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1. Vigilância sobre a História:
Marc Ferro, historiador francês, no prefácio de obra sua que mereceu o título Como se conta a História às crianças no mundo inteiro Comment on raconte l’Histoire aux enfants à travers le monde entier (Paris: Payot, 1981). A tradução brasileira recebeu o título de A manipulação da História no ensino e nos meios de comunicação (São Paulo: Ibrasa, 1983)., afirma que:
a imagem que temos de outros povos, e até de nós mesmos, está associada à História tal como nos foi contada quando éramos crianças. Ela deixa sua marca em nós para toda a existência. Sobre esta imagem, que para cada um é um descobrimento do mundo e do passado das sociedades, se incorporam de imediato opiniões, idéias fugidias ou duradouras, como um amor..., ao mesmo tempo que permanecem, indeléveis, as marcas de nossas primeiras curiosidades e de nossas primeiras emoções.
São essas marcas que é preciso conhecer, ou reencontrar, as nossas, as dos demais (Ferro, 1990: 9).
O contar a História às crianças é coisa que, se nunca ficou restrita à escola, menos ainda ficaria em uma época em que os meios e as formas de comunicação apresentam-se com tal variedade e amplitude que alguns conseguem até burlar aquela vigilância que o mesmo Ferro denuncia em outra obra:
(...) o Estado e o político não são os únicos a colocar a História sob vigilância. Também o faz a sociedade, que, por sua vez, censura e autocensura qualquer análise que possa revelar suas interdições, seus lapsos, que possa comprometer a imagem que uma sociedade pretende dar de si mesma (Idem, 1989: 1).
A vigilância sobre a História, quando se trata do seu ensino escolar, precisa ser entendida como uma disputa em torno de limites, condições e critérios para o ensino desta disciplina nas escolas. E essa vigilância pode ser exercida tanto no sentido de manipular a memória, individual e coletiva, para produzir esquecimentos ou falsas imagens, quanto para garantir que certos fatos e personagens não sejam esquecidos. São estratégias através das quais as sociedades terminam por dar forma a uma História que pretendem que reproduza a imagem que têm delas próprias. Isso acontece das mais variadas formas, muitas vezes despercebidamente, nos mais diferentes lugares, mas principalmente na escola, através do controle direto do trabalho docente ou do controle e vigilância sobre os materiais a que este docente e seus alunos têm acesso.

2. PNLD: vigilância sobre os livros didáticos no Brasil
Iara Prado afirmava, na abertura do seminário O Ensino de História e de Geografia no Contexto do Mercosul, realizado em Brasília, em 1997, que contava-se ali:
com as valiosas presenças daqueles que são articuladores das reformas curriculares em curso em cada país participante; com representantes de associações científicas de História e Geografia; representantes de governos locais que vão, de fato, implantar essas reformas; representantes de associações editoriais; especialistas que desenvolvem trabalhos sobre o tema, e representante do Convênio Andres Bello, cuja importância da contribuição nesta área todos nós já conhecemos (Prado, 1997: 8) O Convênio Andres Bello é dedicado à integração educacional e cultural dos países membros da Comunidade Andina de Nações, mas aberto a convênios com instituições de países de outras regiões..
É interessante que tenham sido referidos, entre os participantes interessados nos debates acerca da definição de conteúdos históricos e geográficos comuns para o Mercosul, os representantes de associações editoriais. Afinal, como já foi referido por alguns autores (cf. Apple, 1994, por exemplo), na ausência de currículos nacionais oficialmente instituídos, tem sido a indústria editorial a definir um currículo para-oficial de abrangência nacional em inúmeros países. Esse interesse da indústria editorial não é dado apenas por motivações ideológicas ou pedagógicas, mas pelo enorme mercado que representa a produção e distribuição de livros e materiais didáticos. Um mercado, aliás, devidamente legitimado pelas políticas do Banco Mundial, que recomenda aos governos priorizar investimentos que tenham por finalidade:
proporcionar livros didáticos, vistos como a expressão operativa do currículo e contando com eles como compensadores dos baixos níveis de formação docente. Recomenda-se aos países que deixem a produção e distribuição dos livros didáticos em mãos do setor privado, que capacitem os professores na sua utilização, além de elaborar guias didáticos para estes últimos (citado por Torres, 2000: 135).
