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Resumo 

O manual escolar é um objecto relevante, não só social como economicamente, 

na medida em que é o recurso pedagógico mais utilizado por alunos e professores, 

sobretudo ao nível do ensino básico. O aumento exponencial da sua produção 

constitui uma das consequências da massificação do ensino. A legislação 

recentemente publicada extingue a tradicional avaliação pelos professores, 

introduzindo a avaliação e certificação anteriores à sua selecção. 

Criticado pelo meio académico e pela sociedade civil, a investigação que o 

manual escolar tem originado foca-se, essencialmente, nos conteúdos 

programáticos, não existindo avaliações rigorosas sobre o modo como a informação 

é apresentada. O Design de Comunicação é o ramo do conhecimento do qual 

depende a estratégia comunicacional do manual escolar, sendo responsável pela 

organização da informação e respectiva acessibilidade. Dada a relevância dos 

manuais escolares como suportes da aprendizagem, consideramos que o papel do 

Design é determinante para a sua qualidade e operacionalidade: as características 

da escrita, a função das imagens ou a própria estrutura da comunicação.  

Avaliar qualitativamente a forma comunicacional dos manuais escolares do 2º 

ciclo do ensino básico e conceber um conjunto de princípios gerais de Design 

Comunicacional para os mesmos, foram os objectivos deste estudo. A metodologia 

implementada foi de carácter misto, qualitativo e não-intervencionista, recorrendo à 

Crítica Literária, à Observação Directa, à Pesquisa por Inquérito e por Entrevista e à 

Auscultação de Peritos para validação dos resultados. 

A Crítica Literária foi fundamental para contextualizar o Estado da Arte, tendo-se 

recorrido a legislação nacional e internacional, para além de bibliografia de 

referência. A definição dos critérios de avaliação baseou-se em princípios 

pedagógicos e de clareza comunicacional, incidindo na apresentação física, 

organização da informação, paginação, legibilidade tipográfica, tipo, relevância e 

função pedagógicas da ilustração e rácio texto/imagem. Os resultados diferem de 

disciplina para disciplina, destacando-se contudo alguns resultados comuns, tais 

como a legibilidade dos textos principais, rácio texto/imagem desadequado; 

iconografia pedagogicamente pouco relevante; paginação com demasiada 

variedade de arranjos gráficos.  
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Abstract 

 

The school textbook is an important object, socially as well as economically, in 

that it represents the teaching tool most commonly used by pupils and teachers, 

especially at the basic education level. The exponential growth in its production is 

one of the consequences of education for the masses. Recent legislation does away 

with the traditional appraisal by teachers, replacing it with assessment and approval 

prior to   selection. 

      Criticized in academic circles and by civil society, research hitherto conducted 

into textbooks has concentrated essentially on their subject matter rather than on an 

in-depth analysis of the way in which this information is presented. Communication 

Design is the branch of knowledge on which the communicative strategy of the 

textbook depends, and is responsible for the organization of the information and its 

user-friendliness. Given the importance of the textbook as an aid to learning, we 

consider that Design plays a vital role in its quality and usability: features of the 

writing, the function of pictures or the communicative structure itself. 

The twofold aims of this study were to make a qualitative assessment of the 

communicative design of textbooks for the second cycle of basic education and to 

devise a set of general principles for this design. The methodology adopted was of a 

mixed nature, qualitative and non-interventionist, and relied on Literary Criticism, 

Direct Observation, questionnaires,   interviews and the sounding out of experts for 

validation of the results. 

Literary Criticism was key to contextualizing the State of the Art and national and 

international legislation was consulted, together with the principal bibliography. The 

defining of assessment criteria was based on pedagogic principles and 

communicative clarity, with emphasis on the physical presentation, organization of 

the information, layout, typographic legibility, typeface, the pedagogic function and 

relevance of illustration and the ratio of text to illustration. Although results varied 

from discipline to discipline, there were, however, certain common features, such as 

the legibility of the main texts, inappropriate text/illustration ratio, pedagogically 

superfluous illustration, and page layout with a confusing range of graphics. 
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1. Pertinência do Estudo 

Se atentarmos nos dados dos investigadores que mais se têm debruçado sobre 

os vários aspectos dos manuais escolares, concluiremos que este é um assunto 

que deveria suscitar um interesse muito especial, quer da sociedade civil, quer das 

instituições públicas responsáveis pela educação de qualquer país. 

 50% de todos os livros publicados no mundo são manuais escolares 

(Johnsen, 2001). 

  Em todos os países, o negócio dos manuais escolares envolve grandes 

verbas de dinheiro (Choppin, 1999; Castro, 1999; Apple, 1997, 2002). 

 Em 1999 os manuais escolares representavam 20% dos livros publicados 

em Portugal, constituindo um volume de negócios de 50 milhões de contos (Castro 

et al, 1999:507-515). Em 2004, existiam em Portugal 2015 manuais escolares, 

envolvendo uma verba de 70 milhões de euros1. Em 2007, o número de manuais 

escolares subiu para 2071 (1302 de editoras portuguesas, 243 de editoras 

estrangeiras e 47 de editoras religiosas) (Freitas et al, 1999:476). 

 Em 1997, os manuais escolares eram o tipo de livro que as famílias 

portuguesas possuíam em maior quantidade (Freitas et al, 1997), sendo que, em 

1991, era o único livro que algumas famílias possuíam (Silva, 1999)2.  

 O manual escolar é um importante recurso para os professores na 

preparação das aulas (Perrenoud, 1995; Apple, 1997). 

 O manual escolar é o principal recurso pedagógico dos alunos (Richaudeau, 

1986; Gérard, Roegiers, 1998; Rodrigues, 1999; Choppin, 1992, 2000). 

 75% do tempo das aulas dos ensino básico e secundário é gasto pelos 

estudantes a trabalhar com o manual escolar (Apple, 2002). 

Pelos números apresentados, verificamos que o manual escolar é um objecto 

relevante, não só socialmente, na medida em que desempenha um papel 

                                                            

1 Entrevista com José Morgado, Santana Castilho e Vasco Teixeira, da Porto Editora 
Programa LIVRO ABERTO da RTP norte, canal 11 (7.10.2004).  

2 Marktest. (1991). Os jovens e a leitura.  
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importante na formação dos cidadãos dos diferentes países, mas também 

economicamente, pois constitui um negócio que envolve avultadas quantias, sendo 

o principal responsável pela existência de muitas editoras. 

Tal como noutros países, embora em Portugal mais recentemente, as críticas 

aos manuais escolares têm sido frequentes, surgindo de vários quadrantes, desde 

o meio académico às associações de pais.  

Tormenta publicou em 1996, Manuais Escolares: Inovação ou Tradição. Neste 

estudo o autor considera que os manuais concebidos para os alunos surgem em 

função dos professores, substituindo-se aos programas disciplinares, pois é a partir 

deles que as aulas são planificada e as actividades dos alunos organizadas. 

O mesmo autor (2002:43), num artigo na Página da Educação a propósito do 

formato, excesso e tipo de informações de um manual escolar de Língua 

Portuguesa do 7º ano de escolaridade, ironiza, afirmando que “por estar tudo lá!!!” 

não é necessária a formação de professores desta disciplina. 

Em 1997, Filomena Mónica no seu livro Os filhos de Rousseau. Ensaios sobre 

os exames, encara os conteúdos dos manuais escolares como modernices, “(   ) 

tudo é simples, imbecil, politicamente correcto” (p. 44). 

Em 1999, Rui Vieira de Castro no artigo Já agora, não se pode exterminá-los? 

Sobre a representação dos professores em manuais escolares de Português, 

referindo-se ao tipo de informações que os manuais apresentam, escreve: “O que 

isto revela é a concepção de um inesperado grau de desprofissionalização dos 

professores, que assim vêem alienada uma parte significativa das suas decisões 

profissionais especializadas” (p. 195). 

Num estudo europeu sobre Consciência Histórica e Identidade (1999), foi feito 

um inquérito aos estudantes do 9º ano, sobre quais os instrumentos de ensino em 

que mais confiavam. Os dados obtidos evidenciaram que “a didáctica formal (“livros 

escolares”) é a apresentação que gera menos agrado entre os estudantes 

portugueses ou europeus”. 

Ainda em 1999, Helena Matos, uma jornalista do jornal Público, ex-professora de 

língua portuguesa e latim, comentando os manuais escolares da época num artigo 

intitulado Desvairadas Edições, escrevia “O medo ao texto é visível (…) envolto 

numa panóplia de exercícios, esquemas com espaços em que letra nenhuma 

consegue caber, muitos quadradinhos para desenhar cruzes…”. Afirmava também 
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que os alunos são “muito mais maduros do que a infantilização de muitos dos 

actuais manuais faz supor” e que grande parte das novas edições se reduzem a 

pormenores como à mudança da capa ou de números de página, impedindo os 

alunos que possuam a versão anterior de seguir a aula (Jornal Público, 

15.09.1999). 

Em 2002, o Diário de Notícias noticiou uma série de erros científicos num 

manual escolar do 4º ano da disciplina Estudo do Meio, do 1º ciclo do ensino 

básico, da editora Gailivro. O jornal denunciou, simultaneamente, a incapacidade do 

Ministério em avaliar e seleccionar os livros escolares existentes no mercado.  

No mesmo ano 2002, Victor D. Teodoro, no seu contributo à proposta de 

Reforma Curricular dos Ensinos Básico e Secundário (ME, 2002), no ponto sobre 

certificação dos manuais escolares, refere que os manuais deveriam ser apreciados 

pelo Ministério da Educação, e incluir essa mesma indicação. Se os professores 

optarem por manuais que não apresentem a menção “de acordo com o programa”, 

o Conselho Pedagógico da Escola terá de justificar e aprovar a escolha. 

Idêntica opinião têm as associações de professores e de pais e alguns sindicatos 

de professores, ao exigirem um certificado de qualidade.  

Em 2003, pronunciando-se a propósito de erros encontrados num manual de 

Geografia do 10.º ano, o segundo mais vendido no país, os pais mostram-se 

indignados pelo que pagam por manuais que apresentam incorrecções e queixam-

se do não funcionamento das comissões científico-pedagógicas para apreciação da 

qualidade dos manuais, apesar de previstas na lei (Jornal de Notícias, 21.12. 2003). 

Em 2003, o jornal Público noticiava que, apesar do que estava consignado no 

Decreto-lei nº 369/90, o Ministério não procedia à avaliação dos manuais escolares, 

tendo, por isso, a Federação Nacional de Ensino e Investigação (FNEI) entregue na 

Provedoria de Justiça uma queixa contra a tutela por incumprimento da lei. Citava 

ainda a seguinte declaração do sindicalista Carlos Chagas a propósito da adopção 

dos manuais pelos professores: “Os docentes não têm tempo, não são 

especialistas e deviam decidir só depois de saberem que os materiais que lhes 

chegam às mãos têm qualidade. (…) Os editores e livreiros é que estão a definir a 

qualidade mas, enquanto empresas que visam o lucro, propagandeiam sempre que 

o seu é o melhor” (Jornal Público, 16.12. 2003).  



INTRODUÇÃO 

 

 6 /405 

No programa Livro Aberto em 2004, transmitido pela RTP Norte3, Santana 

Castilho considerou que a falta de controlo da qualidade dos manuais escolares 

seria evitada se as escolas fossem obrigadas a exibir e fundamentar publicamente 

a razão das suas escolhas. Referiu que os manuais são infantilizados, reflectindo 

os programas e políticas do Ministério da Educação. José Morgado apontou que a 

hiper-valorização da imagem inibe o tratamento da informação e o editor Vasco 

Teixeira acrescentou que se os editores tivessem acesso aos relatórios das equipas 

de avaliação do Ministério, essas informações facilitariam a realização dos 

manuais.  

Em 2005, num artigo da revista Ensino Superior do Sindicato Nacional do Ensino 

Superior, o investigador da área das ciências sociais Paulo Lopes (pp. 21-23) 

retoma a ideia dos trabalhos de Tormenta (1996) e Vieira de Castro (1999) já 

citados, de que os manuais escolares funcionam para os professores como se 

fossem os programas das disciplinas, quer através dos conteúdos didácticos que 

apresentam, quer do modo com sugerem a sua operacionalização. Sublinha ainda 

que quantas mais estratégias de gestão e operacionalização dos conteúdos 

apresentarem (facto que se vem acentuando desde 1960, tendo-se agravado a 

partir de 1975) “menor será a autonomia e subsequente reflexão que os docentes 

lhes dedicam”. 

Em 2004, Maria do Carmo Vieira cita uma professora do 1º ciclo, Manuela 

Castro Alves, que interveio no II Encontro Internacional O Desafio de Ler e 

Escrever, realizado em Julho de 2001, que considerou que os manuais sujeitam as 

crianças a uma verdadeira infantilização. Apresenta ainda o testemunho de outra 

docente do 1º ciclo, Carmelinda Pereira, cuja opinião é de que os conhecimentos a 

adquirir pelos alunos foram reduzidos ao mínimo, levando “muitos professores a 

fotocopiar manuais antigos” (Jornal Público, 15.01.2004). 

Também em 2004, a mesma autora, depois de analisar um conjunto de manuais 

da disciplina de português do 9º ano, refere a “estupidificação” destes, 

acrescentando que “facilitam tudo, não exigem esforço. Formatam os professores e 

                                                            

3 Programa LIVRO ABERTO, RTP Norte, canal 11 (7.10.2004) Entrevista com José 
Morgado, Santana Castilho e Vasco Teixeira, da Porto Editora  
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tratam-nos, assim como aos alunos, como autênticos patetas” (Jornal Expresso, 

23.10.2004:16). 

Ainda no mesmo ano, Maria do Carmo Vieira, referindo-se aos manuais de 

língua portuguesa, considera que o conteúdo dos manuais escolares assenta em 

programas televisivos, privilegiando a “cultura tipo Big Brother”, recorrendo a 

“ilustrações pobres e a uma linguagem pueril e estereotipada que levam a um 

achincalhamento da literatura e dos escritores, à asfixia do espírito crítico e a uma 

incapacidade em atingir níveis aceitáveis do domínio das competências da leitura e, 

sobretudo, da escrita da língua portuguesa” (Jornal Expresso, 23.04.2004:17). 

Em 2006 o jornal Público (p.29) num artigo intitulado Manuais escolares ou livros 

de histórias? apresenta algumas opiniões de docentes sobre estes livros. Inês Sim-

Sim afirma que promovem uma leitura sem significado e onde não “se lê nada de 

real”. Ponces de Carvalho refere que os mesmos livros “estupidificam as crianças. 

Os textos podem ser pequenos mas têm de ter sentido”. Ramiro Marques considera 

que as crianças gostam “de textos narrativos, com o fabuloso, com aquilo que é 

diferente”. Maria Elisa Sousa, outra docente questionada e autora de manuais, que 

opta por textos literários de referência, afirma que “os manuais são maus” e que os 

professores preferem o que já conhecem, dando origem à replicação dos livros, não 

permitindo, assim, o aparecimento de obras diferentes. 

Nuno Crato, em 2006, considera que os manuais escolares, perante os erros e 

insuficiências graves que apresentam, deveriam ser avaliados.  

Em 2007, na Conferência Internacional sobre o Ensino do Português, o 

comissário da Conferência e reitor da Universidade Aberta, Professor Carlos Reis, 

referindo-se aos manuais escolares, afirmou que existem manuais “que parecem 

concebidos para infantilizar jovens”. 

Isabel Farinha, em 2008, refere que, desde 1995, os manuais escolares do 

ensino básico, especialmente os de matemática apresentam publicidade a marcas 

fast-food, fast-drink, e materiais de papelaria, funcionando como publicidade 

subliminar (Jornal Global, 31.01.2008: 4). 

O interesse pelas questões relativas aos manuais escolares é relativamente 

recente em Portugal, devido, certamente, à sua actual proliferação. Com a 

massificação do ensino, a sua produção aumentou, tornando-se uma importante 

fonte de receitas para editoras e autores. Estes últimos limitam-se, quase 
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exclusivamente, a tratar os conteúdos, enquanto a sua apresentação parece-nos 

ser basicamente entregue às editoras que, por um lado, não arriscam inovações 

editoriais, limitando-se a replicar modelos que obtiveram sucesso junto de 

professores e alunos e, por outro, não encontram justificação pedagógica que 

sustente a necessidade de mudança. Não há muitas avaliações rigorosas sobre a 

apresentação da informação, devido à falta de estudos, quer no estrangeiro, quer 

no nosso país, sobre o assunto, embora haja alguns critérios estabelecidos que 

lhes podem servir de base. Têm sido essencialmente os professores que avaliam 

os manuais escolares quando, anualmente, os seleccionam. A legislação 

recentemente publicada vem mudar esta situação, introduzindo a avaliação e a 

certificação anteriores à sua selecção. Esta lei contempla vários aspectos da 

apresentação da informação, dando conta da importância que este Ministério da 

Educação atribui a esta questão. 

 

2. Justificação do Estudo 

A motivação que orientou a realização desta investigação advém da experiência 

profissional como formadora de professores do 2º ciclo do ensino básico, 

nomeadamente, como orientadora da prática pedagógica, permitindo algum 

conhecimento sobre os manuais escolares e informação sobre o que leva os 

docentes a seleccionar determinado manual. Decorre ainda da função de revisora 

científica de manuais do mesmo ciclo de ensino e da elaboração de manuais 

escolares para a República de Angola.  

Por outro lado, a formação cientifica de base da autora, a pintura, o trabalho que 

desenvolveu no mestrado de Tecnologia Educativa e uma pós-graduação em 

Comunicação Educacional Multimédia proporcionaram-lhe conhecimentos, quer 

para percepcionar as questões formais com algum rigor, quer sobre as diferentes 

técnicas da comunicação a utilizar na realização de recursos didácticos eficazes. 

 

3. Objectivos da Investigação 

Um manual escolar interessa a várias categorias de sujeitos: aos alunos, como 

principais utilizadores e razão de ser da sua existência; aos professores, para quem 

o manual constitui um instrumento de auxílio precioso, na sua tarefa de ensinar; aos 

pais que os adquirem, certos de que estão a contribuir com o melhor para a 



INTRODUÇÃO 

 

  9 /405

formação dos seus filhos; aos autores/professores, cuja experiência profissional e 

conhecimentos são postos ao serviço de alunos e colegas; às editoras, principais 

responsáveis pela produção do instrumento mais utilizado no ensino– 

aprendizagem; ao Estado, como supervisor de todo este processo, para quem a 

eficácia do ensino tem toda a importância, quer a nível de desenvolvimento do País, 

quer a nível de custos com a educação. 

A presente investigação pretende contribuir para o reconhecimento da 

importância do Design Comunicacional na eficiência dos manuais escolares. Ao 

estudar os critérios a que devem obedecer os manuais escolares a nível do Design 

de Comunicação, contribuirá também para a possibilidade de uma avaliação 

rigorosa da forma comunicacional destes livros que, anualmente, são apresentados 

aos alunos como instrumentos privilegiados de estudo. 

Ao definir um conjunto de princípios, designadamente sobre as questões 

formais, que os autores possam seguir no seu trabalho, contribuirá ainda para que 

este seja realmente produtivo. 

