotos contrastantes nas quais estão representadas crianças. A 

primeira, que está em cima, é Crianças paraguaias utilizam laptops, desenvolvidos e 

distribuídos gratuitamente por ONG sediada em Miami (EUA. Caacupé, 2009.  Já a segunda é 

Lixo eletrônico em ferro-velho desmontado por crianças indianas na procura por pedaços de 

cobre. Nova Déli, 2008. Que além de apresentarem o trabalho infantil na atualidade propõe a 

relação passado e presente com a tecnologia e produção de lixo eletrônico. 

 

Imagem 4 – Página com imagens contrastantes 

                      

Foto: Elaborada pela autora referente a CAMPOS, Flávio de. CLARO, Regina. DOLHNIKOFF, 

Mirian. Nos dias de hoje. Livro do oitavo ano ano São Paulo: Leya, 2015. p.81 
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Na página 84, há uma menina preparando comida num caldeirão ao fundo da imagem 

na qual mulheres fiam em casa: Roca de fiar, Gravura colorida por George Walker, 1814. Na 

página 86 há o subitem: O trabalho de mulheres e crianças no qual está o seguinte parágrafo: 

  
“Mulheres e crianças partilhavam com os homens as terríveis e longas jornadas de 

14 a 18 horas de trabalho diárias. Não havia garantias contra acidentes de trabalho, 

indenizações por dias parados por doenças. Mulheres e crianças eram ainda mais 

exploradas, ganhando menos que os homens adultos, trabalhando igual número de 

horas” (2015) 

 

Na página seguinte há um quadro Bate-bola que problematiza a relação entre o 

trabalho manual e a escravidão com duas fontes imagéticas, entre elas a já mencionada 

Barbeiros ambulantes, de Debret. Na página 93 há uma proposta de exercício que pede a 

descrição das condições de trabalho das crianças e jovens nas fábricas inglesas da primeira 

metade do século XIX a partir de um trecho do texto A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra de Friedrich Engels. Na coleção Projeto Araribá além da pintura de William 

Powell Frith, 1858. O varredor -sendo este varredor apenas um menino- que serve como fonte 

para uma atividade, foram dedicadas as cinco páginas finais do capítulo (82-87) para abordar 

o trabalho infantil no período e na atualidade. Sob o título “Em foco: O trabalho infantil na 

Revolução Industrial”. Além de cinco fontes imagéticas - três do período e duas da 

atualidade- Há um gráfico sobre o trabalho infantil no mundo (2000-2012), três fontes 

escritas, sendo duas delas depoimentos dados por crianças trabalhadoras - um para um jornal 

londrino de 1849 e outro para um livro de 1842- e outra o trecho do livro Oliver Twist de 

Charles Dickens. 

 

Imagem 5: Algumas fontes do quadro Em foco temático do trabalho infantil  

 

Foto:Elaborada pela autora referente APOLINÁRIO, Maria Raquel (Ed. responsável) Projeto 

Araribá História – 8º ano. 4ª ed. – São Paulo : Moderna, 2014. P.82 
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Além disso há textos sobre o trabalho infantil na atualidade, as diferenças entre o 

trabalho rural e fabril e a questão dos castigos físicos no contexto da Revolução Industrial. Ao 

fim há quatro atividades para serem realizadas no caderno sobre estas páginas a maior parte 

delas de análise e contraposição das fontes e uma proposta de atividade de cartazes ou 

exposição sobre a temática. 

Algumas imagens mostravam culturas que estabelecem uma relação diferente com o 

trabalho, mas ainda assim as incluí. Um exemplo disso é a fotografia Garota yanomami 

preparando beiju. Amazonas, 2010. Na página 175 do livro do sétimo ano da coleção Nos 

dias de hoje. Do texto da mesma página destaco o trecho:  

“A noção de trabalho era também muito particular. (...) Nas aldeias, todos 

trabalhavam. Aos homens cabia a guerra, a caça, a produção de armas e ferramentas. 