Do ponto de vista dos técnicos do Banco Mundial, o insumo livro didático é um dos que apresenta maior vantagem na relação custo/benefício, o que torna imperativa a sua priorização entre os investimentos necessários à melhoria da qualidade da educação. De acordo com Rosa María Torres,
A proposta de privilegiar o texto escolar baseia-se em duas teses centrais: (a) os textos escolares – “na maioria dos países em desenvolvimento” – constituem em si mesmos o currículo efetivo (tese que, por sua vez, supõe um determinado tipo de texto, programado, auto-instrutivo); e (b) trata-se de um insumo de baixo custo e alta incidência sobre a qualidade da educação e o rendimento escolar (Torres, 2000: 156. Aspas no original).
Investir no livro didático seria, do ponto de vista do Banco Mundial, uma boa forma de ganhar tempo e economizar dinheiro em relação a uma reforma curricular. Considerando o currículo como uma mera listagem de conteúdos, as recomendações do Banco são no sentido de que se invista neste instrumento que constitui-se, então, no currículo efetivo em grande número de países. Com essa diretriz, os especialistas do Banco Mundial incorporam às suas propostas a pretensão tecnicista - o neoliberalismo na educação não se reveste, afinal, de uma roupagem neotecnicista? (cf. Freitas, 1995: 114) – de oferecer aos docentes e discentes um material pedagógico capaz de resistir e sobrepor-se às intenções e limitações dos professores. Ao professor seria suficiente saber utilizar-se desse instrumento técnico, desempenhando “um papel de simples manipulador de textos e manuais” (Torres, 2000: 157). Como se pode perceber, os custos da produção de bons livros didáticos seriam compensados pelo baixo investimento na formação e nos salários de tais docentes. E a melhoria da qualidade da educação estaria assegurada, pois nesse ponto de vista o ensino se resume em colocar o aluno em contato com os conteúdos, presentes no livro didático, e a aprendizagem resulta naturalmente deste contato – e também se resume ao conhecimento do conteúdo ensinado.
Colocada, na verdade, como um subproduto da elaboração dos livros didáticos, a reforma curricular transforma-se num grande negócio e sofre “uma invasão e uma interferência comercial sem controle das editoras privadas de livros didáticos que, com freqüência, definem a orientação e o caráter da reforma” (Torres, 2000: 157).
E ainda que se tente ter algum controle sobre a atuação das editoras, o peso dos interesses que interagem em mercados com as dimensões de alguns dos países do Mercosul é imenso. O governo argentino, por exemplo, destinou recursos em 1994, através do Plan Social Educativo, para a distribuição de 2,9 milhões de livros-texto, manuais, bibliografia de consulta e literatura (cf. Argentina, 1994). Em relatório mais recente, o Ministério da Educação argentino informava que já havia “renovado totalmente os livros escolares de maneira acorde com a transformação em marcha”, tendo distribuído “em todo o país 20.000.822 textos, entre eles livros de leitura, manuais, dicionários e coleções” (Argentina, 1999).
No Brasil, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) consumiu, no exercício de 2000 (cf. Brasil, 2001a: 105-109), a soma total de R$ 486.479.319,00 ! Desse total, R$ 422.214.412,00 foram empregados diretamente na aquisição de livros para o PNLD (2001 e complementação de 2000). O total de livros distribuídos pelo PNLD em 2000 foi de 130.283.354, sendo 20.231.351 dicionários e 110.052.003 livros didáticos. Entretanto, tais números dão apenas uma idéia das dimensões desse mercado no Brasil, uma vez que, como é informado no mesmo relatório:
Em fevereiro de 2000, finalizou-se a distribuição de livros didáticos, referentes ao PNLD/2000, a todo o alunado de 1ª série da rede pública de Ensino Fundamental. Para os alunos das demais séries, atendidas integralmente no PNLD/98 (1ª a 4ª série) e PNLD/99 (5ª a 8ª série), foram efetuadas reposições e complementação dos mesmos títulos escolhidos pelos professores naquelas oportunidades (Ibidem: 106).
Ou seja, as somas referidas referem-se ao atendimento de apenas uma parte do ‘mercado’ brasileiro de livros didáticos. Ressalte-se, também, que a ‘durabilidade’ desses materiais é limitada, o que significa que a cada ciclo de três anos todos os livros didáticos deverão ser substituídos.