Os objectivos que definimos para o nosso estudo estão relacionados com estas 

questões. Assim, constatando que: o manual escolar é o recurso didáctico-

pedagógico mais utilizado por professores e alunos no processo de ensino e 

aprendizagem; a apresentação formal da mensagem contribui para a qualidade da 

aprendizagem; o manual escolar, pelas suas características, pertence à categoria 

de objectos cuja metodologia de elaboração deveria ser a do design; na nova 

legislação portuguesa está contemplada a avaliação dos manuais escolares, 

concretamente, critérios sobre a apresentação da informação; propomo-nos: 

 

1. avaliar qualitativamente a forma comunicacional dos manuais escolares do 

2º ciclo do ensino básico;  

2. definir um conjunto de princípios, designadamente sobre as questões 

formais, que sirvam de base não só ao trabalho dos autores e editoras na 

realização de manuais escolares, mas também, à avaliação criteriosa destes. 

 

Para atingirmos estas intenções genéricas será necessário o cumprimento dos 

seguintes objectivos específicos:  
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 definir o que se entende por Design Comunicacional para os manuais 

escolares;  

 conhecer o modo como é feita a apresentação da informação nos manuais 

escolares existentes do 2º ciclo do ensino básico;  

 identificar o modo como os alunos, quando estudam, interagem com os 

manuais escolares e quais os aspectos que consideram mais importantes 

relativamente à apresentação da informação;  

 conhecer a metodologia utilizada pelos autores/professores e pela editoras, 

na realização dos manuais escolares; 

 identificar os critérios, relativamente à apresentação da informação, 

utilizados pelos professores, quando seleccionam um manual escolar; 

 conhecer a política adoptada relativamente aos manuais escolares em dois 

países relacionados culturalmente com Portugal. 

 

4. Questões de Partida  

Nunca como hoje se deu tanta importância à forma com que é necessário 

apresentar aquilo que queremos que os nossos alunos aprendam e para a qual 

concorre não só o tipo de informação que seleccionamos, mas também o modo 

como a organizamos e apresentamos.  

Sabemos que o conhecimento se constrói, estruturando as informações que se 

vão adquirindo e que a organização formal da informação contribui para essa 

estruturação. Sabemos, também, como é importante a imagem, a letra, a cor, o 

formato e a textura do papel, quando queremos apresentar qualquer tipo de 

informação num livro. 

O manual escolar é o “objecto” privilegiado que contém essa informação, 

seleccionada e organizada em suporte de papel. De todos os suportes de ensino 

que temos à nossa disposição, desde os audiovisuais aos informatizados, o manual 

escolar é ainda o mais utilizado por alunos e professores. 

Em Portugal, a oferta de manuais para as várias disciplinas curriculares de todos 

os ciclos de ensino aumentou consideravelmente nos últimos vinte anos. Com 

tantos manuais à disposição, dos quais os professores têm liberdade de escolher o 

melhor, com as tecnologias que as editoras possuem, que permitem realizar livros 

verdadeiramente sedutores e com o saber que os professores imprimem aos 
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manuais que fazem, poder-se-ia pensar que os alunos tinham mais gosto em ler e 

em aprender as matérias. Do que observamos, lêem uma pequena parte do que 

está escrito e quando o fazem, fazem-no como uma obrigação desagradável. 

Pais e professores queixam-se de que os jovens não lêem nem estudam e as 

estatísticas dizem-nos que os alunos portugueses estão em último lugar em quase 

todas as matérias quando comparados com os dos outros países. Segundo um 

relatório da Comissão Europeia, 25% dos jovens portugueses não sabem ler ou 

interpretar o que lêem, tendo a iliteracia aumentado em 10% entre 2000 e 20064.  

Pertencendo à geração dos novos meios de comunicação, televisão e 

computador, frequentadores assíduos dos centros comerciais, os nossos alunos 

parecem conviver bem com a quantidade e diversidade de estímulos simultâneos e 

fugazes a que estão permanentemente expostos.  

Abraham Moles (1967) apelidou de mosaíque a cultura que emergiu como 

resultado do desenvolvimento das novas tecnologias. Definiu-a como caracterizada 

pela fragmentação dos conhecimentos, o que impede que se estabeleçam as 

relações necessárias indispensáveis à construção do saber.  

Interrogamo-nos: a escola não procura reproduzir esta cultura por ser mais 

atraente e mais fácil, em vez de a contrariar porque o conhecimento exige esforço e 

trabalho? A escola poderia ou deveria fazer doutro modo, já que os seus actores 

vivem emersos nesta cultura que é a do seu tempo? Os manuais escolares não 

contribuirão para este tipo de aquisição parcelar de conhecimento? Ao 

apresentarem os conteúdos em fragmentos, cada página transforma-se numa 

manta de retalhos formada por caixas de texto de várias cores, de diversos 

tamanhos e formas, cujo conteúdo são pedaços de texto sublinhados e, 

evidentemente, com muitas imagens porque “uma imagem vale mais que mil 

palavras” e apela às emoções.  

No esforço de motivar os alunos e tornar a aprendizagem mais fácil, a escola 

tem vindo a apropriar-se das técnicas de comunicação dos media. Apesar de não o 

consideramos negativo, pensamos que não é possível haver aprendizagem sem 

                                                            

4 Jornal Expresso de 12/07/2008 - 5º Relatório da Comissão Europeia sobre os progressos 
registados relativamente aos objectivos sobre educação, propostos pela Estratégia de 
Lisboa 
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esforço e trabalho. Existe um equilíbrio que, parece-nos, a escola ainda não 

encontrou. Esquece também que o que é divertido e agradável num contexto de 

lazer, não o é, forçosamente, em contexto de trabalho. 

A organização da informação, as características da escrita e a ilustração 

desempenham um papel muito importante na aprendizagem. É indispensável que 

se utilizem as regras do design comunicacional na concepção dos manuais, se 

pretendemos que sejam eficazes e apelativos. A nossa questão reside no seu uso 

indiscriminado e na demasiada profusão de imagens.  

Em síntese, propomo-nos investigar até que ponto a realização formal dos 

manuais escolares do ensino básico é a mais correcta em termos de design 

comunicacional. Dito de outro modo, a nossa investigação terá como objectivo 

saber se o emissor, tendo em conta o público a que se destina, escolhe o meio 

mais indicado para a mensagem que pretende transmitir, ou se, pelo contrário, ao 

desejar torná-la mais fácil e apelativa, a enche de ruído, tornando-a mais complexa. 

Pretendemos saber se as editoras, de um modo geral, põem à sua disposição os 

conhecimentos sobre design comunicacional que possuem de modo a que o 

manual escolar resulte num verdadeiro objecto de design. Verificar se, através das 

suas características formais, os manuais que todos os anos são postos à 

disposição dos professores, poderão contribuir para que os alunos aprendam 

melhor e de uma forma apelativa, os conteúdos necessários à sua aprendizagem.  

Contudo, nesta investigação, não nos interessa a análise dos conteúdos. Como 

já foi dito, os especialistas são os professores e, em última instância, as decisões 

sobre estes são consequência da filosofia de educação vigente. Interessa-nos, sim, 

o modo como esses conteúdos são organizados e apresentados formalmente, 

desde o próprio formato do manual, passando pelo papel em que é impresso, a 

paginação, as cores utilizadas, o tipo de letra, as imagens escolhidas para a 

ilustração, até ao produto final. É sobre o resultado de todo este processo — o 

manual escolar — que pretendemos debruçar-nos. 

 

5. Metodologia Geral 

As posições de vários especialistas em design referem a necessidade da 

adopção de métodos de pesquisa utilizados noutras áreas do conhecimento, de 

modo a que a actividade de designer não se baseie somente na intuição ou talento, 
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mas também em informação objectiva, na medida em que as características dos 

objectos resultantes, embora possam ser equiparadas às dos objectos artísticos, 

apresentam objectivos diferentes (Bennet, 2006). Sendo o design de comunicação 

uma actividade organizadora da comunicação visual no contexto da sociedade, 

procurando não só a sua estética formal, mas essencialmente, a eficiência, 

reduzindo a complexidade ou produzindo modificações nos comportamentos do 

segmento populacional a quem é dirigida, as suas finalidades vão muito além da 

estética ou da originalidade da expressão individual. Exigem ao profissional, não só 

competências a nível da composição formal, tradicionalmente ligadas às artes 

plásticas, pela ênfase colocada nos aspectos estético-visuais e tecnológicos, mas 

também informação sobre outros ramos do conhecimento como as teorias da 

percepção, a psicologia, a semiótica, o marketing, a sociologia e as técnicas de 

pesquisa utilizadas noutras ciências.  

De acordo com esta mudança de paradigma, utiliza-se no nosso estudo uma 

metodologia geral de carácter misto, qualitativo e não intervencionista, na medida 

em que se procura compreender o fenómeno em estudo através da sua descrição, 

interpretação e apreciação (Fortin, 1999).  

Recorre-se à Crítica Literária de modo a construir o Estado da Arte sobre o 

assunto e enquadrar teoricamente o nosso estudo, procurando reflectir sobre os 

estudos existentes sobre o design comunicacional aplicado aos manuais escolares. 

Recorre-se ainda à Crítica Literária para caracterizar cognitivamente os 

destinatários dos manuais escolares seleccionados para o estudo; as suas 

características perceptivas e os princípios semióticos básicos, indispensáveis à 

análise do design comunicacional destes livros.  

Utiliza-se o Estudo de Casos com o objectivo de conhecer a política adoptada 

relativamente aos manuais escolares em dois países relacionados culturalmente 

com Portugal: França e Brasil. 

Realiza-se Observação Directa na avaliação qualitativa do Design 

Comunicacional dos manuais escolares da amostra - o primeiro objectivo do nosso 

estudo - através da análise do modo como é feita a apresentação da informação. 

A pesquisa por questionário é utilizada nos inquéritos a alunos e a professores. 

Aos primeiros, tendo como objectivo identificar o modo como, quando estudam, 

interagem com os manuais escolares e quais os aspectos que consideram mais 



INTRODUÇÃO 

 

 14 /405 

importantes relativamente à apresentação da informação; aos segundos para 

identificar os critérios utilizados, relativamente à apresentação da informação, para 

a selecção de um manual escolar. 

A pesquisa por entrevista tem como objectivo conhecer a metodologia utilizada 

pelos autores/professores e pelas editoras, na elaboração dos manuais escolares. 

Recorre-se à Auscultação de Peritos (especialistas) para validação de resultados 

de modo a definir um conjunto de princípios de Design Comunicacional, a que 

devem obedecer os manuais escolares portugueses do ensino básico – segundo 

objectivo do nosso estudo. 

 

6. Metodologias Específicas 

No que diz respeito à recolha e tratamento de dados, quer da Observação 

Directa, quer dos inquéritos e entrevistas, quer ainda, da Auscultação de Peritos, 

elas são especificadas nos respectivos capítulos. 

 

7. Design de Investigação 

A elaboração da tese obedeceu ao seguinte percurso lógico: 

 Formulação do índice que estruturou e ordenou o estudo; 

 Elaboração de cada passo metodológico em função das questões da 

investigação; 

 Realização da análise dos resultados à luz da(s) hipótese(s) da investigação; 

 Elaboração, redacção e síntese da tese com a intenção de explicitar uma 

conclusão, contributo para o conhecimento. 

Este percurso evidencia-se no esquema (organigrama) que se apresenta. 
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8. Organização do trabalho de Investigação 

O trabalho que agora se apresenta está estruturado da seguinte forma: 

Introdução, cinco partes principais, Conclusão e Futuras Linhas de Investigação, 

Bibliografia, Anexo sobre a avaliação do design de comunicação dos manuais 

escolares, Anexos sobre os inquéritos. 

Na introdução procura-se explicitar a lógica global do trabalho de investigação 

realizado, apresentando os pressupostos teóricos subjacentes, os objectivos e as 

questões da investigação, assim como os procedimentos metodológicos que 

orientaram o trabalho empírico. 

As cinco partes principais são constituídas, cada uma delas, por um número 

variável de capítulos, por uma nota introdutória e respectiva nota conclusiva.  

As cinco partes principais são as seguintes: 

1. A Investigação Sobre O Manual Escolar  

2. As Histórias dos Manuais Escolares 

3. Contributos para o Desenho da Metodologia de Análise dos Manuais 

Escolares. 

4. Análise do Design Comunicacional dos Manuais Escolares. 

5. Opiniões Sobre os Manuais Escolares 

6. Conclusões 

 

A parte 1 corresponde ao referencial contextual e teórico e tem como objectivo a 

caracterização da situação da investigação sobre o design comunicacional, em 

Portugal e no estrangeiro. O modo como se organiza a informação tem por base a 

construção progressiva do conceito de design comunicacional subjacente ao 

objecto manual escolar. Com este objectivo, seleccionaram-se os principais 

elementos constitutivos do manual escolar considerados mais estreitamente ligados 

ao seu design comunicacional, e apresentam-se como tópicos/títulos da análise 

literária respectiva.  

A parte 2 apresenta uma resenha dos factos históricos mais significativos de 

Portugal, Brasil e França que, de algum modo, contribuíram para a evolução da 

concepção de educação e da consequente produção de diferentes tipos de 

manuais que se foram sucedendo ao longo do tempo. Procura-se, através da 
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historia do passado, obter uma percepção mais ampla dos manuais escolares 

actuais e que são o objecto do nosso estudo.  

Compara-se, através da legislação actual, o modo como cada País encara, 

socialmente, os aspectos relativos à elaboração, selecção e qualidade dos manuais 

escolares. 

A parte 3 apresenta os contributos de várias disciplinas para o desenho da 

metodologia da análise do design comunicacional dos manuais escolares. Da 

Psicologia da Aprendizagem e da Percepção, mais centrados no público a que se 

destinam; da Semiótica e do Design de Comunicação, mais focados no objecto 

manual escolar. 

A parte 4 corresponde à avaliação qualitativa do design comunicacional dos 

manuais escolares: indicam-se os manuais que fazem parte da amostra a avaliar e 

o modo como foram seleccionados; descreve-se a metodologia empregue na sua 

análise e na construção dos diversos instrumentos utilizados na operacionalização 

da mesma, fundamentada na revisão da literatura apresentada nos capítulos 

anteriores; apresentam-se os resultados da análise efectuada, referindo a avaliação 

atribuída aos vários itens analisados, sintetizada em pontos fortes e pontos fracos. 

A parte 5 corresponde à apresentação dos resultados dos inquéritos efectuados 

à população significante ligada aos manuais escolares: alunos, professores, 

autores, editoras e designers, inferindo convergências e divergências relativamente 

aos resultados da análise efectuada ao design comunicacional dos manuais 

escolares da nossa amostra. A apresentação desses resultados compreende os 

objectivos e a metodologia adoptada. Corresponde ainda à apresentação dos 

resultados da auscultação de um grupo de especialistas em design comunicacional, 

e respectiva metodologia, para validação de um conjunto de princípios de design 

comunicacional, concebido a partir dos dados obtidos na análise efectuada aos 

manuais escolares, e confirmados pelos resultados dos questionários aplicados a 

alunos e professores, que sirvam de base não só ao trabalho dos autores e editoras 

na realização de manuais escolares, mas também, à sua avaliação criteriosa. 

Nas Conclusões Gerais sintetizam-se os resultados globais do trabalho teórico 

e empírico a que se chegou, apresenta-se o conjunto de princípios de Design 

Comunicacional para os manuais escolares do 2º ciclo do ensino básico e apontam-

se futuras linhas de investigação. 
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Por último, apresenta-se a Bibliografia, o Anexo sobre a avaliação dos manuais 

escolares que inclui a lista de manuais escolares enviada pelo Ministério da 

Educação; as grelhas de análise utilizadas; e os quadros de apresentação de 

resultados; o Anexo sobre os diversos inquéritos realizados que inclui os 

questionários aplicados aos alunos, pré-teste e final, o questionário aplicado aos 

professores e o questionário inerente à aplicação da Técnica Delphi e respectivos 

tratamentos estatísticos; os guiões das entrevistas aos autores, às editoras e ao 

designer. 

 

9. Limitações do Estudo 

9.1 Vocabulário de Design 

Apesar da formação académica da autora ser na área das artes plásticas e 

tecnologia educativa e a sua experiência profissional se desenrolar em âmbitos 

estreitamente ligado à análise, concepção e leccionação de formas gráficas e 

artísticas, o seu background não é o de um designer. Assim, o acesso ao 

vocabulário específico desta disciplina é limitado.  

 

9.2 Questionários 

Por limitações impostas, quer pelos docentes que se mostraram muito pouco 

disponíveis para responder às questões apresentadas, quer pelo nível cognitivo dos 

alunos, os questionários foram reduzidos quanto ao número de questões e, como 

tal, ao seu aprofundamento.  

No caso dos alunos, a sua dificuldade em ler, interpretar e escrever, objectou a 

que se questionassem mais profundamente os assuntos. 

 

9.3 Abordagem Histórica dos Manuais Escolares 

O objectivo do nosso estudo não é a realização da história dos manuais 

escolares. A pesquisa literária sobre o assunto pretendeu, contudo, a 

contextualização histórica da problemática, de modo a permitir uma melhor 

compreensão, quer do processo da sua evolução, quer, eventualmente, das formas 

que hoje adoptam. 

 

 



  19 /405

PARTE I 

 

A Investigação sobre o Manual Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 1 • A INVESTIGAÇÃO SOBRE O MANUAL ESCOLAR 

 

 

 

 20 /405 

Nota Introdutória 

“The practice, processes, and methods for conducting user research in communication 

design are in their infancy, and there are a myriad of ways to talk about conducting 

research and applying subsequent findings” 1 

(Forlizzi, Lebbon, 2006:51- 63) 

 

A primeira parte do nosso estudo descreve o resultado da pesquisa literária 

realizada sobre o Design Comunicacional dos manuais escolares, de modo a 

enquadrar, teoricamente, o nosso estudo.  

No 1º capítulo focam-se os vários aspectos relativos ao manual escolar com o 

intuito de explicitar o objecto de estudo desta investigação.  

O 2º capítulo incide, não só nas obras publicadas em Portugal; mas também 

em França, pois este País tem vindo a construir um importante banco de dados 

sobre manuais escolares desde os anos 80, e exerceu apreciável influência cultural 

em Portugal até há poucas décadas; no Brasil pela intensa produção que tem 

desenvolvido sobre o assunto; em obras de outros países da Europa e da América 

por se considerar que, hoje, os manuais escolares, fruto da globalização, tendem a 

equiparar-se, formalmente, em todos os países do mundo ocidental.  

São indicadas as principais instituições europeias dedicadas ao estudo dos 

manuais escolares, assim como algumas revistas científicas sobre o assunto.  

O modo como se organiza a informação obtida tem por base a construção 

progressiva do conceito de Design Comunicacional subjacente ao objecto manual 

escolar. Com este objectivo, seleccionaram-se os seus principais elementos 

constitutivos, considerados mais estreitamente ligados ao design comunicacional, 

apresentando-se como tópicos/títulos da análise literária respectiva.  

 

 

 

 

 

                                                            

1 “A prática, processos e métodos para levar a cabo a pesquisa em design de comunicação 
está na infância, e existe uma miríade de maneiras para discutir acerca de como conduzir a 
pesquisa e aplicar as consequentes descobertas” (Tradução livre). 
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Capítulo 1 

 

Contributos para uma Definição de Manual Escolar 

 

 

 

 

 

1. Definição Oficial de Manual Escolar 

“Entende-se por «Manual escolar» o recurso didáctico-pedagógico relevante, ainda que não 

exclusivo, do processo de ensino e aprendizagem, concebido por ano ou ciclo, de apoio ao 

trabalho autónomo do aluno que visa contribuir para o desenvolvimento das competências e 

das aprendizagens definidas no currículo nacional para o ensino básico e para o ensino 

secundário, apresentando informação correspondente aos conteúdos nucleares dos 

programas em vigor, bem como propostas de actividades didácticas e de avaliação das 

aprendizagens, podendo incluir orientações de trabalho para o professor” 

(Lei n.º 47/2006 de 28 de Agosto, alínea b, artigo 3º) 

 

O objecto manual escolar tal como o conhecemos é recente. Segundo Alain 

Chopin (2004), é o resultado do cruzamento dos primeiros livros escolares laicos de 

estrutura tipo catecismo, de pergunta resposta, com os livros técnicos e 

profissionais dos séculos XVIII e XIX e, ainda, com a literatura “de lazer”1 que, 

durante muito tempo, foi diferente da literatura didáctica, embora hoje apresentem 

características semelhantes. 