As mulheres, em geral, eram reservadas a responsabilidade pela criação dos filhos, a 

produção de cerâmica e as atividades agrícolas. Havia, portanto, uma divisão sexual 

do trabalho” (2015) 

 

 Outro exemplo neste sentido foi a fotografia Homens Mbuti reunidos na preparação 

para caça. Congo, 1972. Entre as dez pessoas visíveis na fotografia quatro são adultos, três 

são meninos e outros três crianças pequenas, dois destes inclusive estão no colo de outros 

meninos. Considerei também como trabalho a fotografia Crianças peruanas cuidando de um 

rebanho de lhamas, Cuzco, Peru, 2010. A fotografia bastante colorida retrata três crianças: 

um menino no canto, uma menina mais velha no meio e uma menina pequena no outro canto, 

cada qual segurando uma corda na qual está presa uma lhama e está inserida no livro do 

sétimo ano no conteúdo relativo as sociedades pré-colombianas, numa parte do texto que 

apresenta as resistências e existência dos descendentes destas sociedades na atualidade.  

No primeiro capítulo do livro do nono ano da coleção projeto Araribá “A era do 

imperialismo” há na página 22 uma fotografia Crianças trabalham em uma fábrica de vidros 

da Virgínia, Estados Unidos, 1908. Abaixo de um texto sobre as condições de trabalho 

durante a Segunda Revolução Industrial. Na página 66, já na unidade seguinte: A república 

chega ao Brasil há uma fotografia não de crianças trabalhando, mas de operários em greve 

lutando pela jornada de trabalho de 8 horas diárias a foto tirada no ano de 1906 em São Paulo- 

Agora localizada no Museu da imagem e do Som (RJ). Nela entre as várias dezenas de 

pessoas, ao menos duas dezenas são de crianças. Estão no centro da imagem no primeiro e 

segundo plano, atrás delas há mulheres e ladeadas e cercadas por homens adultos. Não 

necessariamente todas as crianças da imagem eram trabalhadoras. Há a possibilidade de 

estarem com os pais pois não poderiam ser deixadas em outro lugar. Mas tendo em vista a 

data da mesma, é possível levantar a hipótese que sim, boa parte delas eram operárias. Uma 
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foto emblemática que traz as crianças não apenas como vítimas do destino mas também como 

agentes de luta e transformação histórica.    

 

Imagem 6: Operários em greve  

 

Foto: Elaborada pela autora referente a APOLINÁRIO, Maria Raquel (Ed. responsável) Projeto 

Araribá História – 8º ano. 4ª ed. – São Paulo : Moderna, 2014. p.66 

 

 Na coleção Nos dias de hoje está a fotografia Trabalhos forçados, tirada em 

Tanganica, 1927 a legenda da imagem é “A foto feita em Dar es Salaam destaca um grupo de 

meninas acorrentadas pelo pescoço e forçadas a trabalhar na construção de estradas pelo 

governo britânico.” Inserida no capítulo “A Segunda Revolução Industrial e o imperialismo” 

na página 241 do livro do oitavo ano. Da coleção Vontade de saber nono ano destaco a 

gravura de 1799 feita por Thomas Rowlandson Grumete, inserida na página 183 do livro do 

sétimo ano. Este cargo de trabalho infantil da era moderna foi mencionado no primeiro 

capítulo desta monografia. Na página 137 do livro do nono ano há a seguinte legenda para 

uma fotografia: “Na fotografia ao lado, tirada por volta de 1920, vemos afrobrasileiros e 

imigrantes que trabalhavam na construção civil.” Das catorze pessoas da imagem duas 

claramente são apenas meninos.  

Por fim, imagens de um contexto mais atual são encontradas também. Continuando a 

falar do livro do nono ano da coleção Vontade de saber no último capítulo A nova ordem 

mundial há a fotografia Crianças desmontam sucata eletrônica no lixão de Agbobloshie em 

busca de materiais para venda. Acra, Gana, 2010 (p.311). Mais adiante na página 322 num 
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tópico chamado A África e os senhores da guerra há o seguinte trecho: “Uma rede que 

envolve o governo, grupos armados, empresas multinacionais, indústria armamentista e 

exploração do trabalho infantil” ao abordar guerras civis africanas atuais e o tráfico de 

diamantes. Por fim, no livro destinado ao sexto ano da coleção Araribá foi inserida  abaixo de 

um texto do primeiro capítulo sobre a relatividade do tempo, na página 29 a fotografia Garoto 

faz malabarismo em semáforo da cidade de São Paulo, 2011 com a seguinte legenda: “Para 

este menino que faz arte circense a fim de conseguir algum dinheiro, o tempo que o farol 

permanece fechado passa muito rápido." A fotografia contrasta com a do lado Crianças 

Yanomami se pintam na aldeia Demini, em Barcelos, no Amazonas, 2012.  

