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ORIENTAÇÕES CENP PARA A ESCOLHA DE LIVROS DIDÁTICOS DO PNLD 2012 
História 

 

Caros Professores, 

 

Neste momento, no qual se busca a democratização do acesso à escola e inclusão por acesso aos bens materiais e 

culturais, é considerável a oportunidade de participar do processo de escolha de livro didático para o Ensino Médio e 

poder oferecer um diferencial de qualidade nas escolas públicas. Esse fator de qualidade é importante para realmente 

oferecer acesso, a todos, ao mundo contemporâneo, universalizando a importância da aprendizagem para o 

desenvolvimento pessoal e, consequentemente, para o aprimoramento de nossa sociedade. 

As sugestões que apresentamos a seguir têm o objetivo de auxiliá-los na escolha da coleção de livro didático de 

história para os três anos do Ensino Médio regular e os um ano e meio para o Ensino Médio da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Assim, levantamos o maior número possível dos diferentes aspectos e características de cada tipo de obra e 

consideramos que esse rol não se esgota, ao contrário, é aprimorado com sua experiência de sala de aula.  

As preferências devem adequar-se ao Currículo do Estado de São Paulo que estabelece uma base comum de 

conhecimentos e habilidades à Rede e articula competências e conteúdos disciplinares.  Isso implica em considerar os 

recursos cognitivos, afetivos e sociais dos alunos, a mobilização de recursos, metodologia e saberes das diferentes 

disciplinas. 

Tendo em vista esses critérios preliminares, avalie até que ponto os conteúdos dos livros contemplam as 

indicações do Currículo e colaboram para o desenvolvimento das habilidades indicadas. Existe espaço para as decisões de 

cada professor em sua realidade de sala de aula, pense em suas preferências e no perfil da clientela, se o conteúdo do 

livro atende às suas expectativas e às necessidades do seu alunado, se o conteúdo é suficiente para ser utilizado como 

fonte de pesquisa e atendimento ao aluno na elaboração das atividades propostas no Caderno do Aluno. Ressaltamos que 

esses Cadernos complementam o Currículo e apresentam métodos e estratégias para as aulas e não excluem o emprego 

do livro didático.  

Observe se a coleção contempla todos os itens sugeridos no Currículo e se os volumes correspondem à série 

prevista. Se isso não ocorrer, os alunos não terão acesso ao conteúdo previsto para aquele ano, visto que o outro volume 

foi distribuído para outra série. Avalie o layout da coleção (cansativo, sem atrativos, monótono, imagens, cores, 

informações), pertinência das imagens (ilustram bem os textos, fazem refletir?) 

  É importante considerar também se os textos complementares são adequados, estão relacionados 

satisfatoriamente ao tema do capítulo, se estes últimos enfatizam uma visão linear, temática ou interdisciplinar. Um dos 

fatores mais importantes da inclusão do ensino de história é o estabelecimento de um laço entre o que somos hoje e a 

clareza de onde viemos, visando o não esquecimento dessa relação. Por isso, identifique na obra se existem elementos 

nos textos que definam os vínculos entre passado e presente. Além disso, avalie se os textos dos capítulos têm uma 

proporção adequada, não são longos demais ou, ao contrário, em forma de tópicos e se a estrutura dos capítulos e suas 

respectivas atividades, textos complementares, imagens, mapas e tabelas são facilitadores do manuseio. 
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Observe se os livros utilizam diferentes fontes históricas para esclarecer e ampliar o conteúdo, elaborar 

atividades e desenvolver habilidades: Documentos escritos (oficiais, literários, músicas, trechos de notícias de jornais e 

revistas), imagens (gravuras, fotos, organogramas), mapas, tabelas, entre outros. Pondere sobre as atividades, procurando 

analisá-las como contribuintes ao desenvolvimento das habilidades e ao debate (interpretar, identificar, reconhecer, 

relacionar, compreender, aplicar, associar, analisar, elaborar, texto, distinguir, descrever são alguns deles), bem como se 

consideram o ENEM e o Vestibular.  

  Outros aspectos para considerarmos são: adequação do vocabulário, a existência de um glossário e lista 

complementar de livros, filmes e sites da internet para pesquisa. Por fim, lembre-se que esses livros serão utilizados por 

três anos. Isso pode significar que serão utilizados por outro professor nos anos seguintes. Como as coleções escolhidas 

serão destinadas também à EJA, é fundamental que os professores dessa modalidade de ensino acompanhem e 

participem ativamente do processo de escolha, respeitando as características diferentes quanto à clientela e ao tempo 

para desenvolvimento dos estudos, inclusive considerando os Cadernos de Orientação para o Professor da EJA, que 

orientam a seleção de sequências didáticas para essa modalidade de ensino. 

Finalmente, ressaltamos que sua colaboração e experiência são importantes nessa escolha para contemplar o 

maior número de itens possíveis afinados com a proposta curricular e com a realidade de sua Escola. 

 

Bom trabalho! 

 

Equipe Técnica de História  

CENP/SEE-SP 