As citações que elencamos revelam algumas das diferentes perspectivas pelas 

quais se pode encarar o manual escolar, sendo também reveladoras das múltiplas 

dimensões que têm sido objecto de estudo por parte de especialistas.  

A primeira definição de manual escolar considera-o na sua dimensão 

sociológica, como objecto resultante de interesses múltiplos, e atendendo a 

diversas expectativas: 

                                                            

1 Entre aspas no original. 
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“Textbooks are a type of composite literature collocated and compiled by several 

interested parties (specialists, authors, publishers, authorities) and they are intended 

to serve several user groups (teachers, students/pupils, parents). The motives are 

not the same for every group”  2 (Wain, 1990). 

Na segunda definição, a tónica é posta na sua materialidade e função, como 

recurso didáctico: “Um manual escolar pode ser definido como um instrumento 

impresso, intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de 

aprendizagem, com o fim de lhe melhorar a eficácia” (Gérard, Roegiers, 1993:19). 

A terceira citação remete o manual escolar para a sua realidade de objecto 

perceptível, na qual o Design Comunicacional desempenha um importante papel, 

embora sujeito a controvérsias:  

“The textbook is a complex visual display of information, one in which the 

graphics may play as great a part as the verbal content. Often textbook analysts and 

critics are unaware of this design. The information is embedded in a page and that 

very embedding may indeed shape how the information is perceived” 3 (Johnsen, 

2001).  

O quarto texto dá conta da complexidade da sua estrutura, sumarizando os 

elementos constitutivos: (...) «multiplicité des publics cibles, des usages 

programmés et des lieux référents, combinaison de banques d'exercices, de 

ressources d'apprentissage, d'outils et de banques documentaires, pluri-textualité, 

profusion sémantique et iconique plus ou moins articulée, fonctionnement multi-

scalaire» 4 (Baldner, Bruillard, 2002). 

                                                            

2“Os manuais escolares são um tipo de literatura compósita agrupada e compilada por 
diversas partes interessadas (especialistas, autores, editores, autoridades) e têm como 
objectivo servir vários grupos de utilizadores (professores, estudantes/alunos, pais). Os 
motivos não são os mesmos para todos os grupos”. (Tradução livre) 
 
3 “O manual escolar é uma apresentação visual complexa da informação, em que a 
componente gráfica desempenha uma função tão importante quanto o conteúdo verbal. 
Frequentemente os analistas e os críticos desconhecem este design. A informação é 
impregnada na página e o seu resultado pode realmente mostrar como a informação é 
compreendida”. (Tradução livre) 
 
4 “Multiplicidade de objectivos, de usos programados e pontos de referência, combinação de 
bancos de exercícios, de recursos de aprendizagem, de instrumentos e de documentos, 
pluri-textualidade, profusão semântica e icónica, mais ou menos articulada, funcionamento 
em diversos níveis”. (Tradução livre) 
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Por último, evidencia-se o papel do manual escolar como recurso educativo: 

“Depositário dos conteúdos escolares, suporte básico e sistematizador privilegiado 

dos conteúdos elencados pelas propostas curriculares: é por seu intermédio que 

são passados os conhecimentos e técnicas consideradas fundamentais de uma 

sociedade em determinada época. O livro didático realiza uma transposição do 

saber acadêmico para o saber escolar no processo de explicitação curricular. 

Nesse processo, ele cria padrões linguísticos e formas de comunicação específicas 

ao elaborar textos com vocabulário próprio, ordenando capítulos e conceitos, 

selecionando ilustrações, fazendo resumos, etc” (Bittencourt, 1997:72). 

 

2. Funções  

Segundo Choppin (2004) o manual escolar desempenha quatro funções 

essenciais: 

1. referencial, na medida em que constitui o suporte dos conteúdos educativos 

enunciados nos programas de ensino oficiais; 

2. instrumental, porque operacionaliza métodos de aprendizagem e apresenta 

exercícios e actividades, tendo em vista cumprir os objectivos programáticos; 

3. ideológica e cultural, ao traduzir as políticas ideológicas e culturais do país, e 

constituir-se como um dos veículos principais da sua língua; 

4. documental, ao conter um conjunto de documentos escritos e icónicos cujo 

objectivo é a formação que cada país prevê para os alunos. 

 

Mais centrados nos objectivos educacionais, Gérard e Roegiers (1998) 

enunciam as seguintes funções: 

 transmissão de conhecimentos; 

 desenvolvimento de capacidades e de competências, pois os manuais têm 

também como objectivo a aprendizagem de métodos, atitudes e hábitos de 

trabalho; 

 consolidação das aquisições através dos exercícios e das actividades em que 

o aluno deve mobilizar o que aprendeu e aplicá-lo em diferentes situações; 

  avaliação das aquisições, determinando as dificuldades de cada aluno e o 

modo de as remediar; 



PARTE 1 • A INVESTIGAÇÃO SOBRE O MANUAL ESCOLAR 

 

 24 /405 

 ajuda na integração das aquisições, ajudando o aluno a aplicar o que aprende 

na escola em situações não escolares; 

 referência, apresentando as informações precisas e exactas acerca de 

determinado assunto; 

 educação social e cultural, contribuindo para o desenvolvimento do aluno 

como ser social; 

 

O manual escolar é, como se pode verificar, produto do cruzamento de um 

considerável número de factores, sendo-lhe pedido que cumpra uma multiplicidade 

de objectivos. Estas características contribuem, no nosso entender, para a 

dificuldade que envolve a sua avaliação. Pelas mesmas razões, a sua elaboração 

deverá obedecer a uma cuidadosa metodologia. 

 

3. Objecto de Design Comunicacional 

A primeira obra considerada como pioneira dos manuais escolares actuais para 

crianças, por caber na definição deste tipo de livro e conter texto e imagem, 

remonta ao século XVII. Trata-se da obra Orbis sensualium pictus (Jogos e 

Prazeres Infantis) que foi publicada por Jacques Stella em 1658 (Johnsen, 2001; 

Pombo, 1996). Outro dos pioneiros dos manuais escolares ilustrados surge entre 

1719 e 1734, consistindo em pequenos tratados de gramática de latim, escritos em 

forma de cartas de jogar, criados por M. de Vallange, pedagogo, para a 

aprendizagem desta língua. (Manson, 2002). Por fim, referimos também o 

Compendious view of universal history and literature, in a series of tables de James 

Bell de 1828, que apresentava a informação organizada em tabelas com imagens 

coloridas à mão, tendo obtido grande sucesso na primeira metade do século XIX 

(Twyman, 1990). 

De então até aos nossos dias, um longo caminho foi percorrido no que diz 

respeito à função e aspecto formal dos manuais escolares. Sempre em suporte de 

papel, ao simples veículo de conhecimentos, com ou sem exercícios, foi adicionado 

o desenvolvimento de hábitos de trabalho e métodos de aprendizagem. A 

apresentação dos conteúdos, feita quase exclusivamente em texto escrito, 

transformou-se, dando lugar à predominância do texto icónico. Têm tido sempre, no 

entanto, como objectivo, a eficácia da aprendizagem e servido também, de 
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transmissores, mais ou menos explícitos, dos valores sociais e culturais da sua 

época. 

Entende–se por design, segundo Juan Costa e José Menal, (1989:3), “el 

conjunto de actos de reflexíon y formalización material que intervienen en el 

proceso creativo de una obra original (gráfica, arquitectónica, objectal, ambiental,) 

la cual es fruto de una combinatória particular – y técnica – de planificación, 

ideación, poyección y desarrollo creativo en forma de un modelo o protótipo 

destinado a su reproducción/producción/difusión por médios industriales” 5. 

O manual escolar como objecto material de reprodução industrial deverá resultar 

da aplicação deste processo que Maldonado (1963:37) define como: “uma 

actividade projectual que consiste em determinar as propriedades formais dos 

objectos produzidos industrialmente”. Especifica que das propriedades formais 

fazem parte, não só as características exteriores dos objectos, mas também as 

suas relações funcionais e estruturais, principal origem da sua coerência. O autor 

sublinha a atenção que deve ser dada a estas relações, explicando que quando se 

elegem as características exteriores como preocupação principal, frequentemente, 

por detrás da aparência atractiva, está um objecto construtivamente débil. 

Por seu lado, Bonsiepe (1992:42) ao enunciar os objectivos do design industrial, 

refere que a sua metodologia constitui um factor de desenvolvimento, não só para 

as empresas que a aplicam, mas também para o contexto em que se inserem os 

objectos resultantes da sua aplicação. Fernando Seixas (1993:105-111) destaca 

que os seus objectivos prioritários devem estar relacionados com as formas e os 

materiais que contribuam para prover cabalmente às necessidades fundamentais 

do homem e da sociedade e não com o lucro rápido ou a moda efémera. 

Chamamos a atenção para a importância destes princípios, quer para quem 

realiza os manuais escolares, quer para quem os escolhe e utiliza. A adopção da 

metodologia do design na elaboração dos manuais escolares não é um entrave ao 

desenvolvimento económico das editoras, muito pelo contrário, e contribui para a 

                                                            

5 “O conjunto de actos de reflexão e formalização material que intervêm no processo criativo 
de uma obra original (gráfica, arquitectónica, ambiental ou de equipamento) fruto de uma 
combinação particular – e técnica – de planificação, concepção, projecção e 
desenvolvimento criativo em forma de modelo ou protótipo destinado à 
reprodução/produção/difusão por meios industriais” (Tradução livre) 
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optimização da sua adaptação ao nível de desenvolvimento cognitivo do público a 

que se destinam. Salientamos ainda outros dois princípios: o primeiro relaciona-se 

com o argumento mais comum das editoras, na medida em que a procura por parte 

dos professores de determinado tipo de manual pode não ser sinónimo da sua 

qualidade científica/comunicacional/pedagógica; o segundo diz respeito ao tempo 

de vida e à renovação dos manuais escolares que devem ser criteriosamente 

baseados em factores científico–pedagógicos e não em meras estratégias de 

marketing, contrariamente ao que consideramos ser uma prática habitual. 

 

Comummente, considera-se o manual como um conjunto de conteúdos, por 

vezes com ilustrações, das quais fazem parte os desenhos, os esquemas, as 

fotografias e os documentos históricos, esquecendo, frequentemente, outros 

elementos formais como o tipo de letra, a cor, a paginação ou a textura do papel, 

elementos de enorme importância pelo contributo que dão na consecução dos 

objectivos que se espera que o manual cumpra ou seja, para que se encontre a 

melhor solução para o que se pretende: comunicar uma mensagem especifica, 

utilizando informação escrita e icónica, tendo em vista a sua aquisição por de parte 

de um determinado público. São estas características que integram o manual 

escolar na categoria específica dos objectos cuja metodologia se insere no ramo do 

Design Comunicacional.  

Bruno Munari (2001) ao procurar definir comunicação visual, afirma que o 

emissor deve possuir conhecimentos de todas as possibilidades da comunicação 

para que as possa usar de acordo com os objectivos em questão. Considera que 

este conhecimento deve ser vasto, englobando o desenho, a fotografia, as artes 

plásticas, o cinema; todo o tipo de formas, desde as abstractas às reais; imagens 

estáticas e imagens em movimento; imagens simples e imagens complexas; 

problemas psicológicos da percepção visual como as relações entre figura e fundo, 

mimetismo, ilusões ópticas, movimento aparente, permanência retiniana e imagens 

mentais. Considera ainda, que a comunicação visual compreende todas as artes 

gráficas, todas as expressões gráficas, desde a forma dos caracteres até à 

paginação, desde os limites de legibilidade das palavras a todos os meios que 

facilitam a leitura de um texto, procurando definir, com base em dados objectivos 

qual a relação mais exacta possível entre informação e suporte.  
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Como se pode verificar pelas referências apontadas, não é possível dissociar os 

princípios do design de comunicação do conceito de manual escolar. No entanto, a 

sua forma actual tem merecido muitas críticas baseadas, essencialmente, no tipo 

de leitura que propõem, na sua estrutura e no predomínio da informação icónica.  

Rune Petterson (2007)6, apresenta um estudo, fundamentado em numerosa 

investigação, sobre a apresentação de mensagens visuais e mensagens 

audiovisuais em contextos de aprendizagem e de informação, tendo como objectivo 

uma melhor compreensão sobre o modo como as características relacionadas com 

o design de informação influenciam o uso e a compreensão de tais mensagens. No 

mesmo, argumenta que a aprendizagem pode ser afectada por diversos factores, 

de entre os quais, o modo como a informação é apresentada. Indica a sua definição 

de design de informação: “In order to satisfy the information needs of the intended 

receiver’s information design comprises analysis, planning, presentation and 

understanding of a message – its content, language and form. Regardless of the 

selected medium, a well-designed information material, with its message, will satisfy 

aesthetic, economic, ergonomic, as well as subject matter requirements” 7. Refere 

que as origens do design de informação se encontram no design gráfico, nas 

teorias de ensino e da aprendizagem, na arquitectura e na engenharia ou melhor, 

na construção e produção, e considera que é uma área multidisciplinar e 

multidimensional na medida em que é influenciada por disciplinas de áreas como a 

linguagem, a arte, a estética, a informação, a comunicação, o comportamento e a 

cognição, o negócio e a lei, e a produção tecnológica. Salienta, ainda, que quem 

produz informação e materiais educativos como designers e escritores, terá 

vantagem em conhecer a investigação produzida sobre estas matérias. 

Grande parte deste seu trabalho incide no modo como são percepcionadas e 

interpretadas as mensagens; sobre literacia e “literacia visual”; e em questões 

                                                            

6 Vice-presidente do IIID- International Institute for Information Design, e presidente da IVLA- 
International Visual Literacy Association de 2000 a 2001 
 
7 “Tendo em vista satisfazer as necessidades informativas de determinados receptores, o 
design de informação compreende análise, planificação, apresentação e compreensão de 
uma mensagem – o seu conteúdo, linguagem e forma – independentemente do meio 
seleccionado, um material informativo com um bom design, em conjunto com a mensagem, 
deverá satisfazer esteticamente, economicamente e ergonomicamente, tanto quanto o 
assunto exija.” (Tradução livre)  
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relacionadas com a linguagem visual e as suas representações. Enuncia um 

extenso e abrangente conjunto de princípios funcionais, estéticos e cognitivos, 

próprios da metodologia do design que deveria ser utilizada na realização dos 

manuais escolares.  

Por outro lado, James LaSpina (1998) afirma que os meios informáticos 

aceleraram o diálogo não só entre imagem e texto, mas também entre página e 

ecrã e que este diálogo influenciou a forma como a matéria é apresentada nos 

manuais escolares. Para que a imagem e texto se possam transformar numa 

mensagem única, revelando o seu real potencial comunicativo, o processo de 

concepção e produção destes livros deve alterar-se. O desenvolvimento das 

componentes verbal e visual deve ser integrado. O processo tradicional em que a 

escrita do texto é isolada da concepção do design comunicacional deve dar lugar a 

uma metodologia de trabalho que permita conceber e apresentar a informação, 

quer icónica, quer textual, segundo o que for mais apropriado ao conteúdo a 

apresentar, organizados de forma coerente. Cita o trabalho do designer e tipógrafo 

Waller (1991:137-166) que afirma que um manual consiste em “topic structure and 

access structure”8 e que o objectivo do designer gráfico é acrescentar “visual 

informativeness”9 a estas estruturas. Enquanto “topic structure” pode ser encarada 

como a representação de um assunto organizado como um conjunto de 

argumentos relacionados, a “access structure” diz respeito à forma visível do 

objectivo comunicacional da matéria, conseguido através de organizadores 

essenciais como as imagens e a paginação. A chave para encontrar a coerência 

resultante deste processo, advoga La Spina, está nas leis da percepção da 

Psicologia da Gestalt que encara as imagens como campos perceptivos e afirma 

que a relação das partes com o todo é uma das características principais das 

imagens. As leis da organização dos estímulos da Psicologia da Gestalt, 

figura/fundo, proximidade, semelhança e continuidade são aquelas que permitem 

ao aluno “ver” e compreender a estrutura comunicacional dos manuais escolares. 

                                                            

8 “Estrutura por assuntos e estrutura de acesso”. (Tradução livre) 
 
9 Informação visual eficiente (Tradução livre) 
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Já em 1964, Mc Luhan, (p 25), considerava que as tecnologias não eram 

simples canais de transmissão das mensagens ao introduzir o conceito “le 

message, c’est le médium” 10. Mais tarde, na década de 70, Jean Cloutier, ao 

considerar o manual escolar uma mensagem audiovisual, constituída por texto, 

fotografias, esquemas, gráficos, quadros, etc., corroborava Mc Luhan quando 

afirmava que as linguagens audio–scripto-visuais, constituídas por diferentes 

sistemas de signos, têm uma função de expressão e de objectivação mas também 

de tratamento da informação. Declarava que o modo como se utiliza estas 

linguagens é determinante para a percepção e o raciocínio através dos quais 

conhecemos os objectos, na medida em que são instrumentos de mediação e 

interacção entre nós e o universo e nos permitem pensar, quer o mundo, quer a 

nossa relação com ele.  

Ideia semelhante apresenta João Pedro Ponte (1997:103) quando, referindo-se 

a software educativo, escreve “A avaliação da qualidade do software é uma 

competência comparável à avaliação da qualidade dos manuais escolares. (…) A 

avaliação de materiais educativos deve contemplar diversas categorias, incluindo a 

qualidade educacional, a flexibilidade e adaptabilidade às características dos 

alunos, a qualidade técnica (incluindo a robustez e facilidade de utilização) e a 

qualidade dos materiais de suporte” . 

 

4. Os Manuais Escolares Actuais 

É na década de 70 que acontece a grande transformação no aspecto dos 

manuais escolares. Com a democratização do ensino houve necessidade de 

realizar livros mais simples, dedicados a um público escolar mais heterogéneo e, 

simultaneamente, que servissem de guia aos professores menos experientes, 

necessários para dar resposta às necessidades de escolarização. O 

desenvolvimento das artes gráficas proporcionou a ajuda necessária, facilitando a 

generalização da cor e das ilustrações. 

Na mesma década de 70, o relatório internacional da UNESCO, Aprender a ser, 

coordenado por Edgar Faure, considerava que o desenvolvimento da comunicação 

                                                            

10 “O meio é a mensagem” (Tradução livre) 
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visual deveria contribuir para uma melhor paginação dos manuais escolares. Neste 

sentido, um livro escolar deveria ser um objecto agradável de ver e de fácil leitura, 

características que o paginador deveria proporcionar, tendo o cuidado de não o 

transformar em “escolar” no sentido antigo do termo, ou seja, difícil, cansativo, 

exigindo esforço. Deveria apresentar as seguintes características:  

 clareza e simplicidade, valorizando os elementos mais importantes dos 

conteúdos a veicular; 

 uma estrutura interna que facilitasse a leitura, com brancos entre os 

parágrafos que funcionassem como espaços de pausa; 

 informações complementares em espaços complementares, numa paginação 

de dupla página em duas colunas. A página da esquerda deveria ser dedicada ao 

texto e a da direita aos elementos ilustrativos complementares.  