 

Imagem 7: Garoto faz malabarismo em semáforo 

                           

Foto: Elaborada pela autora referente a APOLINÁRIO, Maria Raquel (Ed. responsável) Projeto 

Araribá História – 6º ano. 4ª ed. – São Paulo : Moderna, 2014. p. 29 

 

Portanto, a análise demonstra que todas as coleções selecionadas contêm fontes nas 

quais há a presença de crianças nos mais diversos contextos. O mesmo se dá em relação a 

temática do trabalho infantil. Embora não seja explicitada como uma habilidade que os 
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estudantes devem dominar pela BNCC, todas as coleções não apenas retrataram a existência 

de crianças trabalhadoras no passado, e em diferentes níveis, preocuparam-se em através dos 

textos e exercícios demonstrar e fazer o estudante refletir sobre este tema nos dias atuais. 

Ainda que algumas temáticas sejam mais propícias para esta discussão como a Revolução 

Industrial na Inglaterra e a escravidão, os capítulos em que estas fontes foram encontradas 

demonstram que há a possibilidade de inserção de reflexões sobre esta temática em diferentes 

contextos e temas. Embora haja muitos fatores que possam privar os estudantes de possuírem 

ou então de manusearem o livro e grande parte da responsabilidade de seu uso acabar 

destinado ao professor - que pode por vezes realizar metodologias alternativas e não utilizar o 

material didático como recurso- esta questão tão antiga e ao mesmo tempo tão atual está 

presente e talvez em alguma medida possa estar sendo útil se, não para diminuir efetivamente 

a quantidade de estudantes trabalhadores, ao menos fazê-los refletir sobre esta questão. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados obtidos através da análise me surpreenderam positivamente. Não é 

incomum encontrar no discurso de muitos professores que o livro didático é um recurso 

ultrapassado. E sim, infelizmente diversos materiais – e digo com base em minha experiência 

escolar e trabalhos desenvolvidos na universidade sobre os mesmos- apresentavam (e em 

alguns casos ainda apresentam) falhas e grandes problemas. Desde o uso de imagens como 

mera ilustração e inseridas como uma representação da realidade, sem citação de informações 

básicas como ano de produção e autoria; passando por textos simplistas e por vezes trazendo 

conceitos de forma anacrônica e; também portando grandes cargas ideológicas - e inclusive 

preconceitos- já bastante defasadas em relação a produção acadêmica. Como por exemplo, a 

ideia dos ciclos econômicos do Brasil ou então da figura da Princesa Isabel como a grande 

responsável, sozinha, pelo fim da escravidão no país.  

Entretanto, ao menos em relação as coleções aqui trabalhadas, é notável a tentativa dos 

autores de abranger a produção historiográfica atualizada e o conteúdo proposto para a 

disciplina de História através da legislação e parâmetros nas páginas de seus livros. Como 

diversos autores mencionados ao longo do terceiro item, em especial Choppin, ressaltam o 

livro didático é um instrumento e as análises e pesquisas feitas a partir deste deve considerar 

sua complexidade, os vários agentes que o perpassam e também em qual relação ele está 

inserido. Apresentei que a lógica do mercado econômico não pode ser ignorada, pois o 

contrato com o Governo é bastante atraente para editoras de livros, tendo em vista a 

especialmente a grande quantidade de livros necessários para toda a população em idade 

escolar em relação as demais obras.  

Esta pode ser uma grande motivação para que as editoras apresentem materiais de 

qualidade, mas não podemos ignorar as diversas frentes de luta que verdadeiramente 

acreditam no ensino escolar como transformador de realidades. Tomo como exemplo a 

promulgação da Lei 10.639/03 que torna obrigatório ensino de história da África e das 

culturas africana e afro-brasileira no currículo da educação básica. Há um esforço e 

mobilização de diversas classes pela melhoria do ensino – e infelizmente é crescente o 

posicionamento contrário. A própria BNCC válida no período de escrita deste trabalho está 

sendo reformulada sem consulta popular de maneira a esvaziar discussões que visam o 

combate a preconceitos e intolerância e fomentam a prática de ações que tornem a sociedade 