Todos esses dados servem principalmente para dar uma idéia da ordem de interesses que motivam especialmente a indústria editorial a manter vigilância sobre o processo de definição de currículos e conteúdos escolares – em relação a todas as áreas de ensino, e não apenas em relação à História, é claro. Entretanto, há um dado que tem mais a ver com o tipo de controle de que se vem aqui tentando tratar. É aquele dado que indica que, dentre todos os milhões de Reais gastos pelo PNLD, uma parcela equivalente a R$ 1.977.910,00 foi empregada no controle de qualidade e avaliação de livros didáticos (Ibidem: 107). 
Desses quase dois milhões de Reais, R$ 501.982,00 foram utilizados para controle da qualidade física dos livros, sendo que para o PNLD/2001 aumentou-se “para mais de oitenta a quantidade de quesitos analisados em cada exemplar” (Ibidem: 108). Cuidados necessários, quando se pretende que o mesmo exemplar seja utilizado por três crianças diferentes, sucessivamente, ao longo de três anos.
Especificamente para a avaliação dos livros didáticos para o PNLD/2002, foram gastos os restantes R$ 1.475.928,00. Esse valor quantifica concretamente o custo e a intensidade do controle do Estado sobre os conteúdos escolares. A vigilância sobre a História apresentada através dos livros didáticos está, evidentemente, subsumida neste universo mais amplo.
Mas, em se tratando do PNLD, há um fenômeno que precisa ser considerado: aos menos para as primeiras séries do ensino fundamental, já existem dados que permitem perceber um certo descompasso entre os critérios de classificação utilizados pelas equipes de avaliação dos livros submetidos ao Programa e os critérios utilizados pelos professores na escolha dos livros didáticos para suas turmas. Examinando-se os gráficos e tabelas referentes às solicitações de livros didáticos de 1ª a 4ª séries feitas ao PNLD entre 1998 e 2001 – gráficos e tabelas apresentados em projeto de pesquisa em desenvolvimento pelo CEALE/FAE-UFMG (2001) CEALE/FAE-UFMG. Avaliação de livros didáticos e dicionários de Língua Portuguesa e pesquisa sobre escolhas docentes (Alfabetização e 1ª a 4ª séries). Belo Horizonte, 2001. [Projeto de Pesquisa – mimeo.]
Este projeto, coordenado por Antônio Augusto Gomes Batista e Maria da Graça Costa Val, desenvolve-se em várias cidades de diferentes estados brasileiros e é integrado por três subprojetos:
Subprojeto 1 – Avaliação de livros de Alfabetização e de Língua Portuguesa de 1ª a 4ª séries;
Subprojeto 2 – Avaliação de Dicionários de Língua Portuguesa;
Subprojeto 3 – Os professores e a escolha de livros didáticos de Alfabetização e de Língua Portuguesa de 1ª a 4ª séries. -, esse descompasso fica evidenciado. Nos quatro anos considerados (1998 a 2001), a solicitação de livros NR (não recomendados) ou RR (recomendados com ressalvas) nunca foi inferior a 60% do total. Para 2001 os livros NR foram excluídos do Programa, mas mesmo assim os livros RR corresponderam a mais de 60% das solicitações. Em contrapartida, as solicitações de livros RD (recomendados com distinção) em 2001 ficaram aquém dos 20% do total – índice mais baixo nos quatro anos considerados – e mesmo em 1998 e 2000, anos de maior solicitação de livros RD, o índice apenas discretamente ultrapassou os 20%.
No que se refere aos livros didáticos de Estudos Sociais, mais especificamente, em 2001 as solicitações de livros RR corresponderam a cerca de 65%, enquanto as solicitações de livros RD não chegaram a 10%.
Quanto aos livros de Português, a solicitação de livros RR em 2001 superou o índice de 80%, enquanto as solicitações de livros RD foram as menos numerosas entre as cinco áreas, tendo ficado abaixo dos 10%. Os dados para os livros de Alfabetização quase repetem os dos livros de Português, ficando os livros RR um pouco abaixo do índice de 80%.
Os índices referentes aos livros didáticos de Matemática são os mais discrepantes nesse quadro: em 2001, os livros RR correspondem a menos de 40% das solicitações, enquanto os livros RD superam o índice de 55%, sendo de longe a área com maior número de solicitações de livros com essa última classificação: na área de Ciências, que ocupa o segundo lugar em solicitações de livros RD, esse índice fica em torno dos 15%.