 

Um longo caminho se percorreu nos últimos trinta anos, plenos de controvérsia 

sobre a estrutura e a profusão iconográfica dos manuais e, hoje, embora continuem 

estruturados do mesmo modo, parece-nos não se apresentarem já como 

“disneylandia pedagógica” ou “delírio iconográfico” epítetos com que o escritor 

brasileiro e crítico acérrimo dos manuais escolares de português Osman Lins, os 

baptizou na altura. Considerava também que estes faziam parte de um “modelito 

educacional” que promovia a “infantilização da cultura” (1977:138).  

Elucidativo e na mesma linha, o número especial da revista francesa Cahiers 

Pédagogiques que, em 1975, dedicou um número especial aos manuais escolares 

com o título: Manuels: danger! Dos seus artigos inferia-se que as editoras, sob a 

capa de novidade, eficácia e modernismo, copiavam as revistas, transformando os 

manuais escolares em fomentadores da preguiça dos professores. Sendo dirigidos 

aos alunos médios, nivelava-os por baixo e, para além disso, considerava os 

manuais imbuídos de ideologia e sexismo. 

Em 1979, a UNESCO publica a obra de François Richaudeu, Conception et 

production des manuels scolaires. Guide pratique, que se transformou rapidamente 

numa referência para quem realiza manuais escolares e cujas regras são em 

grande parte retomadas em 1993, por François Marie Gérard e Xavier Roegiers na 

sua obra Concevoir et évaluer des manuels scolaires, traduzida e publicada em 

1998 pela Porto Editora. Em 1989, Roger Seguin escrevera também outra obra com 
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os mesmos objectivos e publicada também pela UNESCO: L’Élaboration des 

Manuels Scolaires. Guide Methodologique. 

Em 1999, Allain Choppin descreve a forma que tomaram os manuais escolares 

actuais, abordando as causas e as consequências, apresentando algumas 

disposições que se deveriam tomar no sentido de evitar estas últimas. Aponta como 

causas que contribuíram para a forma actual do manual escolar: o aumento da 

população estudantil; a sua heterogeneidade e consequente aumento do número 

de professores; a alteração dos métodos pedagógicos em função das 

características dos novos alunos que privilegiam a informação icónica em 

detrimento da escrita; o desenvolvimento da tecnologia informática relacionada com 

a produção de livros; e as características do mercado ligado à edição escolar. 

Considera que a função do manual escolar se alterou, implicando alterações no 

modo como se apresenta. Da função referencial de um conjuntos de conhecimentos 

organizados passou a assumir diversas funções que o transformou num 

instrumento “poliphonique”, apresentando uma estrutura em que a página dupla 

constitui a unidade elementar, cujos textos não se apresentam completos, mas 

fragmentados e acompanhados por fotografias, esquemas, gráficos, símbolos, 

pictogramas, em que os recursos tipográficos conferem a cada elemento, texto ou 

imagem, uma função específica que se repete ao longo do manual, constituindo-se, 

assim, como parte do discurso didáctico, cabendo ao professor descodificar os 

códigos e construir um itinerário pedagógico. Refere que algumas investigações 

têm apontado como consequência nefasta desta estrutura, a pequena parte do 

manual reservada à exposição de conhecimentos (de 5% a 15%), o que leva as 

famílias a socorrerem-se da chamada literatura paraescolar11. Sendo impossível 

uma leitura própria dos livros, pelo seu discurso descontínuo, fragmentado e 

multiforme, o aluno “navega” através do manual. 

O mesmo autor cita, a propósito, o resultado de um estudo de 1998, levado a 

cabo por Guernier, que dá conta das dificuldades sentidas pelos alunos como 

receptores do manual escolar: não são capazes de compreender o que se encontra 

nas páginas duplas porque, quando estudam, só consideram pertinente o texto, não 

atribuindo qualquer importância aos elementos não textuais; são incapazes de dar 

                                                            

11 Literatura concebida para ajudar o aluno na sua aprendizagem, fora da escola. 
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sentido aos textos e, apesar da codificação tipográfica, têm dificuldade em 

“navegar” no livro. Perante os problemas detectados, o autor propõe que se 

simplifiquem os manuais e se proporcione aos professores formação, quer sobre as 

suas diferentes funções pedagógicas, quer sobre a sua análise conducente à 

posterior selecção.  

Apesar dos manuais escolares apresentarem uma melhoria generalizada 

relativamente a essa época, parece-nos que muito se pode fazer ainda em prol da 

sua eficácia comunicacional. Os princípios estruturais, os tipos de texto, as 

características da paginação, ou a quantidade de informação icónica, no 

seguimento das críticas que se têm sucedido ao longo dos anos, continuam a 

representar fonte de controvérsia. Talvez o problema resida na falta de uma 

verdadeira discussão sobre os princípios subjacentes à opção formal adoptada, 

alargada a académicos, pais, professores e editores. Na falta de investigação que 

estude a relação entre o manual escolar, encarado de forma global, e a 

aprendizagem dos alunos, a discussão deve ser fundamentada no conjunto da 

investigação parcelar que se tem realizado, permitindo assim, de uma vez por 

todas, compreender quais as consequências para o ensino, da utilização pelos 

alunos deste tipo de manuais escolares, e, eventualmente, tomar uma consequente 

posterior posição. 
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Capítulo 2 

 

O Design dos Manuais Escolares 

 

 

 

 

 

1. Obras Abrangentes 

1.1 Textbooks in the Kaleidoscope. A Critical Survey of Literature and 

Research on Educational Texts 

Em 1993, o sueco Egil Borre Johnsen realiza uma obra de referência sobre a 

investigação produzida até então, acerca dos manuais escolares. Textbooks in the 

Kaleidoscope. A Critical Survey of Literature and Research on Educational Texts 

constitui um levantamento exaustivo de referências sobre os mais variados 

assuntos ligados aos manuais escolares. Embora o autor refira que a investigação 

sobre a estrutura dos manuais e os aspectos do design comunicacional é 

praticamente inexistente, apresentaremos aquelas que se relacionam de algum 

modo com o nosso estudo. 

Johnsen refere a dificuldade em localizar com precisão o manual escolar na 

literatura por ser um produto literário compósito, no que diz respeito à escrita, 

desenvolvimento e distribuição, bem como aos géneros e grupos alvo, aos modos 

de ler e uso. Identifica o início da investigação sobre o assunto, depois da 2ª 

Grande Guerra, referindo que as análises realizadas têm apresentado inúmeros 

objectivos e empregue ampla extensão de meios e métodos, cobrindo um largo 

espectro de tópicos. Acrescenta que as análises deveriam ser sempre 

interdisciplinares, abarcando a linguística, a pedagogia, a filosofia, a história, a 

sociologia e a psicologia, aplicadas em combinação.  

Refere, igualmente, que a análise dos manuais escolares nunca foi considerada 

como uma disciplina com campo de investigação nas universidades. Como 

explicação aponta o estudo do alemão Hartmut Hacker (1980) que escreve que 

depois da 2ª Guerra Mundial, o foco no manual escolar como um media foi 

redireccionado para os audiovisuais e que a combinação do sector privado de 
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produção com o sector público de aprovação fez diminuir o seu interesse como 

objecto de investigação. Como outra causa para a falta de uma investigação mais 

organizada, indica a atitude que a comunidade educativa adoptou oficialmente para 

com os manuais: os curricula da maioria dos países nunca mencionam os manuais 

e, por outro lado, só esporadicamente se debatem publicamente os conteúdos ou a 

falta de manuais em algumas matérias ou ainda se sugere a eliminação destes 

livros (Duneton-Pagliano, 1978; Quéréel, 1982; Bonilauri, 1983). Sublinha que a 

investigação dos manuais deveria orientar-se no sentido de conhecer se as escolas 

beneficiam do seu uso já que este se baseia simplesmente na tradição e nas 

crescentes vendas e consumo. Encara os manuais escolares como um tipo de 

literatura heterogénea, compilada por várias partes interessadas – especialistas, 

autores, editores, autoridades - que procuram servir vários grupos de utilizadores – 

professores, estudantes/alunos, pais – cada um com diferentes objectivos, sendo 

que as correlações entre os critérios de apreciação dos diferentes grupos não são 

levados em conta nas análises de avaliação (Wain, 1990). A falta de investigação 

sobre o que se deve medir tem como consequência que o mesmo livro pode ser 

julgado brilhante e inútil, simultaneamente, dependendo de quem avalia.  

Relativamente à investigação sobre a forma dos manuais escolares, aponta o 

trabalho do sueco Selander (1988) que contém uma análise complexa de um 

grande número de manuais de história e que investigou, entre outras coisas, a sua 

forma e os métodos para avaliar manuais. Este autor considera que para fazer da 

análise de manuais um trabalho científico, é necessário partir dos seguintes 

princípios:  

1. há um mundo objectivo exterior às nossa ideias; 

2. os manuais escolares são construções deste mundo objectivo, socialmente 

decididas;  

3. o manual escolar é basicamente planeado e concebido pelo sistema 

educativo; 

4. o manual escolar é estruturado para prover a necessidades definidas 

institucionalmente e, consequentemente, tem a sua própria estrutura interna; 

5. é possível reestruturá-lo analiticamente para que as relações entre o texto no 

manual e o mundo exterior e o manual e outros textos (como exemplo, textos 

científicos) possam existir. E acrescenta que, através desta estruturação é possível 
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analisar o tipo de pensamentos paradigmáticos (perspectivas, modelos de 

explicação, etc.) que representa um único ou um conjunto de manuais escolares 

(Selander, 1990). Este trabalho deu origem a várias estudos um das quais sobre o 

rácio de texto/imagem e, também, a cursos de investigação sobre manuais 

escolares.  

Relativamente ao contributo para um eventual aumento da eficácia, resultante 

do tipo de apresentação visual dos manuais escolares actuais, Johnsen refere que 

a investigação realizada tem sido incapaz de distinguir relações entre o impacto de 

uma apresentação visual e a sua eficácia. E acrescenta que o manual escolar será 

eficaz se o material for escrito e adaptado de modo que permita à maioria dos 

alunos, com ou sem a orientação dum bom professor, alcançar o conhecimento, 

compreendê-lo e atingir as competências especificadas no currículo, medidas por 

testes e exames administrados em diferentes níveis. Especifica que a definição de 

eficácia óptima ignora factores de organização do processo de ensino e do dia 

escolar, que podem ter um efeito negativo no próprio livro. Com tão ampla definição 

de eficácia, um texto escrito ricamente ilustrado num estilo acessível não é 

necessariamente motivador, informativo, promotor de competências ou fácil de 

lembrar e, portanto, automaticamente efectivo como recurso educativo. No entanto, 

considera que factores como o volume, a organização, a densidade de informação 

e a relação texto-imagem são também relevantes para a questão da eficácia, 

embora pouca investigação tenha sido realizada neste campo. Adianta que uma 

justificação para tal será a versatilidade do próprio conceito de eficácia, outra será 

um problema de metodologia.  

Quanto às ilustrações, Johnsen cita Olson (1974): “The impact of technologies 

both ancient and modern on children’ learning is either negligible or unknown” 1, 

chamando a atenção para o cepticismo que rodeia a aplicação automática das 

inovações tecnológicas à educação. O facto é que os manuais escolares 

representam mais de 50% de todos os livros publicados no mundo e são, por isso, 

o resultado do desenvolvimento dum produto especial e de estratégias de 

marketing. E acrescenta o comentário de Eklund-Hedman-Bergquist (1986) de que 

                                                            

1 “O impacto das tecnologias quer antigas, quer modernas, na aprendizagem das crianças 
não é insignificante, nem desconhecido” (Tradução livre). 
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na época da imagem, a atitude perante as ilustrações é semelhante à da Idade 

Média, na medida em que ainda são encaradas como pouco sérias relativamente 

ao texto.  

No entanto, este antagonismo contra a imagem é contrário aos resultados das 

investigações que questionaram os professores sobre o que procuram quando 

escolhem manuais escolares. Todos os professores enfatizam a importância de 

boas ilustrações (Evans, 1987; O’Brien, 1988; Woodward, 1990). Johnsen chama a 

atenção para o facto de essa inconsistência poder não ser tão nítida quanto parece, 

questionando-se sobre o que considerarão os professores como boas ilustrações, e 

apresenta um estudo de Gustafsson (1980) que demonstrou que o tempo gasto no 

uso directo de ilustrações é mínimo.  

Arthur Woodward (1991) estranha que a investigação que se tem realizado 

sobre as ilustrações seja aparentemente irrelevante para os produtores dos 

manuais escolares e para quem os escolhe. Woodward (1989) estudou a relação 

entre texto e ilustrações em manuais de Ciências Naturais de vários graus de 

ensino. Concluiu que a informação icónica cobre mais de 50% das páginas. Como é 

natural, a quantidade de ilustrações é maior nos livros dos graus mais baixos, mas 

representa cerca de 43% em todos os graus de ensino. Sobre as ilustrações de 

capítulos sobre a electricidade, em manuais escolares do 6º ano (1991), concluiu 

que enquanto 74% das ilustrações de um dos livros tinha legendas, noutro livro, só 

47% das ilustrações equivalentes apresentava legenda e que uma grande parte 

destas eram simples identificações. Conclui ainda, citando o resultado da 

investigação de Houghton, (1987) que a intuição, a tradição e os factores de 

mercado decidem as estratégias das editoras relativamente à ilustração.  

Ainda sobre esta matéria, Johnsen apresenta também as conclusões de 

Pettersson (1991) de uma investigação que examina e discute o uso de ilustrações 

nos manuais escolares. De entrevistas a editores de imagem e designers gráficos 

nas casas editoras suecas, a autora conclui que, na prática, a acessibilidade, a 

clareza e o tempo de procura são os factores mais importantes na selecção das 

imagens. A autora refere-se ainda a investigações dos EUA e Canada para afirmar 

que o trabalho de seleccionar imagens é baseado nos mesmos factores, tanto no 

estrangeiro como na Suécia. 
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Quanto ao tipo de textos utilizados nos manuais escolares, Johnsen cita os 

estudos de Selander (1988) e Shepardson-Pizzini (1991) que afirmam que os 

alunos expostos a questões de nível muito simples, habituam-se a tal, tornando-se-

lhes difícil a compreensão de textos com características diferentes. Não se treinam 

a interagir com o texto de modo a interpretá-lo e a compreender o conhecimento 

nele contido, nem a integrá-lo no que já possuem. No que se refere ao tipo de 

escrita dos manuais escolares, lembra o manual escolar de Nils Hogersson que 

teve grande êxito no princípio século XX, Journey Through Sweden de de Nils 

Holgersson (1906), acerca da nação, do povo e da poesia, paralelo aos manuais 

franceses Les Aventures de Télémaque de Fénelon (1699) durante a 3ª República e 

Le Tour de France par deux enfants de Augustine Fouillée sob o pseudónimo de 

Bruno, publicado em 1877.  

Estes manuais escolares apresentavam um modelo de leitura em que o aluno, 

identificado com o herói, empreendia uma viagem/aventura, o pretexto para as 

diversas aprendizagens, tal como os romances de de Júlio Verne. Acrescentamos 

que este modelo foi seguido noutros países como na Suíça, les Voyages en zigzag 

de Rodolphe Töpffer de 1844; na Itália, Viaggio per l’Italia di Giannettino de Carlo 

Collodi, de 1880 e Cuore de Edmondo de Amicis, de 1886; em Espanha, El Libro de 

Espana de 1928, editado pelos Irmãos Maristas; no Canadá Le Tour du Canada de 

1927; no México, Viaje a través de México por dos niños huérfanos de Lucio Tapia, 

do início do século XIX . E, mais recentemente, em 1973, na Argentina, O Livro de 

Manuel, de Júlio Cortázar.  

Johnsen aponta os estudos de Goldstein (1978), Neuman (1989), Huot (1989), 

Apple (1990) e Apple & Smith (1991) que analisaram de modo global os aspectos 

da política, produção e mercado do manual. Todos consideram que as práticas e 

políticas das editoras não servem os objectivos da inovação educacional que são 

materializadas nos curricula e implementadas através de mudanças na educação 

dos professores e na estrutura da escola. Lembra que nos anos 70 a definição de 

educação se alterou, passando a incorporar atitudes e competências. A visão 

atomista do conhecimento em que os assuntos eram fraccionados em sub-tópicos e 

os alunos encorajados a memorizá-los, foi substituída por uma visão holística que 

enfatiza a habilidade de encontrar relações. O processo de aprendizagem foi 

elevado ao mesmo nível do conhecimento; tornou-se importante observar, 
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classificar, medir, coligir, experimentar, interpretar e avaliar. Esta visão foi imposta 

por uma escola teórica, cujo pensamento democrático preconiza que é tão 

importante conhecer um assunto como desenvolver a imaginação e promover a 

compreensão, ou integrar todas as disciplinas no mesmo assunto. Tudo isto 

desempenha um papel chave, quer na planificação do ensino, como no 

desenvolvimento do manual escolar.  

 

1.2 The Visual Turn and the Transformation of the Textbook 

Em 1998, LaSpina publica uma obra documentando o processo de concepção e 

realização do Design Comunicacional de um manual escolar, justificando cada 

decisão com investigação realizada. É um dos poucos trabalhos que encontrámos, 

defendendo a actual forma dos manuais, em que, aparentemente, é atribuída a 

mesma importância à informação icónica e verbal. Este autor refere que não há 

investigação que suporte as vantagens ou desvantagens deste tipo de estrutura 

comunicacional e fundamenta a sua defesa em várias proposições: a escola de 

hoje ainda está assente num modelo de transmissão linear de um conjunto 

seleccionado de conhecimentos, em que o professor (emissor) transmite uma 

mensagem (texto) com um único significado a que os alunos (receptores) devem 

aceder, quando os meios de informação de que dispomos deveriam levar a escola 

a transformar-se e construir um curriculum baseado na “production and exchange of 

meanings” (Fiske, 1990:2)2, numa complexa interacção em que os alunos tivessem 

a possibilidade de construir ou produzir o seu próprio sentido; os manuais 

concebidos, tendo em conta a transmissão linear e progressiva dos conteúdos, não 

deviam ser os únicos instrumentos de ensino-aprendizagem e a sua estrutura, com 

algumas características do hipertexto e da multimédia, deviam preparar os alunos 

para a mudança que, obrigatoriamente, irá acontecer na escola. Defende que este 

tipo de manual é mais apropriado para crianças que vivem num mundo onde impera 

a imagem e, por isso, estão habituadas a processar a informação como é 

apresentada. É mais eficaz para um maior número de alunos, tendo em conta a 

teoria das multiple intelligences de Gardner (1993) que afirma que as crianças têm 

                                                            

2 “Produção e troca de sentidos” (Tradução livre). 
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diferentes estilos de aprendizagem, nomeadamente, apresentando-se umas como 

“verbal learners” 3, aprendendo melhor através da informação escrita ou verbal, 

enquanto outras, pelo contrário, aprendem melhor através da informação icónica, 

os “visual learners” 4 ou como lhes chama Grabowski & Schroeder (1994) “field 

independent” ou “field dependents” 5. As primeiras perante um conjunto de 

informação ou conjunto de estímulos, têm maior facilidade em reconhecer e 

seleccionar o que é importante, enquanto as outras, mais afectadas pelo contexto 

perceptual, demonstram maior dificuldade em localizar e seleccionar essa 

informação. No entanto, e a este propósito, investigação de Kirby, Moore e 

Schofiels (1988:164-184) conclui que os “visual learners” tendem para “fiel 

independent” porque são capazes de processar a informação, simultaneamente, de 

modo holístico, tendo preferência por imagens, enquanto os “verbal learnes”, mais 

analíticos, têm tendência para a processar, sucessivamente, de modo linear e 

lógico, preferindo as palavras.  