mais justa e igualitária.  
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As coleções aqui analisadas, em minha opinião, potencializam uma prática docente 

eficiente para os professores de História. Nelas havia uma grande inserção de fontes nas quais 

aparecem crianças de diferentes realidades sociais e culturais ao longo do tempo. Durante a 

realização da análise da obra dedicada ao sétimo ano da coleção Projeto Araribá, lembro de 

ter pensado comigo mesma ao me deparar com a unidade 4 - A Baixa Idade Média: “Neste 

capítulo não deve ter nada”, possivelmente influenciada pelas palavras de Ariès. Autor que, 

como trabalhado no primeiro capítulo, afirmava que a ideia de criança só passa a existir após 

o século XVII, a partir de suas observações da ausência de representações de crianças na arte 

medieval. Fui surpreendida pois, logo na segunda página havia um tópico inteiro dedicado a 

cruzada das crianças, com uma ilustração atual representando o lendário Estevão de Cloyes, 

que numa das versões mais difundidas sobre o fato, era o pastor que guiou as pequenas 

criaturas de coração puro na tentativa de reconquistar a terra Santa. 

 Minha motivação inicial, explicitada ao longo da introdução, pela escolha do livro 

didático como fonte é o fato que a lei assegura seu acesso para boa parte das crianças do país. 

Fico feliz em constatar que todas as obras apresentaram a questão do trabalho infantil, não por 

que este seja um tema agradável, mas justamente porque é muitas vezes ignorado. Cito mais 

uma vez Malala Yousafzai, que embora mais nova que eu, já não é mais uma menina: 

“Quando o mundo inteiro está em silêncio, até mesmo uma só voz se torna poderosa. ” É 

preferível que aprendamos a escutar o que as crianças têm a dizer, mas por aquelas que são 

silenciadas ou ainda não sabem falar, não podemos fiar calados. Assim como Mary Del Priore 

escreve na introdução da obra História das crianças no Brasil:  “Apenas estudando a infância 

e compreendendo as distorções a que esteve submetida, teremos condições de transformar o 

futuro das crianças brasileiras. E de nos transformas através delas. ” Considero de extrema 

importância a realização de pesquisas em relação a estes sujeitos dentro das mais variadas 

temáticas e sua posterior divulgação e difusão. 

 Espero que os resultados apresentados neste trabalho motivem os professores de 

história a inserir esta temática em seu conteúdo ministrado, pois como demonstrado embora 

ele possa ser mencionado em fatos históricos com maior obviedade existem possibilidades de 

inseri-los mesmo para o sexto ano. Entretanto, apondo diversas possibilidades de continuação 

da pesquisa ou possibilidade de outras na mesma temática: Seria interessante num trabalho de 

maior fôlego analisar mais das coleções aprovadas, ou então fazer um trabalho comparativo 

entre as edições contemporâneas e os livros que circulavam no período de elaboração e 

aprovação do ECA. Outra proposta de pesquisa possível seria analisar materiais paradidáticos 

que não foram aqui abordados. O próprio Ministério do Trabalho produz diversas cartilhas, 
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histórias em quadrinhos entre outros materiais sobre a questão que podem ser solicitados pelas 

escolas. Seria interessante, embora trabalhoso, uma investigação de campo para buscar 

averiguar a presença da temática nas salas de aula e o uso do livro didático e especialmente a 

construção do pensamento histórico sobre a questão pelos estudantes. 

Também não descartei a ideia inicial de investigar produções culturais a respeito do 

tema trabalho infantil: seja música – “Criança não trabalha, criança dá trabalho!” música, do 

grupo Palavra cantada, que esteve presente na vida de quem foi criança na primeira década do 

novo milênio, ou literatura, como o livro Serafina e a criança que trabalha: histórias de 

verdade de Jô Azevedo. Por fim, uma possível fonte ainda bastante recente, que descobri 

através deste trabalho são as revistas dos NAAT’s, nas quais há vários autores que defendem 

o trabalho infantil regulamentado em revelia a sua exploração. Ou então futuramente outros 

trabalhos que explorem este fenômeno da formação de “sindicatos infantis” que vem de 

encontro com o apresentado no primeiro capítulo da complexidade não apenas da questão do 

trabalho infantil, mas de se compreender e pensar as crianças ao longo do tempo. 
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