Outra pesquisa em andamento que parece estar confirmando os dados que indicam essas tendências é a de Ceris Salete Ribas Silva (2001) Ceris Salete Ribas Silva. Livros didáticos de Alfabetização e as alterações ocorridas a partir do Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD 1998-2000): como as posições de diferentes agentes – governo, editores e escola – definem o perfil dos livros considerados de qualidade. Belo Horizonte, 2001. [Projeto de pesquisa – mimeo.]
Trata-se de pesquisa para elaboração de Tese de Doutorado, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da FAE/UFMG, sob orientação da Profª. Drª. Lucíola Licínio de C. P. Santos., que trata mais especificamente dos livros didáticos de alfabetização. Essa pesquisadora já identificou algumas das “justificativas mais recorrentes dos professores sobre o abandono do livro avaliado como de qualidade pelo PNLD”:
- propostas do livro não se adequam à realidade dos alunos com dificuldades de aprendizagem ou em fases iniciais da aquisição da linguagem escrita. Ou seja, são apropriadas para turmas em níveis avançados do processo de alfabetização;
- propostas do livro exigem novas condutas do professor que são incompatíveis com as condições de trabalho (atenção individualizada em turmas grandes, orientação constante das produções, etc.);
- propostas do livro não permitem que alunos utilizem o livro com autonomia e, conseqüentemente, dependem sempre do professor para orientá-lo nas atividades propostas;
- resistência dos professores em abandonarem condutas didáticas que dominam por inovações (Silva, 2001).
Mas ainda no contexto da pesquisa desenvolvida pelo CEALE/FAE-UFMG (2001), mais precisamente de acordo com o relatório parcial de Eliane Peres (2001), constatou-se entre professoras de escolas de Pelotas (RS) A cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, integra o universo da pesquisa do CEALE/FAE-UFMG (2001). Nessa cidade, a pesquisa é desenvolvida pela Profª. Drª. Eliane Peres (FAE-UFPel), integrante da equipe responsável pelo subprojeto 3 (Os professores e a escolha de livros didáticos de Alfabetização e de Língua Portuguesa de 1ª a 4ª séries)., certas atitudes em relação aos livros didáticos que podem explicar, em parte, esse descompasso de critérios que gera dados como os já referidos:
- as professoras desconhecem a política do livro didático implementada pelo MEC;
- elas não utilizam (ou utilizam apenas parcialmente) o Guia de Livros Didáticos, não lêem as resenhas que o Guia apresenta e não se preocupam muito com a classificação dos livros;
- escolhem os livros somente entre os disponíveis na escola – quer dizer: entre aqueles que as editoras enviam às escolas para exame;
- consideram que uma boa escolha só pode ser feita se a professora tiver oportunidade de manusear os próprios livros, e por isso gostariam de dispor, para exame, de todos os livros recomendados pelo MEC.
Sem aprofundar qualquer análise em relação a essa situação, penso, entretanto, que uma constatação pode ser feita: a de que as professoras pesquisadas parecem considerar a escolha do livro didático como uma atribuição profissional importante e da qual não pretendem abrir mão. Assim, resistem a aceitar plenamente o PNLD porque veriam, nesse Programa, nos moldes em que se apresenta atualmente, um fator de limitação da sua autonomia. Consideram que elas mesmas é que devem definir qual o melhor livro didático, e não uma comissão distante e impessoal. É claro que também interferem na escolha das professoras os próprios limites da sua formação e mesmo a sua desatualização em relação aos avanços dos estudos nas respectivas áreas, coisas que poderiam resultar realçadas no momento em que elas se vissem confrontadas com um livro didático classificado como RD: por insegurança, elas podem sentir-se compelidas a rejeitá-los. A pouca aceitação dos livro RD pode ter razões, ainda, de ordem mais prática: estes livros, como constatou Ceris Ribas Silva (2001), são considerados de difícil utilização pelo aluno de forma autônoma; ora, uma das constatações feitas em Pelotas (RS) na coleta de dados para a pesquisa do CEALE/FAE-UFMG é justamente a de que algumas professoras, especialmente na primeira série, utilizam os livros para solicitar ‘tarefas de casa’ (tema) (cf. Peres, 2001). Logo, livros RD não serão considerados adequados ao atendimento dessa ‘estratégia’ das professoras. Aliás, não chega a ser surpreendente a coincidência de opiniões, justificativas e estratégias informadas por professoras pesquisadas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.