LaSpiro considera ainda que a resistência dos pedagogos à actual forma dos 

manuais escolares reside no tipo de apresentação da informação ser inspirado nas 

revistas, indo contra a tradicional linearidade do livro impresso. Esta obra de La 

Spiro, tal como as de Richaudeau e Gérard, Roegiers, constitui um documento 

importante para a planificação dos manuais escolares. Contém referências à 

constituição da equipa autoral, à relação imagem/texto, à estrutura e sequência dos 

conteúdos, aos tipos de ilustração e de textos, às regras perceptivas, aos 

contributos para a legibilidade, à semiótica, entre muitos outros aspectos 

imprescindíveis a ter em conta no momento de conceber o Design Comunicacional 

deste tipo de livros. A citação de Stafford (1996:63) que apresenta dá conta da 

teoria subjacente a este trabalho: "being digital requires designing a post-

Gutenbergian constructive model of education through vision” 6. 

 

                                                            

3 “Aprendentes verbais” (Tradução livre). 
 
4 Aprendentes visuais” (Tradução livre). 
 
5 “Dependentes de campo” e “Independentes de campo” (Tradução livre). 
 
6 “Ser digital requer o desenho de um modelo de educação pós Gutemberg, ou seja, através 
da visão” (Tradução livre). 
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2. A Estrutura 

Vários investigadores se têm pronunciado contra o tipo de estrutura dos 

manuais escolares que, inspirada nos documentos multimédia, parece adaptar-se 

com dificuldade a um tipo de media tradicionalmente linear e sequencial. 

Alain Choppin (1992), num livro estruturado como um manual escolar, considera 

que a forma dos manuais se deve à quantidade de técnicas dos programas 

disponibilizados hoje pelas novas tecnologias. O resultado é uma forma que por 

vezes se torna irritante pela quantidade de fotografias coloridas, diagramas, 

gráficos e mapas, de letras de diferentes tamanhos, de títulos a negrito, texto 

enfatizado a negrito, caixas de texto sombreadas a cinzento ou com textos abertos 

em fundo negro, cuja razão de ser nem sempre é clara, interrogando-se se o seu 

preço é tido em consideração. Curiosamente, esta obra recebeu algumas críticas 

relativamente à leitura desconfortável que proporcionava, provocada pela referida 

estrutura formal que adoptou, em jeito de manual.  

Sewall (1992:27-32) membro do American Textbook Council, escreve, criticando 

os manuais de estudos sociais, que a exposição da matéria se “atrofiou” e que o 

texto escrito foi substituído por “a nervous, fragmented, kaleidoscope, multivalent 

learning tool that seems designed, really for nonreaders”. (…) “A riot of colors and 

state of the art graphics may excite textbook byers. Multiple typefaces and 

whitespace, photographes and sidebars, chart and boxes…create a shimmering 

mosaic…But such books signal by their vacuous text that the epic stories of the past 

do not spark or cannot sustain student interest…” 7 

O nº 20 da revista francesa ARGOS sob o título Manuels scolaires Qu’en Faire ? 

apresenta um conjunto de artigos dedicados à problemática dos manuais escolares. 

Num destes artigos Alain Choppin (1997:60-70) afirma que os manuais escolares 

apresentam os conhecimentos como um saber pré-digerido e uma estrutura 

semelhante aos documentos multimédia, transformando-se em documentários, 

associando textos muito simples com documentos icónicos, cujo acesso facilitado 

                                                            

7  “Um instrumento de ensino polivalente, em forma de kaleidoscópio, fragmentado, nervoso 
que parece realmente desenhado para quem não sabe ler. (…) Uma profusão de cores e de 
formas gráficas parecem excitar os compradores dos manuais escolares. Múltiplos tipos e 
espaços brancos, fotografias e barras, quadros e caixas…criam um mosaico cintilante---mas 
tais livros conhecem-se pelo texto vazio cujas histórias épicas do passado não conseguem 
entusiasmar ou manter o interesse do estudante” (Tradução livre). 
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pelo índice não é sequencial. Num outro artigo da mesma revista (pp 40-42), o 

mesmo autor refere que, com a democratização do ensino, o manual passou a 

desempenhar um conjunto de funções que complicam de tal modo a sua estrutura 

que confundem os professores e destabilizam os alunos e os pais, sendo 

indispensável que os seus utilizadores se familiarizem com a organização interna, 

estruturada através da sinalética constituída pela cor, pictogramas e variações 

tipográficas. 

Birglin (1997) na revista ARGOS, revela o modo como encara o manual escolar: 

uma ferramenta polifónica cada vez mais complexa que promove uma leitura 

descontínua: sequencial ao nível da página; temática ao nível da página-dupla; em 

rede ao nível das imagens, dos textos e dos símbolos. Considera ainda que o modo 

como toda a informação é apresentada, em que os recursos tipográficos e a cor 

adquirem valor de sinalética, induz um tipo de leitura com estratégias próximas da 

do hipertexto. 

Segundo Raulin (1998), a estrutura actual dos manuais escolares em forma de 

revista deve-se, essencialmente, à heterogeneidade do público a que se destinam 

(alunos e professores) o que se traduz numa grande variedade de utilizações: 

aquisição autónoma de conhecimentos e respectiva auto-avaliação e 

desenvolvimento de competências para os alunos; formação para os professores. A 

ambiguidade do destinatário dificulta a utilização do manual escolar pelo aluno. 

Boyzon-Fradet (1998:14) explica que as lições nas páginas duplas se 

apresentam sob a forma de textos pluri-codificados destacados (mapas, esquemas, 

fotos, quadros estatísticos, caixas de instrução, mini-léxicos, textos didácticos, 

resumos, etc,) cujos elementos se relacionam mediante múltiplas relações 

(redundância, complementaridade, independência, etc.), sendo a leitura planificada 

pela organização espacial. Acrescenta que, para descodificar este tipo de escrita 

sob a forma de puzzle, que procura proporcionar o máximo de informação no 

mínimo espaço, é necessário desenvolver competências múltiplas que apelam, 

quer às competências textuais, linguísticas e culturais do leitor, quer às 

representações que este possui dos temas a estudar.  

Dominique Borne num relatório da Inspection Générale de L’Éducation Nationale 

de 1998, faz uma severa crítica a diversos aspectos dos manuais escolares 

franceses. Critica a estrutura da sua organização, salientando que esta não permite 
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uma exposição linear e articulada do conhecimento. Sendo uma organização por 

assuntos, assinalados por títulos, cores ou símbolos, funciona, essencialmente, 

como um conjunto de instrumentos para uso do professor; e acrescenta que, sem a 

ajuda deste, o acesso a esta estrutura é demasiado complicado para os alunos, 

apesar do manual conter a sua explicação. Refere alguns constrangimentos 

provocados pela estrutura baseada na lógica de página dupla, destacando a 

necessidade da utilização de imagens simplesmente para preencher espaço. Critica 

os editores que, na competição para motivar os alunos, multiplicam as cores e as 

imagens, muitas delas com uma função somente decorativa e acrescenta que a 

coabitação destas com aquelas realmente pedagógicas não propicia uma 

aprendizagem racional. Censura o pouco espaço do manual escolar dedicado à 

exposição de conhecimentos, pois cerca de três quartos são reservados a 

ilustrações gratuitas e decorativas, a documentos (textos e imagens), esquemas 

explicativos (figuras, diagramas, organigramas) e a muitos tipos de exercícios, 

apresentados aos alunos em “mosaíque”, não lhes permitindo estruturar os 

saberes. Advoga, por isso, manuais menos espessos, menos luxuosos e menos 

caros, devendo transformar-se em livros de referência e de leitura em vez de “CDI 

en miniature”.  

Don Norman (1996:37-39.), referindo-se ao processo de aprendizagem 

multimédia versus aprendizagem manual escolar, escreve: "Multimedia education 

captures the experiential nature of the optimal experience, but at the neglect of all 

the rest" Learning, however, requires the optimal "combination of experiential and 

reflective modes of cognition” 8. E acrescenta que o uso do manual escolar 

proporciona este tipo de actividade "reflective".  

Béguin (1998) numa investigação sobre manuais escolares de história, 

considera que a página dupla como unidade de organização é um forte 

constrangimento à aprendizagem; que os manuais escolares, em forma de revista, 

com o objectivo de parecerem modernos, apresentam muitos elementos dos 

                                                            

8  “A educação multimédia proporciona a natureza experimental da experiencia óptima, mas 
negligenciando tudo o resto. A aprendizagem, por outro lado, requer a óptima combinação 
da experiência com formas cognitivas de reflexão” (Tradução livre). 
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documentos multimédia que não levam a uma melhor apropriação dos conteúdos e 

que a sobrecarga de códigos utilizados contribui para a fragmentação da 

informação.  

Avelino (1999) refere que o aspecto material do manual escolar pode funcionar 

como elemento de sedução e motivação quando há coerência gráfica, ilustrações 

de qualidade e uma organização funcional que facilite a localização da informação 

ou, pelo contrário, funcionar como elemento desmotivador quando a sua 

organização, elementos gráficos e ilustrações denotam uma infantilização do 

público a que se destina.  

Bento (1999) revela que a qualidade gráfica do manual escolar é indispensável 

para que este seja considerado um bom manual, quer para alunos, quer para 

professores. 

Stephen Budiansky (2001) numa análise muito crítica aos manuais de ciências, 

enfatiza a sua forma: “The form the books take borders on the hyperkinetic. They 

are full of sidebars, boxes, and other presumably eye-catching special features 

bearing such titles as "Flex Your Brain," "EXPLORE!", "Find Out!", and "Minds On!" 

The claim is often made that with today's generation of television-reared, short-

attention-span children, books need to offer all sorts of bright, short, attention-getting 

tidbits” 9.  E acrescenta, citando um estudo sobre como as crianças reagem ao tipo 

de informação textual e icónica dos manuais escolares, que ficam confusas, não 

respondendo naturalmente a este tipo de informação. Actualmente, precisam de 

instruções sobre como dar sentido a estes “texts with many features”10. Algumas 

lêem a página de cima abaixo como se fosse uma página tradicional e baralham-se 

com as interrupções causadas pelas caixas, legendas e títulos, outras olham para 

as ilustrações, mas nunca lêem o texto, e outras ainda lêem o texto, mas nunca os 

títulos das lições.  

                                                            

9 “A forma dos livros tem características hipercinemáticas. Cheios de barras, caixas, e 
outras presumíveis atraentes particularidades com títulos como “Exercita o teu 
cérebro”,”Explora”, “Descobre”, e “Cérebros a trabalhar”! Estas afirmações são 
apresentadas como se para a geração da televisão de hoje, a das crianças com pouca 
capacidade de prestar atenção, os livros precisem de oferecer como que muitas espécies de 
gulodices, brilhantes e breves, para lhes chamar a atenção” (Tradução livre).  

10 “Textos com muitos destaques” (Tradução livre). 
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Boeuf et al (2004) consideram que a estrutura dos manuais escolares se 

relaciona com a necessidade de dar resposta à heterogeneidade dos alunos. 

Embora deva estar conforme aos programas oficiais, o manual já não funciona 

como “livro de referência”, como outrora. Tornou-se uma ferramenta ao serviço do 

aluno, que contém actividades e faz parte de uma pedagogia que preconiza que 

este deve construir o saber. A lógica de ensino foi substituída pela da 

aprendizagem. Estas exigências deram origem ao manual escolar de hoje: um 

manual patchwork com uma estrutura e uma organização cada vez mais complexas 

com alguns elementos próprios dos recursos multimédia. Porque os professores e 

os alunos se perdem nesta complexidade crescente, são cada vez mais numerosos 

os apelos para que sejam legíveis para os alunos e seguros para os professores 

cada vez mais polivalentes.   

 

3. O Texto  

Relativamente aos tipos de texto típicos dos manuais escolares e à qualidade da 

sua legibilidade, também muitos investigadores se têm pronunciado, salientando o 

seu efeito negativo para a aprendizagem da leitura. Um número cada vez maior de 

especialistas reforça esta ideia ao apresentar estudos justificando o que é evidente 

para qualquer leitor. Quanto mais se lê, melhor se lê e escreve. Se as crianças não 

ultrapassam a fase de descodificação das palavras, dificilmente apreendem o 

sentido global do texto ou têm prazer na sua leitura. 

O Efeito Mateus 11 afirma que o acto de ler tem efeitos no desenvolvimento 

cognitivo e nas relações interdependentes que envolvem o acto de ler. Quem lê 

mais, lê melhor e apresenta maior desenvolvimento cognitivo. As crianças que lêem 

bem, têm bom vocabulário, aprendem mais significados, têm prazer em ler e cada 

vez lêem mais e melhor, enquanto as que têm dificuldades em ler, não têm 

vocabulário, lêem devagar, não sentem prazer em ler e cada vez lêem menos, o 

que inibe o desenvolvimento da sua capacidade de ler. Os indivíduos que têm, 

                                                            

11  O Efeito de Mateus adopta o nome do evangelista S. Mateus (Evangelho S. Mateus, 
capítulo XXV, versículo 29, Parábola dos Talentos) “ Porque ao que tem dar-se-á e terá em 
abundância; mas ao que não tem, ser-lhe-á tirado até mesmo o que tem” (Stanovich, E., 
1986:381).  
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precocemente, boas experiencias educacionais são capazes de lidar com as novas 

experiencias de aprendizagem mais eficientemente, determinando assim, a sua 

futura produtividade académica e pessoal. (Stanovich, 1986). A mesma autora cita 

vários estudos que apontam no mesmo sentido: o acto de ler contribui para o 

desenvolvimento de muitas competências cognitivas relacionadas com a 

linguagem; o aumento do vocabulário dá-se através da leitura onde se aprende a 

atribuir significado às palavras. (Nagy & Anderson, 1984; Nagy, Herman & 

Anderson, 1985; Sternberg, 1985); muito do conhecimento acerca de estruturas 

sintácticas complexas adquire-se no acto de ler. (Donaldson & Reid, 1982; Mann, 

1986; Perfetti, 1985); as experiencias de leitura das crianças que procuram soletrar 

palavras cedo têm importantes feed-backs positivos, constituindo potentes fontes 

de diferenças individuais na realização académica. (Walberg, Strykowski, Rovai, 

Hung, 1984).  

A mesma autora cita ainda outros estudos que mostram que a dificuldade que 

os alunos revelam ao ler os manuais escolares está mais ligada à sua capacidade 

de ler com compreensão do que ao seu nível intelectual (Thomas, 1982); e os 

trabalhos de Gambrell (1984); La lik & Pecic (1984); Goodlad (1984), Wendler et al 

(1989) que provam que os alunos passam mais tempo a responder a perguntas do 

que a ler, tempo que deveria ser investido noutras actividades como escrever, 

discutir ou ler. 

Numa crítica à legibilidade dos textos dos manuais escolares de ciências 

naturais, Astolfi (1990) compara-a com a das revistas. Refere que a função dos 

facilitadores técnicos como os índices, sumários ou glossários necessitam de 

aprendizagem para serem utilizados; que os índices de diferenciação como a 

tipografia, a cor ou a textura, e a organização do texto em colunas são mais 

próximos dos jornais que dos livros. Acrescenta, relativamente às ilustrações, que 

ocupam cerca de 50% nos manuais desta disciplina; que os alunos nem sempre 

são capazes de ler a sua informação implícita, os símbolos, os diagramas ou os 

esquemas. Jay Bolter (1991:73-74) referindo-se ao mesmo tipo de textos, considera 

que as revistas, os jornais e os cartazes tendem a subverter a primazia da 

linearidade do texto verbal, própria da nossa cultura. “They work against the ideal 
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established by the printed book. And this ideal was and is a sequence of pages 

containing ordered lines of alphabetic text”  12. 

O trabalho de Allington & Weber (1993) que se debruçou sobre o tipo e a 

quantidade de perguntas dos manuais escolares, consideradas indispensáveis 

porque facilitadoras da compreensão, põe em causa a eficácia da sua contribuição 

para a compreensão do aluno, na medida em que as respostas a este tipo de 

perguntas traduzem-se simplesmente em localizar e listar informação contida no 

texto. Apresentam alguns estudos como o de Applebee et al (1988), segundo o 

qual, responder a perguntas não é indicador de um bom desempenho em 

compreensão e interpretação pois muitos alunos que são capazes de responder a 

perguntas de escolha múltipla são incapazes de resumir, interpretar, explicar ou 

defender as suas respostas.  

Os trabalhos de Sim-Sim & Ramalho (1993) reforçam esta ideia, afirmando que 

se verifica uma correlação positiva entre os hábitos de leitura dos alunos e os seus 

desempenhos no domínio da leitura e Inês Sim-Sim (2002:197-226) vai mais longe, 

descrevendo como actividades de resumir, tirar apontamentos e sublinhar são 

indispensáveis à aquisição das competências que permitem aos alunos a 

apropriação do conhecimento: 

I. “A actividade de Resumir implica que o sujeito seja capaz de manejar com 

eficiência três tipos de processos: processos de avaliação, com vista à eliminação 

do que é irrelevante e redundante; processos de condensação, com o objectivo de 

seleccionar as ideias-chave; e possíveis processos de transformação modal, i.e., 

transposição do escrito para o oral ou do oral para o escrito. 

II. Tirar apontamentos, numa perspectiva muito genérica, significa, de algum 

modo, parafrasear o que está escrito no texto ou o que alguém (o professor) disse; 

no último caso, estamos em presença de transformação modal. Esta competência 

de estudo exige do aluno um alto nível de mobilização e concentração da atenção 

para poder seleccionar e hierarquizar nova informação, e, ao mesmo tempo, 

escolher as “deixas” que lhe permitirão, mais tarde, refazer a essência do conteúdo 

ouvido ou lido. 

                                                            

12 “Trabalham contra o ideal estabelecido pelo livro impresso. E este ideal era e é uma 
sequência de páginas contendo linhas ordenadas de texto alfabético” (Tradução livre). 
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III. Finalmente, sublinhar, a competência de estudo provavelmente mais 

usada, assenta no princípio mnésico de que, se isolar um item de um contexto 

homogéneo, esse item é mais facilmente recordado. A tarefa de sublinhar aparece 

muitas vezes coadjuvada por sistemas personalizados de codificação, tais como 

cores e espessuras diferentes, setas e comentários à margem do texto”. 

Woodward & Binkley (1993) afirmam que a aplicação de fórmulas de legibilidade 

se deveu a uma interpretação ingénua da investigação, na esperança de que o uso 

de palavras comuns e frases menos complexas que transformaram os manuais em 

compêndios de bits, iria aumentar a aprendizagem. Segundo algumas 

investigações como a de Duffy & Kabance (1982), isso não se confirma. Em 

contrapartida, estes autores defendem a teoria desenvolvida por Kintsch, em 

conjunto com outros investigadores (1978, 1982), sobre a forma como o cérebro 

humano retira informação do texto escrito e que assenta em quatro princípios: 

1. o conhecimento que o aluno possui acerca do assunto tratado no texto; 

2. o seu programa mental e os hábitos que desenvolveu para se relacionar 

com o texto e aprender através dele; 

3. os elementos que o texto contém (os factos e ideias expressos nas frases 

e nas orações); 

4. os elementos do texto que instruem o aluno sobre como deve construir a 

sua representação. (a enfatização tipográfica como os sublinhados, a utilização de 

maiúsculas e de itálico, o corpo e a forma da letra; as frases prévias, os resumos, 

listas ou séries numeradas…). 

Apresentam, ainda, três razões para a falta de clareza dos textos dos manuais 

escolares: os seus autores são especialistas de um assunto particular; não são 

escritores; as restrições textuais impostas pelo processo da sua elaboração. 

Dumortier (1995), também acerca da legibilidade dos recursos didácticos e da 

dificuldade de leitura dos alunos, distingue três níveis de análise da escrita do 

manual escolar:  

1. a macroestrutura como sendo a organização do conjunto formado pelo 

manual e que consta do índice;  

2. a meso-estrutura formada pela organização dos capítulos ou lições;  

3. a microestrutura constituída pela organização das pequenas unidades de 

informação das páginas. 
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Acrescenta que a percepção da organização de cada nível tem influência no 

modo como são percepcionados os restantes níveis. De entre outras críticas, 

chama a atenção para o facto da estrutura dos manuais escolares actuais ser 

demasiado complicada para os alunos e que estes não consultam o índice; que a 

organização em capítulos ou lições não permite que o aluno relacione o 

conhecimento com o que o precede e o que se lhe segue e que os alunos não 

prestam grande atenção aos organizadores da matéria, essenciais para a 

compreensão da sua organização; critica a construção dos textos e o espaço 

reservado ao texto principal por ser demasiado reduzido para a quantidade de 

informação que contém, não permitindo as redundâncias e os recursos sintácticos 

necessários à sua compreensão. Denuncia, ainda, a apresentação de demasiada 

quantidade e diversidade de documentação como um dos factores que contribui 

para a falta de legibilidade dos manuais escolares.  

Hayes et al (1996) relacionam a falta de compreensão da leitura e a fraca 

realização verbal com a exposição contínua a textos demasiado simples como os 

dos manuais escolares. 

Betrancourt (1996) chama a atenção para a diferença que existe entre uma 

leitura livre dos manuais escolares pelos os alunos e aquela que têm que fazer com 

o objectivo de estudar. Na primeira, os alunos tendem a interessar-se 

exclusivamente pelas ilustrações, enquanto na segunda, só exploram a informação 

textual.  

Allington & Weber (1993), Castro (1999), Tormenta (2002), Vieira (2004) e 

Lopes (2005) consideram ainda, que deveria existir mais investigação sobre o tipo e 

o uso das perguntas feitas nos manuais escolares e, essencialmente, sobre o seu 

uso continuado e afirmam que os professores, quanto menos eficientes a ensinar a 

leitura, mais aderem ao tipo de instruções que hoje apresentam os manuais 

escolares. Dionísio (1999) refere que os manuais escolares desvalorizam o papel 

do aluno como leitor, exercendo-se, através dos textos e das actividades, um forte 

controlo sobre a sua actividade interpretativa porque o manual define a 

interpretação a retirar da leitura. Acrescenta que não promovem a motivação para a 

leitura nem para a realização da pesquisa, tratamento, selecção e organização de 

informação que obtêm quando lêem. Maria Elisa de Sousa (1999) chama a atenção 

para os textos muito simples e curtos, com cortes nem sempre assinalados, dos 
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“Tão vasta e profunda transformação do nosso caduco sistema escolar (…) causou 

alarme e pavor entre os elementos tradicionalistas e conservadores da Nação, que 

nervosamente procuravam embargar ou dificultar o avanço das reformas anunciadas. 

Numa reunião com representantes da Imprensa, em 1973, o director do jornal católico 

Novidades manifestou, ao ministro, os seus receios de que as reformas em execução 

estivessem a afastar Deus das escolas, mas Veiga Simão sossegou-o dizendo que 

acreditava em Deus”  

(Carvalho, 2001:11) 

 

1. Idade Média  

Numa Europa em que a sociedade é praticamente iletrada, são os homens do 

clero que detêm o saber. A Península Ibérica conhece o poder romano, as invasões 

bárbaras visigóticas e o domínio árabe, mas é ainda sob a dominação visigótica, 

em 587, que o rei Recaredo reconhece o cristianismo como religião oficial, 

iniciando-se assim a longa influência que a Igreja Católica viria a desempenhar na 

Península. Sevilha e Córdova tornam-se os centros mais importantes da cultura 

cristã. Este é o tempo do saber enciclopédico que procura a compreensão do 

mundo, alcançada através do estudo de várias disciplinas, “as artes”, que contêm 

todas as informações da época. 

Ao futuro território de Portugal, devido à sua localização no extremo oeste da 

península, as notícias dos avanços culturais chegam tardiamente, particularidade 

praticamente constante ao longo de toda a nossa história, com custos muito 

elevados para o nosso desenvolvimento a todos os níveis. 

Na Península Ibérica, a Igreja, através das ordens monásticas, estabelece as 

primeiras escolas nos mosteiros e os seminários na catedral ou na habitação do 
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bispo, para crianças do sexo masculino destinadas ao clero. O ensino aí ministrado 

iniciava-se pela aprendizagem da leitura e da escrita, exercitadas no Saltério ou 

livro dos salmos, desenvolvendo-se depois pelo estudo das “artes” constituídas pela 

Bíblia, gramática, retórica, história, geografia, leis, agricultura, meteoros, corpo 

humano, entre outras. Pretendia-se, deste modo, formar o homem livre, sendo, por 

isso, “as artes” também apelidadas de “liberais” (Carvalho, 2001). 

Na região a que mais tarde corresponderá o Reino de Portugal, as primeiras 

escolas terão sido as de Braga e Coimbra no séc. XI, e a do Porto no séc. XII, 

fundadas pelas ordens religiosas de Cister e dos Cónegos Regrantes de Santo 

Agostinho, sedeadas, respectivamente, no Mosteiro de Alcobaça e em Santa Cruz 

de Coimbra.  

Os livros na Idade Média eram raros e realizados nos mosteiros por monges 

especialistas que se dedicavam à sua confecção, e que detinham conhecimentos 

de latim, caligrafia, desenho e pintura.  

Durante o séc. XIII aparecem as primeiras universidades europeias em Bolonha 

e Paris. Em Portugal, em 1288, é criado o Estudo Geral em Lisboa e, em 1443, em 

Coimbra. Nestas escolas, os alunos não estavam separados por classes, embora 

as disciplinas fossem ensinadas, sequencialmente, iniciando-se a instrução pela 

leitura e escrita, seguindo-se os assuntos de maior grau de dificuldade. Será no 

reinado de D. João III que se criam os colégios para o ensino elementar e se deixa 

às universidades a formação de âmbito superior (Carvalho, 2001). 

Assim, em Portugal, durante a Idade Média, os alunos, futuros membros do 

clero, aprendiam nas escolas monásticas ou em seminários, através de obras de 

autores estrangeiros, escritas em latim e copiadas pelos monges copistas. De 

carácter informativo, o ensino enciclopédico propunha uma determinada visão do 

mundo para a qual contribuíam a Sagrada Escritura e os livros dos Santos. 

 

2. Renascimento 

No séc. XV, o alemão Johann Gutemberg, constrói a primeira imprensa e, em 

1460, imprime o primeiro livro, a Bíblia, transformando para sempre o acesso ao 

conhecimento. “ (…) Se a cultura oral era e é pública e colectiva, a cultura escrita é 

secreta e pessoal; é o grande silêncio dentro do qual o indivíduo constrói uma 

esfera privada e livre. A partir de então a alfabetização não parará de crescer (…) 
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converter-se-á numa obrigação social (…)” (Barreto, 1981:253-291). A igreja deixa 

de ter o monopólio do conhecimento e, consequentemente, a sua função censora 

torna-se mais difícil, pois os livros que até aí não podiam ser lidos por todos por 

serem escritos em latim, vão poder ser traduzidos e chegar a todas as camadas 

sociais.  

Os objectivos da educação transformam-se: ao conhecimento teológico da 

Idade Média, opõem-se os ideais humanistas, procurando formar pessoas que 

falem e escrevam latim com correcção, favorecendo, assim, a apropriação dos 

princípios da defesa da liberdade e dignidade do Homem subjacentes às obras das 

culturas clássicas latinas. É neste contexto que aparecem os primeiros livros 

escolares, as cartinhas ou cartilhas, as gramáticas latinas e as gramáticas das 

línguas nacionais, dado o crescente interesse que estas suscitam. 

Em Portugal, a informação mais antiga sobre cartilhas data de 1512 e consta de 

uma carta dirigida ao rei D. Manuel I por Afonso de Albuquerque, vice-rei da Índia: 

“Em Cochim achei uma arca de cartinhas por onde ensinam os meninos e pareceu-

me que Vossa Alteza as não mandava para apodrecerem estando na arca, e 

ordenei a um homem casado aqui, que ensinasse os moços a ler e escrever” 

(Castelo Branco, 1971:138). Usadas para aprender as primeiras letras, aparecem 

várias sem autor a partir de 1534, constando, em grande parte, de orações onde os 

leitores exercitavam a leitura que, supostamente, deveriam aprender através do 

alfabeto e das sílabas.  

A introdução da imprensa em Portugal remonta ao século XV, ao reinado de D. 

Afonso V (Canaveira, 1994), que terá tido contacto com a imprensa nos prelos da 

Sorbonne que visitou numa viagem a França relacionada com as suas pretensões 

ao reino de Castela (Anselmo, 1981). As primeiras oficinas tipográficas do país 

pertenciam à comunidade judaica e cessaram o seu trabalho em 1496, por decreto 

de D. Manuel I. A primeira gramática impressa de que há notícia, é do final do séc. 

XV - Gramática do autor espanhol Juan Pastrana. Tesouro dos Pobres é como lhe 

chamaram por ter sido escrita e publicada para uso das pessoas menos favorecidas 

(Carvalho, 2001). Em 1516 e 1519, são impressos, respectivamente, a primeira 

gramática e o primeiro livro de aritmética de autores portugueses: Nova Gramatices 

Mariae mastris dei virginisars de Estêvão Cavaleiro e o Tratado da Pratica 

Darismetyca de Gaspar Nicolas (Carvalho, 2001). Germain Gaillard, francês, era o 
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único impressor a trabalhar em Lisboa, por volta de 1520, tendo impresso em 1534, 

a Cartinha para ensinar a ler o bispo de Viseu (Canaveira, 1996). Os primeiros 

negócios de livros em Lisboa pertenciam a franceses, holandeses e alemães que, 

tendo trabalhado em Espanha, chegaram a Portugal, obtendo permissão para se 

estabelecerem no reino. 

A Inquisição chega a Portugal em 1536, contribuindo durante mais de dois 

séculos, com a sua prática de proibições, para o atraso cultural do país. No mesmo 

ano é publicada a primeira gramática de língua portuguesa de Fernão Oliveira. Em 

1547, é mandado publicar pelo cardeal D. Henrique, inquisidor-geral, a primeira lista 

de livros proibidos que iria aumentando ao longo do tempo. Não se sabe qual seria 

a situação da cultura em Portugal sem a existência da Inquisição, mas, no caso da 

indústria dos livros, o medo que suscitava e a censura que exercia causaram a 

perda e mutilação de muitas obras, bem como o aparecimento de trabalhos 

clandestinos, de textos assinados com pseudónimos e de obras portuguesas 

impressas no estrangeiro.  

São, essencialmente, gramáticas, aritméticas, um dicionário, um léxico grego e 

hebraico e alguns livros de teologia, as obras escolares de autores portugueses e 

estrangeiros, que se sabe terem sido impressas em Portugal de 1522 até 1553. 

Deve-se a João de Barros a obra pedagógica mais importantes da época: a Cartilha 

Gramática da língua portuguesa com os mandamentos da Santa Madre Igreja, de 

1539. Com preocupações didácticas, é constituída por duas partes, na primeira, a 

Introdução para aprender a ler e na segunda, textos religiosos para praticar a 

leitura. Segundo Rómulo de Carvalho (2001), esta obra não terá tido êxito visto não 

ter sido reeditada enquanto outra, de pior qualidade didáctica e escrita por frei João 

Soares, bispo de Coimbra, foi mais bem sucedida a julgar pelas suas sucessivas 

reedições. Ainda segundo o mesmo autor, foi introduzido mais tarde, nesta cartilha, 

o abecedário ilustrado de João de Barros embora muito mais pobre graficamente.  

A cartilha de João de Barros terá sido o primeiro manual para a aprendizagem 

da língua portuguesa, pensada e produzida com preocupações didácticas, com 

ilustrações próprias para as crianças a que se destinava. O autor acima referido 

considera como um retrocesso de cinquenta anos na didáctica da leitura, a adopção 

da cartilha de inferior qualidade de frei João Soares em detrimento desta. 
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Por toda a Europa se multiplicam as publicações de livros. E, apesar de poucas 

crianças lhes poderem aceder, aparecem as primeiras obras que lhes são 

dedicadas. São livros de ensino dos bons costumes, repletos de princípios morais, 

contos populares tradicionais, contos de aventuras e poesia. Provérbios é um dos 

primeiros livros dedicados às crianças. Em 1549, surge o Antigo Testamento para 

crianças, de Holbein e a Bíblia aparece escrita em linguagem acessível a todos, 

sendo traduzidas e recuperadas as fábulas da Antiguidade. Em Portugal, as 

traduções, quer de Esopo, quer de La Fontaine, aparecem com mais de um século 

de atraso (Sobrino, 2000).  

É também com grande atraso relativamente ao resto da Europa, que são 

criados, a partir de 1527, os colégios em Portugal. Tendo à frente portugueses 

formados em universidades estrangeiras com bolsas que, desde 1526, o rei D. João 

III patrocinava, procuravam desenvolver o nosso ensino, muito atrasado 

comparativamente ao do resto da Europa. Contudo, não se concretizaram grandes 

alterações. “Os portugueses vindos do estrangeiro, afirmavam que era preciso 

mudar o rumo da pedagogia, e as autoridades responsáveis compenetravam-se da 

obrigação de mudar, mas talvez não soubessem bem o que deveria ser mudado 

nem o profundo porquê dessa mudança. Aceitavam-na em princípio mas com a 

determinação assente de que em nada pudesse prejudicar as ideias mestras do 

pensamento tradicional” (Carvalho, 2001:242). 

O crescimento económico resultante dos Descobrimentos leva ao aumento da 

procura de escolas para aprender a ler. Em meados do séc. XVI, funcionavam em 

Lisboa cerca de trinta escolas com professores cuja formação era medíocre.  

É desta altura a chegada a Portugal da Companhia de Jesus, criada na 

sequência do Concílio de Trento (1545-1563), para combater os ideais 

protestantes. Em 1553 funda a primeira escola pública portuguesa no mosteiro de 

Santo Antão em Lisboa que, rapidamente, se multiplicam por todo o país e ultramar. 

Toda a instrução jesuítica assentava na filosofia teocêntrica de Aristóteles, tendo 

por base o latim e por objectivo a competição. Os livros escolares eram, 

maioritariamente, da sua autoria, e os restantes textos utilizados eram escolhidos e 

censurados, de modo a não conterem elementos que perigassem a formação a 

ministrar (Gomes, 1994). Quer os seus métodos de ensino, quer a sua continuidade 

temporal terão desempenhado um papel importante na modelação cultural dos 
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portugueses. Da importante influência que exerceram como pedagogos não se 

pode excluir a apreciação da liberdade de opinião como pecado e a oposição à 

propagação de descobertas científicas e filosóficas, fruto dos Descobrimentos, em 

conluio com o Santo Ofício.  

O “Método” de Descartes, as fábulas de La Fontaine e a criação das Academias 

pertencem ao século XVII. Em 1658, é publicado o primeiro livro ilustrado, escrito 

para crianças, cuja finalidade era a aprendizagem através da imagem: o Orbis 

Sensualium Pictus ou Orbis Pictus do monge pedagogo Jan Amos Comenius, a 

quem se deve também a revisão do conceito de didáctica (1640) (Pombo, 1996).1 

Em Portugal, a Companhia de Jesus aumenta a vigilância contra a modernidade 

de Descartes que aplica o Método Científico a todos os ramos do saber, enquanto 

duas outras ordens religiosas, a Ordem dos Clérigos de S. Caetano e a 

Congregação do Oratório de S. Filipe Nery irão retirar o monopólio do ensino aos 

jesuítas. 

 

3. Iluminismo  

No séc. XVIII, o “século das luzes”, dá-se a Revolução Francesa e o 

aparecimento de homens notáveis como Espinosa, Voltaire ou Diderot. Pode ser 

considerado o século da criança se encarado na perspectiva de Rousseau que a 

declara como possuidora de uma personalidade própria, tendo alterado para 

sempre a noção de infância.  

Cerca de 1697, data aceite como a do aparecimento da literatura infantil e 

juvenil, aparecem a Bela Adormecida, o Gato das Botas, o Capuchinho Vermelho, o 

Polegarzinho. Em Londres, em 1754, abre uma livraria para crianças que edita a 

                                                            

1 Castro, Amélia Domingues (1984), esclarece que para muitos “este conceito é sinónimo de 
metodologia de ensino. Seu significado original prende-se ao “bom modelo” de investigar e 
de repassar o resultado dessa investigação. Hoje é implícito ao conceito a conotação “forma 
mais adequada de ensinar”, “padrão de excelência”. 

 Três tendências desde 1944 a 1984: 1) a problemática da “forma mais adequada de 
leccionar” de um ponto de vista instrumental. Sublinham os recursos e instrumentos 
utilizados para usar em sala de aula - ênfase no material; 2) reflexão sobre o funcionamento 
das formas de raciocínio das crianças - ênfase na teoria; 3) discussão verdadeiramente 
científica, realizando-se pesquisas empíricas e experiências no contexto psico-pedagógico 
da sala de aula - ênfase científica” 
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primeira revista infantil do mundo: The lilliputian magazine (Sobrino, 2000:13-14). A 

ilustração é cada vez mais utilizada nos livros que lhes são dedicados. 

A Portugal, as ideias de Rousseau não chegaram, continuando a encarar-se a 

criança como adulto. A leitura das crianças, em casa e na escola, era de carácter 

religioso e moral e os livros de comédias e de aventuras, a poesia e as novelas 

eram proibidos. Só quase um século depois, aparecem as primeiras publicações 

periódicas juvenis: Amigo da Infância, Recreio Infantil, ambas de 1874, Ilustração 

da Infância de 1877 e Jornal das Crianças em 1898 (Sobrino, 2000:14). Também só 

no século XIX, surgem obras de autores portugueses para crianças. 

Com a subida ao trono de D. João V, em 1706, inicia-se um período de 

modernização cultural. A riqueza do reino permite uma melhoria sem precedentes 

no sector livreiro, quer em número de oficinas e de publicações, quer a nível da 

qualidade. São criados a Academia Real de História Portuguesa e o Observatório 

Astronómico. É desta época a abertura da livraria Bertrand (1732), pertencente a 

um dos muitos livreiros franceses que cá se estabeleceram, tendo funcionado 

também como espaço de tertúlias e editora de alguns dos escritores portugueses 

mais importantes. 