Ainda que os dados e informações aqui referidos digam respeito às séries iniciais do ensino fundamental, há indícios de que nas demais séries e em relação a disciplinas como a História, a situação não é muito diferente. De qualquer forma, esses dados e informações, mesmo que ainda não suficientemente sistematizados, dão conta de alguns dos limites e problemas enfrentados na operacionalização de um programa como o PNLD. Enfim, este é um aspecto, em relação aos livros didáticos em geral e aos livros didáticos de História, em especial, que precisa ser abordado com profundidade e amplitude em pesquisas futuras, de modo a permitir traçar um quadro mais claro em relação às políticas de livro didático e a recepção/percepção dessas políticas pelo professorado.

3. Vigiar os livros didáticos de História?
É preciso considerar, também, que, não sendo a área dos conhecimentos históricos a única a estar submetida, no contexto do PNLD brasileiro, à vigilância e ao controle do Estado, foram estabelecidos três critérios eliminatórios comuns, a partir dos quais procede-se, preliminarmente, à análise dos livros didáticos das diversas áreas de ensino – os livros didáticos de História inclusive.
Esses critérios “representam um padrão consensual mínimo de qualidade para o ensino escolar” (Brasil, 2001b: 25) e dizem respeito à “correção dos conceitos e informações básicas; correção e pertinência metodológicas; contribuição para a construção da cidadania” (Ibidem: 25). Em documento anterior, o Guia do PNLD 2000/2001, esses critérios são redigidos em forma de negação, de tal modo que o terceiro deles aparece como “prejuízo à construção da cidadania” (Brasil, 2000: 22).
Contribuição ou prejuízo à cidadania: este o tênue limite que irá separar aqueles livros que podem e os que não podem chegar às mãos dos alunos. Aplicado aos livros de História, esse critério, mais do que aquele que se refere à correção dos conceitos e informações básicas, vai, por um lado, explicar e justificar o controle sobre a História ensinada e, por outro lado, evidenciar o risco representado pela subjetividade da avaliação para determinar se um livro didático ultrapassa ou não aquele limite.
Como alerta Marc Ferro, “a função política e social da História não é necessariamente a mesma para todas as sociedades” (Ferro, 1989: 2). Pode-se acrescentar: nem para todos os integrantes de uma mesma sociedade. O cuidado de atribuir a uma equipe de especialistas atuantes na área de ensino considerada No caso da História, um grupo de 13 professores avaliou os livros com vistas ao PNLD 2002 (cf. Brasil, 2001b: 272-273)., vinculados ao meio universitário, pode ter reduzido aquele risco, mas de forma alguma o elimina. A aplicação do primeiro critério - correção dos conceitos e informações básicas – é menos suscetível de subjetividade, ao menos quando um eventual avaliador se defronte, por exemplo, com uma indagação como a seguinte:
Tu sabias que, na Constituinte de 1891, em plena Revolução Farroupilha [sic], a bancada do Rio Grande do Sul levou a bandeira farroupilha representando-a ? (Quevedo & outros, 1998: 67)
A incorreção é tão evidente, o erro tão crasso, que é duvidoso que tenha sido cometido pelos autores A Revolução Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. Também não pode tratar-se da Revolução Federalista, que iniciou em 1893. Provavelmente o erro cometido aí deve ter sido a troca da expressão ‘Semana Farroupilha’ por ‘Revolução Farroupilha’. A Semana Farroupilha, de 14 a 20 de setembro, é o período anual de comemoração da Revolução Farroupilha e constitui-se na celebração máxima do regionalismo (nacionalismo?) gaúcho.. Nada, porém, justifica a distribuição a alunos de 3ª ou 4ª séries do ensino fundamental  de um livro didático com erros como esse (imagino que mesmo os autores concordariam com isso!). É o tipo de incorreção que não dá margem a interpretações ou considerações subjetivas. Entretanto, dificilmente serão consensuais as opiniões quando tratar-se da enunciação de determinados adjetivos/conceitos como o de ‘castilhista’ (“defensor das idéias centralizadoras e ditatoriais de Júlio de Castilhos”) e de ‘federalista’ (“político que defendia a liberdade e menos centralismo no governo do Rio Grande”) [cf. Ibidem: 71]. A rigor, não se trata, nesse caso, de incorreção conceitual. Porém, não é despropositado o argumento de que estes enunciados transportam para o