Talvez influenciada pelo movimento de renascimento dos estudos matemáticos 

e de engenharia, promovido por D. João V, a Companhia de Jesus mostra-se mais 

progressista no âmbito da Matemática e da Física, como se observa, por exemplo, 

na Philosophia Libera seu Ecléctica Rationalis, et Mechanica Sensuum, de Inácio 

Monteiro, de 1766, actualizada e ampliada de 1772 a 1776, a primeira obra 

didáctica de autor português, em que, segundo Rómulo de Carvalho (2001), as 

ciências físicas são abordadas numa visão moderna,  

A Ordem monástica Congregação do Oratório de S. Filipe Nery que se instalara 

em Portugal em 1672, concorre com a Companhia de Jesus no domínio da 

educação. Utiliza o português nas aulas e aceita o Cartesianismo contrário ao 

método de ensino jesuítico. Igualmente contra os Jesuítas, o iluminista Luís António 

Verney proclama a necessidade da reforma geral do ensino para que o país se 

possa nivelar à Europa. Na sua obra principal, Verdadeiro Método de Estudar, para 

ser útil à República, e à Igreja: proporcionando ao estilo, e necessidade de 

Portugal, de 1746, sob a forma de cartas e publicada anonimamente, por receio do 

Santo Ofício, expõe os seus pontos de vista relativamente ao que se passa nas 
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escolas portuguesas e propõe alterações metodológicas. Condena o analfabetismo, 

defende a frequência escolar para ambos os sexos a partir dos sete anos, a 

aprendizagem da língua portuguesa e do francês e italiano para a leitura dos livros 

científicos. Defende o uso de livros ilustrados (…)”seriam úteis os livros que têm 

figuras” (…) “não amofinar-lhes a paciência, mas instrui-los como quem se diverte” 

(Carvalho, 2001:416). É a primeira referência que se conhece, no nosso país, à 

instrução através da diversão.  

Em 1722, surgira outra obra pedagógica importante: Nova Escola para aprender 

a ler, escrever e contar, ilustrada, de Andrade de Figueiredo, que se divide em 4 

“classes”. A 1ª ensina a ler, a 2ª dá a conhecer as letras, na 3ª encontra-se a 

ortografia portuguesa e a 4ª ensina a aritmética. Contém ainda indicações sobre os 

instrumentos e os materiais que devem ser utilizados na escrita (Carvalho, 

2001:402). 

Apesar dos esforços da Igreja para conter o número de publicações impressas, 

a sua difusão, especialmente pela nobreza e burguesia, permitiu a propagação das 

descobertas filosóficas, técnicas e científicas, desenvolvendo a educação. 

Apareceram as bibliotecas privadas, as enciclopédias e os livros lúdicos ilustrados 

para crianças. O acesso ao conhecimento permitiu a interpretação individual dos 

factos, sem a mediação da Igreja.  

Deve-se a Sebastião de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, não só a 

reconstrução de Lisboa que o Terramoto de 1755 e os incêndios que se seguiram 

destruíra, incluindo muitas bibliotecas, mas também o fim da hegemonia dos 

Jesuítas na educação e a primeira estrutura de ensino oficial do nosso país. Em 

1759 promulga a criação de uma escola gratuita em cada bairro de Lisboa, 

estendendo-as aos outros centros urbanos da província e ao ultramar. Contudo a 

educação em Portugal não sofreu grandes alterações: os professores não 

possuíam formação e eram mal pagos; o latim continuou sendo a língua principal 

na escola e, em 1768 é criada a Real Mesa Censória, encarregue da administração 

das Escolas Menores e dos Colégios, que, ao substituir o extinto Santo Ofício, 

adopta uma política de repressão análoga.  

O Iluminismo encarava a educação como essencial ao homem e agente de 

progresso. Os ecos destas ideias chegam a Portugal mas são feitas poucas 

diligências para as incorporar. Os estudos realizados na Europa sobre a educação 
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das crianças nobres, que o médico Ribeiro Sanches procurou trazer para Portugal, 

tentando contribuir para a reforma educativa de Pombal, foram rejeitados, bem 

como as suas Cartas sobre a Educação da Mocidade. Em 1761, é criado o Colégio 

Real dos Nobres. Em 1768, é criada a Impressão Régia. Enquanto nos outros 

países europeus as imprensas se multiplicavam desde meados do século XV, de 

1768 até 1821, em Lisboa aparecem somente doze, no Porto três e uma na 

Universidade de Coimbra (Barreto, 1981). 

O ensino das primeiras letras é procurado essencialmente em Lisboa pelos 

sectores do comércio, administração e serviços e aparecem escolas particulares e 

colégios femininos, mas a realidade escolar entre os centros urbanos e a província 

é muito diferente. As poucas escolas existentes têm demasiados alunos, os 

professores não têm preparação e quer a sua assiduidade, quer a dos alunos é 

irregular devido à necessidade de trabalhar de ambos, os primeiros porque o 

ordenado de professor é exíguo, os segundos porque as famílias dependem 

também do trabalho infantil.  

Em 1790 aparece um projecto de reforma de ensino de Francisco Stockler - 

Plano e Regimento dos Estudos que, segundo Teófilo Braga, estava “possuído das 

ideias pedagógicas de Diderot, de Condorcet e dos projectos da organização da 

instrução publica e da Assembleia Legislativa” (Fernandes, 1994:91). Propõe a 

obrigatoriedade escolar, extensiva às crianças do sexo feminino e o ensino misto 

nas 1ª e 2ª classes. Prevê o seu financiamento, os livros e a sua distribuição por 

anos lectivos, que também reformula. O seu plano, que respondia às necessidades 

proclamadas por muitos, não foi executado, penalizando Portugal, carente do 

desenvolvimento que a formação proporciona. No reinado de D. Maria I, é criada A 

Real Casa Pia em 1780, por Pina Manique. Acentua-se a censura aos livros, 

temidos por propagarem as ideias revolucionárias francesas. O ensino regressa à 

Igreja e a formação tem como objectivo principal a apologia dos valores do antigo 

Regime. 

 

4. Romantismo  

Em 1807, dão-se as Invasões Napoleónicas e a família real refugia-se no Brasil. 

Em França e Inglaterra há instrução pública e são visíveis os seus frutos. Os 

liberais consideram-na o motor do progresso.  
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O Romantismo, centrado nos valores individuais, na fantasia e nas emoções, 

proporciona às crianças os Contos dos irmãos Grimm, os contos para crianças de 

Hans Christian Andersen, Alice no país das maravilhas de Lewis Carrol (Sobrino, 

2000). Os livros são ilustrados. Em Portugal o analfabetismo grassa e a escola é 

utilizada como instrumento de defesa contra os ideais liberais. 

Em 1816 abre a Escola Geral, a primeira instituição de formação de professores.  

A revolução Liberal dá-se em 1820 e em 1822 as Cortes Constituintes redigem a 

Constituição Política da Monarquia Portuguesa que abole a censura (é 

restabelecida em 1824) e na qual a instrução conta somente com quatro artigos. 

Em 1832, no reinado de D. Miguel, a Companhia de Jesus ressurge em Portugal. 

A ocupação francesa deixara o País e o ensino arruinados e os livros didácticos 

do princípio do século são de má qualidade e em número insuficiente. Continuando 

transformados em catecismos, persistem a doutrina cristã e as regras de 

comportamento para os alunos e as normas didácticas para os professores. Devido 

à falta de material didáctico, realizavam os seus abecedários, sendo corrente a 

utilização de manuscritos para aprender a ler e escrever. Luís Gonçalves Coutinho, 

professor e autor de várias obras didácticas, queixa-se da falta de qualidade dos 

manuais, ou da pretensa actualização das obras do tipo acima referido: “nas cartas 

de uns certos authores, que hoje inculcão nas suas, como pelas melhores, e que 

não tinhão diferença das outras, senão porque alguns destes as ornárão com 

Abcedarios Pinturescos, que só servem para entreter, divertir, e distrair os Meninos, 

historias, figuras, dictos, e de outras semelhantes coizas alheias desta matéria; sem 

que tratassem dos conhecimentos precizos pâra obter os fins, que publicão, taes 

como os da Orthoepia, ou Bôa Pronûncia , que é o essencial pâra se conseguir lêr , 

e fallar bem, pois é de taes princípios , que nasce a bôa Orthografia” (Fernandes, 

1994:488)2.  

Rogério Fernandes, na sua obra OS Caminhos do ABC. Sociedade Portuguesa 

e Ensino das Primeiras Letras, apresenta-nos uma relação exaustiva de livros 

escolares e considera este período como “o da apoteose da Didáctica, porque os 

conteúdos e as práticas pedagógicas eram os pólos dominantes das atenções 

                                                            

2 Nova carta ou o systema geral de ensinar os primeiros rudimentos da leitura portugueza 
ao respeitavel Público, e aos que se achão empregados na Educação da Mocidade. 
(Reedição de 1843) 
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gerais” (1994:241). A doutrina cristã e as regras morais e cívicas eram os 

conteúdos didácticos que predominavam na viragem do século como, aliás, desde 

a criação das primeiras escolas. Irão manter-se por muito mais tempo. 

No livro Alfabeto portuguez, ou arte completa de ensinar a ler por methodo novo, 

e fácil, para uso das Primeiras Escolas. Adoptado de Motu proprio, por Sua 

Magestade Fidelissima, para o primeiro anno do Curso de Estudos do Real Collegio 

Militar da Luz. Composto por… Cidadão e Professor Regio da Cidade do Porto. 

Nova edição dividida em dous livrinhos: contendo o primeiro as Letras e as 

Syllabas; e o segundo as Palavras, e as Orações. Os quaes se vendem juntos, ou 

separados, e hum sem outro, como cada hum quer, de José Luís de Sousa 

Monteiro, 1817, aparece a primeira referência aos direitos de autor (Fernandes, 

1994:481). O “privilégio” de impressão de uma obra era concedido durante um certo 

tempo, a determinado autor e, frequentemente, estendia-se aos herdeiros. Caso 

alguém tentasse fazer dinheiro, imprimindo a mesma obra, era-lhe aplicada uma 

multa. Os “privilégios” são os primórdios dos direitos de autor (Anselmo, 2002).  

É de 1779 a “Questão da reforma ortográfica” entre adeptos da antiga e da nova 

ortografia. A aristocracia liberal e a burguesia defendiam a nova ortografia, mais 

apropriada às necessidades da cultura moderna. É criada a Academia Ortográfica 

de Pinheiro, que procurou contribuir para a resolução da questão através do Breve 

tratado de Orthografia, - manual da gramática portuguesa dedicado ao “povo menos 

instruído”, de João Pinheiro Freire da Cunha. 

Rogério Fernandes (1994) dá-nos conta de uma experiência pedagógica desta 

época, baseada na técnica tipográfica que, pretendendo tornar a aprendizagem da 

leitura e do latim mais rápida, utiliza um alfabeto ilustrado - Alfabeto Figurativo - e 

uma “tábua gramatical” latina. Grammatica Local Portugueza – Latina, de 1797, que 

teria sido inspirada em obras francesas. Nos anos anteriores à Revolta Liberal, o 

ensino da aritmética, talvez por imposição das exigências do comércio, tem algum 

incremento. Um crescente número de obras tentam inovar pedagogicamente 

através de métodos activos. As Invasões despertam o interesse pela geografia, 

dando origem aos mapas e sendo matéria estudada nas escolas privadas.  

Os liberais, cartistas e vintistas, embora em permanentes revoltas militares, 

concordam relativamente à instrução. Pretendem reduzir o analfabetismo que 

rondava os 90% (Carvalho, 2001:549), alargando a rede escolar do país. 
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Consideram a instrução como os pilares da moral e do desenvolvimento 

económico. Assim, em 1835, Rodrigo da Fonseca realiza uma importante reforma 

na educação. Dela constam a gratuitidade do ensino nas escolas públicas e a 

criação dos liceus. Segue-se-lhe, em 1836, a de Passos Manuel que expande as 

escolas do sexo feminino, reforma o ensino secundário e cria as escolas 

Politécnicas e os Conservatórios de Artes e Ofícios. Fontes Pereira de Melo institui 

o ensino agrícola, os Institutos Comerciais e, em 1870, é criado o Ministério da 

Instrução Pública. 

Em 1847, aparece o Método Repentino de Leitura ou Método Castilho ou 

Método Português, em 20 lições, de António Feliciano de Castilho, baseado no 

método do francês Lemare3. “O ensino começava pelo conhecimento do alfabeto 

cujas letras, uma a uma, em caracteres de imprensa, maiúsculas e minúsculas, 

eram mostradas em quadros aos alunos. Cada quadro continha não só 

determinada letra como também um desenho em que podiam figurar seres 

humanos, animais, vegetais, objectos vários, tudo escolhido de modo a 

assemelhar-se à referida letra, ex: uma serpente para representar 1 S, 1 martelo 

para representar o T, uma tesoura para o X, etc. Havia também uma história que 

estava ligada a cada letra” (Carvalho, 2001:583). Apesar de ter sido implementado 

em algumas escolas não teve sucesso em Portugal contrariamente ao que 

aconteceu no Brasil. Foi considerado que as imagens distraíam as crianças. 

Em 1876, João de Deus escreve a Cartilha Maternal ou Arte de Leitura por onde 

as crianças aprendiam a ler, memorizando grupos de letras e as suas combinações 

que davam origem às palavras. 

João de Deus e Castilho, dois dos pedagogos portugueses mais notáveis, 

desempenharam um papel importante na modernização dos métodos pedagógicos 

do ensino primário. Nas Escolas Normais, os professores eram preparados para o 

método da Cartilha João de Deus e, por proposta do industrial Casimiro Freire, foi 

criada a Associação das Escolas Móveis que subsistiram durante quarenta anos e 

se estenderam até às Ilhas adjacentes, Brasil e África. O método Castilho foi mais 

tarde utilizado no Brasil. 

                                                            

3 Pedadogo francês (1766-1835) autor de várias obras didácticas. 
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Em 1867, os livros escolares de Emílio Achilles Monteverde tornam-se muito 

populares. Imbuído da doutrina religiosa cristã, defende os valores da obediência, 

caridade, resignação, tão característicos dos manuais portugueses até à República. 

Durante dez anos os seus livros são adoptados em todas as escolas e tomados 

como modelos por outros autores. Em 1894 o governo promulga pela primeira vez, 

o regime de livro único para acabar com o “tráfico das obras de texto seguidas nas 

escolas, as quais são muitas vezes em número exagerado livremente impostas pelo 

professor à pobreza, quase geral, das famílias dos seus alunos, como um tributo 

onerosíssimo” (Carvalho, 2001:629). 

 

5. Século XX 

Quando Portugal entra no século XX, a percentagem de analfabetos ronda os 

78,6% (Mónica, 1977:500). Com uma taxa de analfabetismo mais alta, só a 

Roménia e a Sérvia. Nos E. U. A. nasce a banda desenhada e os escritores e 

ilustradores de livros infantis e juvenis deixam de ter conta. No nosso país há 4495 

escolas oficiais, 2825 masculinas, 1345 femininas e 325 mistas. O número de 

escolas particulares é de 1579, 600 masculinas e 979 femininas, perfazendo 

231.239 alunos no conjunto de todas as escolas. Funcionam 24 liceus oficiais com 

2848 alunos dos quais 59 raparigas e, no total, com os particulares, existem 5545 

alunos (Carvalho, 2001:636-638). 

Os manuais escolares são sujeitos a concurso e apreciados por uma comissão 

técnica e somente os aprovados podem ser usados nas escolas. São desta época 

os manuais escolares de autores como Ulisses Machado e Trindade Coelho: ABC 

do Povo, 1901; O Primeiro Livro de Leitura, 1903; O Segundo Livro de Leitura, 

1903; ou: O Terceiro Livro de Leitura, 1903 (Carvalho, 2001). Dez anos depois 

cessa o regime de livro único, sendo restabelecido somente em 1936. 

O rei D. Carlos é assassinado em 1908 e em 1910 é proclamada a República. A 

ideologia republicana tem por base os princípios educacionais do liberalismo: 

acesso à instrução para todos como garante da democracia, da riqueza económica 

e da moral pública. Em 1911, dão-se as primeiras grandes reformas no ensino. O 

republicano João de Barros torna-se Director Geral da instrução. 

É decretada a Escola laica; o ensino infantil, facultativo e gratuito; o ensino 

primário para as crianças de sete anos e a sua divisão em três escalões: elementar 
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(obrigatório para ambos os sexos entre 7 e 14 anos), complementar e superior 

(facultativos); admitem-se as escolas particulares. Prevê-se o combate ao 

analfabetismo dos adultos através das escolas móveis. É criado um exame de 

acesso para os professores das Escolas Normais primárias e proposto o aumento 

dos seus vencimentos. Reforma-se o ensino universitário e criam-se as 

universidades de Lisboa e do Porto. 

Portugal não estava preparado, nem economicamente, nem socialmente para 

muitas das medidas propostas que, por isso, não chegaram a ser postas em 

prática. Uma destas medidas, o ensino oficial infantil, veio a ser colmatada pelo 

ensino particular dos Jardins-Escolas de João de Deus criados por João de Deus 

Ramos, filho do poeta.  

Em 1919, é decretada a obrigatoriedade escolar embora, na realidade, a maioria 

dos filhos dos operários e camponeses não frequentassem a escola porque 

começavam a trabalhar muito cedo. Em 1934, Dias Agudo, professor liberal, 

escreve no jornal República, acerca da dificuldade que sente em dar aulas sem os 

manuais pelos quais os pais pobres manifestavam um “estúpido “ respeito. “Um 

papel que diz coisas (…) produz sempre admiração” (Mónica, 1977:506). O manual 

desempenhava para os pais o símbolo da hipótese de melhoria de vida dos seus 

filhos, adquirida através da instrução a que eles não tinham tido acesso. 

Com o golpe militar de 1926, acaba a Iª República, António Oliveira Salazar 

chega ao governo, acabando com as aspirações republicanas. Mais uma vez, 

Portugal, receando que o que se passa no estrangeiro possa abalar os seus 

atávicos princípios imutáveis, ergue barreiras contra o conhecimento, que irá usar 

também para continuar a doutrinar o povo nos valores de obediência, resignação e 

caridade a que este desde sempre se habituara. Enquanto os republicanos 

sonhavam com a escola única para acederem ao mercado de trabalho e à 

igualdade social, os salazaristas consideravam as capacidades intelectuais inatas, 

as diferenças sociais instituídas por Deus, o analfabetismo uma qualidade e a 

educação das crianças da responsabilidade paterna. 

A escritora Virgínia de Castro Almeida escreve em 1927, no jornal O Século: “A 

parte mais linda, mais forte e mais saudável da alma portuguesa reside nesses 75 

por cento de analfabetos” (Mónica, 1978:119). 
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O historiador Alfredo Pimenta declara no jornal A Voz: “Ensinar o povo português 

a ler e a escrever para tomar conhecimento das doutrinas corrosivas de panfletários 

sem escrúpulos, ou das facécias malcheirosas que no seu beco escuro vomita 

todos os dias qualquer garoto da vida airada, ou das mentiras criminosas dos 

foliculários políticos, é inadmissível. Logo, concluo eu: para a péssima educação 

que possui, e para a natureza da instrução que lhe vão dar, o povo português já 

sabe demais” (Carvalho, 2001:727)4. 

Salazar, em 1933, numa entrevista feita por António Ferro, afirma: “Considero 

(…) mais urgente a constituição de vastas elites do que ensinar o povo a ler. É que 

os grandes problemas nacionais têm que ser resolvidos, não pelo povo, mas pelas 

elites enquadrando as massas” (Mónica, 1978:116). 

Em 1927, reduz-se dois anos à totalidade do ensino e, como obrigatório, passa 

de quatro para três anos. É proibido o ensino misto. Em 1928, é extinto o ensino 

primário complementar para eliminar aspirações maiores. Em 1930, as escolas 

Normais Primárias são substituídas por escolas do Magistério Primário. As 

disciplinas de Corografia de Portugal e Colónias, História de Portugal e Educação 

Cívica, de pendor nacionalista, entram nos currículos.  