livro didático não a História do conflito, mas o conflito mesmo que, nos primeiros tempos da república, opôs, no Rio Grande do Sul, republicanos (castilhistas) e federalistas. Os enunciados denotam os sentimentos dos autores em relação aos dois partidos. Em que medida isso expressa um posicionamento teórico-metodológico ou manifesta uma perspectiva maniqueísta da História (castilhistas = mal X federalistas = bem)? A atribuição a Júlio de Castilhos da frase “aos amigos os favores da lei; aos inimigos os rigores da lei” (Ibidem: 31), sem que se indique referência documental ou bibliográfica que confirme essa autoria, também não ajuda a esclarecer a questão. E aí está dado largo campo para a manifestação de juízos subjetivos – como o que aqui se faz – em relação à adequação de um tal livro didático aos critérios atuais de avaliação do PNLD O exemplar do livro didático que está sendo referido aqui foi distribuído pelo PNLD em 1999, não constando do Guia do PNLD 2000/2001, quando foram empregados os critérios citados. Minha intenção é chamar a atenção, ao mesmo tempo, para a pertinência e as dificuldades de uma avaliação dessa natureza.. Considero mais difícil, ainda, avaliar a posição, em relação àquela linha demarcatória do limite entre contribuição ou prejuízo à cidadania – sem falar da pertinência ou não, nos tempos que correm – de um discurso do tipo:
Somente tu sabes o que vale a tua querência e porque tens orgulho de ser gaúcho. Orgulho esse construído na ponta da tua lança, nas lides campeiras, nas patas de teu cavalo, na contribuição para a grandiosidade do Brasil (Ibidem: 3).
É de se supor que a maioria absoluta – provavelmente a totalidade – das crianças que tenham tido acesso à obra em questão jamais tenham se desempenhado em ‘lides campeiras’, ainda que talvez algumas possam referir-se às ‘patas de seu cavalo’; certamente nenhuma delas empunhou qualquer lança ou carregou numa carga de cavalaria. O tom ufanista do discurso não elude – muito pelo contrário – seu conteúdo belicista, ainda que a xenofobia consiga ocultar-se ‘na ponta da lança’. Dada a natureza dos conflitos em que os gaúchos estiveram envolvidos no passado, talvez seja o caso de repensar o orgulho dos gaúchos de hoje em relação a eles, mais do que fomentá-lo. Vivemos, afinal, tempos de integração e globalização. Também nessa linha de pensamento resulta provavelmente inadequado colocar como título de um capítulo sobre a Independência do Brasil a frase “Chega de portugueses”, como acontece noutro livro anterior à avaliação do PNLD com os atuais critérios (Koteck, 1994: 80).
O enunciado do critério relativo à contribuição para a construção da cidadania procura explicitar com mais clareza o que deve ser entendido como prejudicial à construção da cidadania:
Em respeito à Constituição do Brasil e para contribuir efetivamente para a construção da ética necessária ao convívio social e à cidadania, a obra didática não poderá:
- veicular preconceitos de origem, cor, condição econômico-social, etnia, gênero, linguagem e qualquer outra forma de discriminação;
- fazer doutrinação religiosa, desrespeitando o caráter leigo do ensino público.
Qualquer desrespeito a esse critério é discriminatório e, portanto, socialmente nocivo (Brasil, 2001b: 27. Grifos no documento).
Essa explicitação, entretanto, não leva a um estreitamento significativo do espaço de subjetividade da avaliação. A discrição de que se revestem, muitas vezes, certos preconceitos, sempre poderá permitir-lhes sobreviver em um ambiente que se pretende que lhes seja hostil. Mesmo não sendo trabalho individual, essas avaliações – que se prestam a constituir-se em mecanismos de vigilância sobre a História – estão expostas aos riscos representados pelas manifestações de subjetividade daqueles que delas participam. Riscos como a manipulação histórica, no sentido de tornar o ensino de História um instrumento a serviço da inculcação e justificação de princípios que orientam certas políticas governamentais - princípio de legitimidade (Ferro, 1989: 16); ou o estabelecimento de uma sorte de pensamento único, através do qual só se valida e atribui correção a uma perspectiva historiográfica, negando-se valor a todo trabalho historiográfico elaborado de um ponto de vista diferente daquele de quem avalia, banindo do ensino da História a possibilidade do debate, do confronto teórico, da pluralidade de pensamento.
Paradoxalmente, o que restringe, em boa medida, a possibilidade de que tais riscos venham a concretizar-se, é justamente a possibilidade da múltipla vigilância sobre a História e o ensino da História. O ambiente de liberdade democrática – apesar dos limites e imperfeições – que se experimenta há alguns anos, tanto no Brasil como nos seus parceiros de Mercosul, dificulta que o Estado assuma autoritariamente e exclusivamente a vigilância. A sociedade, através de diferentes estratégias e formas de organização, em especial as associações de profissionais do tipo ANPUH, ANPED, SBPC, estabelece uma rede de vigilância que termina por impor limites à ação do Estado nessa área.
É necessário, então, reconhecer que, apesar dos riscos presentes em qualquer iniciativa de vigilância e controle sobre os conteúdos históricos escolares por parte do Estado, os riscos da ausência dessa vigilância podem ser até maiores. É isso que pretendi demonstrar com o exemplo de livros didáticos brasileiros. Não tendo conseguido averiguar sobre mecanismos oficiais de avaliação nos outros países do Mercosul, desenvolvi minha análise, aqui, a partir do caso brasileiro. Porém, exemplos de enunciados que certamente não seriam corroborados num processo de análise com critérios semelhantes aos aplicados no Brasil, estão presentes em livros didáticos do período anterior às reformas educativas nos países vizinhos. Como ilustração, observe-se o que se dizia, a respeito da conquista espanhola da América, em um livro didático uruguaio:
Portanto, é profundamente equivocado o uso desta expressão de “conquista”, para denominar a empresa de fundação de nossos povos pela fecunda relação humana e espiritual dos espanhóis com nossas comunidades indígenas, porquanto unicamente faz referência aos episódios bélicos com os índios e desconhece e oculta toda a enorme gesta civilizadora cumprida por nossos Pais Fundadores espanhóis (Reyes Abadie, 1994a: 91).
Assim, não houve ‘conquistadores’, mas “expedicionários fundadores do reino das Índias” (Ibidem: 92). Num outro livro didático, desta vez paraguaio, apresentavam-se conseqüências sociais da conquista espanhola como as seguintes:
- O comércio de escravos ou ‘trata de negros’, que levou a admitir novamente a escravidão como necessária.
- A incorporação de grande número de aborígenes à civilização européia, que os arrancou da idolatria e os levou ao cristianismo (Lezcano & Vallejo, 1992: 126).
Essa imagem de ‘Pais Fundadores’, humanos, bondosos, civilizadores, piedosos, que utilizaram escravos porque foi necessário, que livraram os naturais da terra da idolatria, cristianizando-os, não se sustenta nos conhecimentos históricos já disponíveis naqueles países muito antes de que tais obras didáticas tivessem sido elaboradas.
Em síntese, portanto, pode-se considerar – e creio que os exemplos apresentados demonstram isso – que a vigilância e o controle sobre a História e o ensino da História são atitudes inerentes à vida em sociedade. Essas práticas envolvem riscos que só a amplitude social da própria vigilância é capaz de minimizar. A dubiedade de sentimentos em relação tanto à vigilância quanto à própria História, que são ao mesmo tempo desejadas e temidas, resulta da função social e política que é atribuída à História e ao seu ensino, e, conforme Marc Ferro:
Numa época em que (...) uma mutação brutal abate-se cotidianamente sobre uma ou outra categoria social, não há nenhuma dúvida de que o conhecimento e a inteligibilidade da História fornecem indicações e referências àqueles que os controlam, ajudando-os, assim, a melhor perceber as linhas motoras das transformações em andamento. Esse saber e esse saber-fazer contribuem, igualmente, para melhor desvendar as armadilhas dos discursos normativos e ideológicos de qualquer propaganda, de qualquer publicidade, quer emanem de uma Igreja ou de uma empresa, quer de um poder ou de um partido. Encontramos, então, o político e o econômico, que podem, assim, ao mesmo tempo recear e desejar a difusão do saber histórico, de seus procedimentos de análise (Ferro, 1989: 2).
O ensino da História é, portanto, desejável e necessário. Esse conhecimento, porém, pode revelar-se perigoso a determinados interesses – do Estado, de partidos, Igrejas, empresas, etc. – e por isso precisa ser controlado. É perigoso porque pode oferecer instrumentos às pessoas que ajudem-nas na sua emancipação em relação a certos discursos normativos e ideológicos. É preciso, então, ter controle sobre o instrumental disponibilizado. Por outro lado, aqueles que apostam justamente nessa emancipação também estarão diretamente interessados nesse controle. O campo dos conhecimentos históricos é também, nesse sentido, campo de conflitos, de disputas, de negociações; é campo que precisa ser constantemente vigiado.

Concluindo: a vigilância como risco necessário
O que se deseja para o ensino da História é que dele resultem aprendizagens significativas para os alunos. Para que isso aconteça, é importante considerar-se os conhecimentos prévios com que estes alunos chegam à escola. Entretanto, por mais eficiente que seja o trabalho que se venha a desenvolver no ambiente escolar, nem sempre aqueles conhecimentos prévios são superados. Há, mesmo, uma tendência à permanência desses conhecimentos mesmo depois de um largo período de escolaridade (Cf. Santomé, 1998:40; Pozo, 2000:39).
No que se refere aos conhecimentos sobre a sociedade, especialmente os conhecimentos históricos, é preciso considerar que todas as pessoas, em todas as idades, são alvejadas constantemente por informações as mais diversas, das mais diversas naturezas. No mais das vezes, essas informações contribuem muito mais para construir e consolidar mitos, estereótipos, preconceitos, levando a compreensões fragmentadas, distorcidas e equivocadas da História, da sociedade e de outros indivíduos. Como nem sempre essa situação pode ser revertida pela escola, pode fazer-se necessário estabelecer uma constante vigilância sobre as informações e os conhecimentos históricos a que as pessoas têm acesso no seu quotidiano, no seu ambiente de convívio social e, evidentemente, na própria escola.
Num momento em que as sociedades são agitadas por rápidas e constantes transformações, em que se experimenta um sentimento de que as coisas acontecem numa velocidade que faz com que as pessoas sejam levadas pelos acontecimentos e não consigam controlá-los, é compreensível que as atenções se voltem para o ensino e a escola. É da escola que se espera que ofereça os meios e os instrumentos de conhecimento capazes de permitir que se possa retomar, com segurança, o controle sobre a própria vida e a vida social. Na medida em que a escola não estava dando conta dessa demanda, estabeleceu-se um entendimento generalizado de que se vivia uma crise da Educação, manifestada numa crise dos sistemas de ensino.
O ensino da História, nesse contexto, também passou a ser tido, por via de conseqüência, como um ensino em crise. Daí a necessidade, então, de promover transformações à mesma medida da intensidade da crise. Vieram as reformas educacionais e, com elas, as reformulações curriculares. A sociedade, pelos seus diversos segmentos, procurou interferir nessas reformulações, controlando e vigiando a organização dos novos currículos. A vigilância sobre a História fez-se sentir, também – e principalmente – sobre a História ensinada. Há necessidade de que o ensino de História cumpra um papel social e político importante, preparando adequadamente as pessoas para conviverem nas novas sociedades, que devem caracterizar-se como ambientes democráticos, éticos, de respeito às diferenças, abertos ao acolhimento e à integração com todos os povos e todas as culturas, etc.
Aparentemente, os discursos oficiais, enunciados por autoridades como os Ministros da Educação dos países que integram o Mercosul, estão ainda conformados a um modelo didático tradicional, baseado no controle estatal de currículos, conteúdos de ensino e até mesmo da atuação dos professores de História. Estes discursos não conseguem ocultar sua motivação economicista e sua aposta numa integração regional organizada e presidida pelo mercado. Porém, as condições políticas atuais viabilizam a mobilização de amplos setores da sociedade no sentido de garantir alguns limites à ação do Estado na área educacional. Essa ação, entretanto, não pode ser entendida, aprioristicamente, como nociva. Algum controle e vigilância sobre a História ensinada nas nossas escolas precisam ser exercidos.
Assim, no caso brasileiro, através do PNLD os livros didáticos de História são submetidos a avaliações que visam impedir que cheguem às escolas materiais com incorreções conceituais, inadequados metodologicamente e que possam prejudicar a construção da desejada cidadania. Apesar dos riscos que uma tal avaliação pode acarretar numa sociedade que ainda apresenta algum déficit democrático, perigo maior poderia haver na ausência total de controle, o que poderia levar à disseminação de conceitos e preconceitos históricos capazes, com o tempo, de ampliar o dito déficit. Dado o volume dos recursos públicos investidos no PNLD, é aceitável que uma pequena parte dessas verbas seja destinada a garantir a qualidade do material distribuído. O que precisa haver, é a permanente vigilância da sociedade no sentido de não permitir que o controle estatal leve o ensino de História a transformar-se em ferramenta de legitimação de políticas governamentais.
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