Em 1931, são criados os postos de ensino com regentes escolares que apenas 

necessitam possuir “a necessária idoneidade moral e intelectual” para leccionar 

(Carvalho, 2001:761). Em 1932, aparecem 113 frases de autores portugueses e 

estrangeiros de inserção obrigatória nos manuais e nas paredes das escolas, 

oficiais e particulares, com excepção para o ensino superior, juntamente com o 

crucifixo, símbolo da educação cristã obrigatória  

O combate às ideias comunistas que alastram em Espanha e a doutrinação nos 

valores do Estado Novo leva, em 1936, à instituição do livro único, realizado 

cuidadosamente: “Tudo (…) deve contribuir para que os estudantes aprendam nas 

suas páginas a sentir que Portugal é a mais bela, a mais nobre e a mais valiosa das 

Pátrias, que os portugueses não podem ter outro sentimento que não seja o de 

Portugal acima de tudo (…) deve ser objecto de justificação e glorificação tudo 

quanto se tem feito, através dos oito séculos da História de Portugal, no sentido de 

                                                            

4 Expressões anteriores à subida de Salazar à Presidência do Conselho conhecidas após o 
28 de Maio de 1933  
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fortalecer os seguintes factores fundamentais da vida social: a Família, como célula 

social; a Fé, como estímulo da expansão portuguesa por mares e continentes e 

elemento da unidade e solidariedade nacional; o Princípio da Autoridade, como 

elemento indispensável do progresso geral; a Firmeza do Governo, espinha dorsal 

da vida política do País; o Respeito da Hierarquia, condição básica da cooperação 

dos valores, e a Cultura Literária e Científica” (Carvalho, 2001:744). 

No mesmo ano de 1936, fecham as Escolas do Magistério Primário, reabrindo 

em 1942 com a redução de um ano ao curso; o currículo do ensino primário 

obrigatório é reduzido a ler, escrever e contar “É a razão do presente decreto-lei 

assente na ideia de que o ensino primário elementar trairia a sua missão se 

continuasse a sobrepor um estéril enciclopedismo racionalista, fatal para a saúde 

moral e física da criança, ao ideal prático e cristão de ensinar bem a ler, escrever e 

contar, e a exercer as virtudes morais e um vivo amor a Portugal” (Carvalho, 

2001:761).  

Em 1937, um ano depois do restabelecimento do regime de livro único, foi 

nomeada uma comissão que elaborasse livros inspirados nos da Itália de Mussolini 

para a escola salazarista, também chamada nacionalista. É de 1941 a 1ª edição do 

primeiro livro de leitura da primeira classe pela livraria Sá da Costa, a que se 

seguiram os das restantes classes. Salazar reconhecia a força que as imagens 

podiam desempenhar na propagação da ideologia, razão pela qual incumbiu 

António Ferro de criar o Secretariado de Propaganda Nacional (1933). Para além 

dos textos que glorificavam o regime, de cartazes e de frases patrióticas e 

religiosas, os livros eram ilustrados com imagens em que a obediência à trilogia 

Deus, Pátria, Família era constante, bem como a do país pobre mas honrado e, por 

isso, merecedor da protecção divina. 

Apesar de cada vez mais fechado ao exterior, Portugal localiza-se na Europa 

onde o analfabetismo estava praticamente extinto. A guerra terminara e a educação 

era imprescindível ao desenvolvimento económico. No nosso país, em 1950, 

metade dos portugueses não sabia ler. Para colmatar este estado de coisas, em 

1952, é posto em prática o plano de Educação Popular que prevê multas, prisão e o 

diploma de instrução primária para obtenção da carta de condução, acesso ao 

emprego, passagem à disponibilidade e autorização para emigrar. 
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A década de 60 continua a tentar reduzir o fosso que nos separa do resto da 

Europa embora de forma muito lenta. É criado o Ciclo Preparatório do ensino 

Secundário e a Telescola. A fundação Calouste Gulbenkian cria, em 1953, o serviço 

de Bibliotecas Itinerantes e, em 1960, vinte e três bibliotecas fixas (Melo, 2004). 

Durante muito tempo são as únicas bibliotecas a que tem acesso a maioria dos 

portugueses. 

Em 1968, Salazar é substituído no Governo por Marcelo Caetano. As mudanças 

políticas, económicas, sociais, tecnológicas e culturais que se deram no século XX, 

vieram pôr em causa a linguagem gráfica, as formas de comunicação e o papel 

tradicional que até então estas tinham desempenhado na sociedade. As duas 

guerras mundiais geraram os movimentos da arte moderna e as novas funções da 

comunicação que estão intimamente ligadas ao desenvolvimento do design gráfico. 

Os acontecimentos político-sociais como o movimento hippy e o Maio de 68 

contribuíram para uma mudança de mentalidades que encontrou novas formas de 

expressão. A imagem deixou de ser importante para a comunicação, tornou-se ela 

própria a comunicação.  

Apesar do profundo atraso em que se vivia em Portugal, os meios de 

comunicação, os emigrantes, os desertores da guerra colonial e o turismo trazem 

notícias do estrangeiro. As lutas estudantis iniciam-se em 1969. O relatório da 

O.C.D.E sobre a situação escolar é arrasador: uma elevada taxa de analfabetismo, 

frequência e aproveitamento escolares muito baixos e enorme carência de 

professores, de instalações e de material didáctico.  

Deve-se a Veiga Simão as primeiras medidas em matéria de ensino. Em 1971, 

apresenta duas reformas: Reforma do Sistema Escolar e Reforma do Ensino 

Superior. Apesar de dificultadas pela sociedade conservadora, o descontentamento 

da maioria da população fê-las seguir em frente. Delas constam: institucionalização 

da educação pré-escolar; escolaridade obrigatória de oito anos; polivalência do 

ensino secundário; expansão e diversificação do ensino superior; cursos de pós-

graduação; novo enquadramento do ensino profissional; estruturação da educação 

permanente; democratização do ensino. 

Em Abril de 1974, dá-se a revolução que produz modificações profundas em 

todas as áreas da sociedade portuguesa. Portugal entra numa nova fase. 
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Até à Revolução de Abril, os manuais escolares sofrem poucas alterações, 

seguindo os modelos das décadas anteriores, com texto compacto e raras 

ilustrações. São pouco apelativos. Embora nos anos 60 aparecessem alguns 

exemplares em que são visíveis as tentativas de introdução do design na sua 

realização, só a partir desta data se observam mudanças significativas. 

O design entrara lentamente no nosso país pela mão de artistas e intelectuais 

como Daciano Costa que promoveu um curso no seu atelier, de 1960 a 1962, ou 

Augusto França e Conceição e Silva que promovem outro, na Sociedade Nacional 

de Belas-Artes em 1965.  

O IADE, Instituto de Artes Visuais e Design é criado em 1969 e a Fundação 

Calouste Gulbenkian inicia a sua actividade de atribuição de bolsas de formação 

em design no estrangeiro (Santos, 2001).  

A introdução da disciplina do design nas universidades públicas (as reformas do 

ensino oficial criaram o curso de design em 1975, nas Escolas de Belas Artes, 

primeiro no Porto e seguidamente em Lisboa) tornou o design, não só mais visível 

pela opinião pública, como proporcionou uma formação sistemática a um público 

mais alargado cujos resultados se começaram a sentir. A nível de ensino particular, 

o ARCO (Centro de Arte e Comunicação Visual) criado em 1973, em conjunto com 

o IADE, constituíam as duas escolas privadas de referência na área. 

As artes gráficas desenvolveram-se em paralelo com a revolução, na medida 

em que a comunicação era essencial e liberta de censura. Após a instabilidade dos 

primeiros anos pós-revolução, as editoras multiplicaram-se, tendo contribuído, 

significativamente, para o aparecimento de novas casas a necessidade de manuais 

escolares para o crescente número de alunos e professores que a democratização 

do ensino criou. A carência de professores obriga ao emprego de indivíduos cuja 

formação pedagógica e científica é mínima ou mesmo nula. Os novos manuais 

deveriam, por um lado, sintetizar e simplificar parcelas do conhecimento para 

facilmente chegar à sociedade de massas e, por outro, servir de guia aos 

professores sem formação. Consequentemente, o número de autores de manuais 

aumentou, alterando-se a situação existente de que são exemplos António Matoso, 

Júlio Leal Loureiro ou Palma Fernandes cujos manuais de história, de geografia e 

de matemática, respectivamente, foram usados durante décadas, funcionando 

como que “livro único informal” (Claudino, 2005:202), apesar de em 1968 se ter 
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restabelecido a liberdade de escolha dos manuais escolares por cinco anos, no 

ensino preparatório.5  

A maioria destes livros não apresenta qualquer preocupação quanto à forma 

como organizam a informação. A preto e branco, de texto compacto e quase sem 

margens, sem as matérias e as ilustrações numeradas, viram-se suplantados por 

uma miríade de manuais que, a pouco e pouco, se transformaram naquilo que são 

hoje: “(…) des outils polyphoniques qui, compte tenu de la diversité des situations 

pédagogiques et des attentes des enseignants, autorisent des lectures plurielles, 

offrent dês parcours diversifiés, se prêtent à des usages multiples” (Choppin, 

1998:10) 6. 

Deste percurso de mudança, referimos alguns manuais escolares que 

demonstram já algumas preocupações com a organização da informação: o manual 

História do 4º ano do Liceu, de Fernanda Espinosa e Maria Luísa Guerra, do final 

dos anos 60, da Porto Editora, editora criada em 1944, vocacionada para as obras 

escolares. Ilustrado a preto e branco, apresenta alguns mapas, esquemas e texto a 

preto e laranja. É dos primeiros manuais escolares a apresentar resumos, glossário 

e textos secundários, destacados em caixas de texto de fundo também laranja.  

Um exemplo curioso de manual escolar de 1970, é o Compêndio de Geografia 

de Júlio Leal Loureiro, também da Porto Editora. Curioso porque apresenta a 

informação de um modo tão desorganizado que parece ser uma colectânea de 

páginas de manuais realizados em diferentes tempos. No mesmo livro arruma-se a 

                                                            

5 Em 1891 é publicado um regulamento para a aprovação e adopção de livros de texto para 
o ensino secundário. 
De 1888 a 1892 a Junta Consultiva ou o Conselho Superior de Instrução Pública aprovavam 
os livros de entre os quais os professores podiam depois escolher. 
Em 1894 o regime de livro único é instituído pela primeira vez. 
Em 1905 o regime de livro único é abolido, exigindo-se apenas que fossem aprovados por 
uma comissão. 
Em 1936 restabelece-se o regime de livro único para o ensino primário. 
Em 1947 restabelece-se o regime de livro único para o ensino liceal, sendo esse livro 
escolhido por concurso público cuja validade é de cinco anos. 
Em 1948 restabelece-se o regime de livro único para o ensino técnico.  
Em 1968 restabelece-se a liberdade de escolha dos livros por cinco anos de entre os 
autorizados, no ensino preparatório. 
 
6 “Os manuais actuais tornaram-se instrumentos polifónicos que tendo em conta a 
diversidade de situações pedagógicas e as expectativas dos professores, permitem leituras 
plurais, oferecem percursos diversificados, prestam-se a usos múltiplos” (Tradução livre). 
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matéria do 3º e 4ºs anos do liceu. As primeiras trinta páginas de cada ano são a 

cores e profusamente ilustradas se bem que com diferente organização. As 

restantes páginas, a maioria do livro, são a duas cores e ainda com outra 

organização. No entanto, aparecem por vezes exercícios e perguntas para que os 

alunos testem o que aprenderam. Não se percebe bem se é no fim dos temas ou 

capítulos porque estes nem sempre estão numerados ou arrumados de modo claro. 

A 7ª edição do Compêndio de História de Portugal de António Matoso, 1972, da 

editora Livraria Didáctica, apresenta também algumas preocupações com a 

organização da informação, muito diferente de outros manuais de datas anteriores 

do mesmo autor. Embora a preto e branco, tem ilustrações variadas como fotos, 

desenhos e reproduções de documentos da época. Está organizado por temas, 

capítulos e subcapítulos numerados. Antes de cada grande tema existe um resumo 

e no fim de cada capítulo, um espaço de “leituras” que constam de excertos de 

documentos da época. A sua editora, a Livraria Didáctica, fora criada em 1944 por 

três professores, sendo dois, Eduardo Alves de Moura e Américo Palma, também 

autores de manuais. 

O Compêndio de História, do 2º ano do liceu, de António do Carmo Reis, de 

1975, da Asa, editora criada em 1951 e também vocacionada para os livros 

escolares, apresenta duas cores, margens maiores, numeração das imagens e dos 

assuntos, negrito a destacar as palavras, duas colunas, uma para o texto, outra 

para as imagens, com filete negro na margem superior. Distingue os textos da 

época pelo tamanho da letra e da coluna e apresenta uma pequena introdução que 

não se percebe a quem se dirige, se aos alunos se ao professor.  

O manual escolar Iniciação à Geografia das professoras Conceição Ferreira e 

Odete Martins, da editora Empresa Literária Fluminense, é um dos primeiros 

manuais cujo design de comunicação é, conscientemente, dirigido ao nível etário do 

público do 8º ano e é um dos primeiros exemplos da substituição da linguagem 

impessoal por uma linguagem pessoal e directa, dirigindo-se ao aluno, tratando-o 

por tu. Nas suas páginas de organização simples, espaçosa e apelativa, é fácil 

encontrar os assuntos. Colorido, é profusamente ilustrado com vários tipos de 

imagem, onde sobressaem desenhos humorísticos, em estilo de banda desenhada, 

que ocupam as duas primeiras páginas de todos os capítulos, servindo de fundo 

aos seus títulos. O texto apresenta-se em duas colunas e os documentos originais 
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em caixas de texto. O índice é bem organizado e numerado e em cada capítulo 

existem os objectivos e os exercícios correspondentes.  

Muitas das editoras de livros escolares mais conhecidas foram fundadas nos 

anos 70 como a Plátano (1972), a Caminho (1975), ou a Texto (1977)7. Nos anos 

80, estas editoras dão os primeiros passos na construção do manual que hoje 

conhecemos, dividido em temas, capítulos, unidades, dicionário, biografias, 

bibliografias, resumos, fichas metodológicas, exercícios, documentos, mapas, 

fotografias, esquemas e desenhos, que necessita de um verdadeiro código de 

“navegação”.  

Em 1989, encontramos três manuais da mesma disciplina e do mesmo ano, de 

três editoras, a Plátano, a Texto e a Porto Editora, que são exemplos do que acima 

foi dito, apresentando, no entanto, pouca qualidade a nível do design, mais 

acentuada no manual da Texto Editora. Neste livro de Luísa Ucha Silva, a 

impressão geral é de desorganização, para o que contribui a coabitação de muitos 

tipos de arranjos gráficos que se sucedem através das páginas. Apesar da 

introdução dirigida aos alunos que procura explicar como se organiza o manual e 

da quantidade de imagens que suplanta o texto, é tão compacto e existe um tal 

“ruído visual” que não nos parece que o aluno fosse capaz de se apropriar do livro 

sem a ajuda do professor. Os outros dois manuais, o de João Antunes, da Plátano, 

e o de Énio Semedo e José Queirós, do Porto Editora, seguem o mesmo estilo, 

embora de modo mais organizado. 

No final dos anos 80 é publicada a definição de manual escolar através do artigo 

2º do Decreto-lei nº 57/87, de 31 de Janeiro: “manual escolar é todo o instrumento 

de trabalho impresso e estruturado que se destina ao processo de ensino 

aprendizagem, apresentando uma progressão sistemática quanto aos objectivos e 

conteúdos programáticos e quanto à sua própria organização da aprendizagem”. 

Este decreto-lei instituiu também o processo de apreciação dos manuais escolares 

pelos estabelecimentos de ensino. Dez anos mais tarde, o Decreto-lei n.º 176/96, 

de 21 de Setembro, ao estabelecer uma distinção entre vários conceitos no âmbito 

da política do livro, redefine o de manual escolar como “o instrumento de trabalho 

individual, constituído por um livro em um ou mais volumes, que contribua para a 

                                                            

7 A Porto Editora e a Asa foram fundadas, respectivamente, em 1944 e 1951. 



PARTE 2 • AS HISTÓRIAS DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 90 /405 

aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento da capacidade e das 

atitudes definidas pelos objectivos dos programas curriculares em vigor para cada 

disciplina, contendo a informação básica necessária às exigências das rubricas 

programáticas. Supletivamente, o manual poderá conter elementos para o 

desenvolvimento de actividades de aplicação e avaliação da aprendizagem 

efectuada”.  

A 26 Novembro é publicado o Decreto-Lei n.º 369/90 que prevê a constituição 

de comissões científico-pedagógicas para apreciação da qualidade dos manuais 

escolares que analisam os primeiros manuais em 1993 e 1995, do 1º e 2º ciclos, 

anos de escolaridade sujeitos a alteração de programas. Foram avaliados 116 

manuais, tendo as conclusões sido comunicadas às editoras para que integrassem 

as respectivas alterações nas futuras obras. 

 

6. Século XXI 

A história da nossa civilização tem sido sempre marcada pelo desenvolvimento 

tecnológico que a acompanha e que, de certo modo, a vem caracterizando no 

essencial, sendo recorrente o emergir de concepções diferentes quanto ao modo de 

a encarar. No século XX, segundo alguns teóricos, essas concepções 

correspondem a duas épocas diferentes: o Modernismo e Actualidade ou Pós-

modernismo. Enquanto a primeira via na tecnologia a ferramenta para a liberdade e 

para o progresso, a segunda encara-a como meio de transformação do homem 

através da informática, da realidade virtual ou da biotecnologia.  

O Pós-modernismo terá tido o seu início cerca dos anos 70 (Harvey, 1993), 

assumindo-se, criticamente, contra o optimismo e os ideais do Modernismo. 

Algumas das características que têm sido apontadas ao Pós-modernismo, época de 

surgimento de toda uma nova geração de tecnologias, são a falta de profundidade e 

de autenticidade, a imitação, a subjectividade e a relatividade. À hegemonia da 

razão da tradição filosófica ocidental, o Pós-modernismo opõe a das emoções e da 

intuição.  

A globalização proporcionada pelo desenvolvimento tecnológico, pano de fundo 

da nossa civilização, está intimamente ligada à produção de conhecimento e de 

riqueza e à instantaneidade da informação, sendo de esperar que a percepção dos 

factos também fosse global. No entanto, apesar do esbater das diferenças, cada 
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indivíduo continua a interpretá-los no quadro da experiência da sua própria cultura, 

conduzindo à subjectividade e, de algum modo, à criatividade.  

Nestas décadas de mudança de século, cujas algumas das características se 

referem acima, o design está presente em todas as áreas da vida, evidenciando as 

consequentes marcas. Nas publicações, nos museus, nas exposições, na televisão, 

nos programas de computador, nas páginas da Internet, nos edifícios, em todos os 

objectos com que lidamos, com que nos vestimos e que comemos, pretendendo 

contribuir para que o homem viva melhor, o design que já não tem país, adopta 

livremente formas que vai buscar a todas as épocas, a todos os estilos. A estética 

ou a razão já não são objectivo fundamental, antes o inesperado, o subjectivo, a 

agressividade. Tudo vale para que o consumidor seja seduzido e compre os 

produtos que lhe conferirão estatuto social. Encontramos no texto de Carlos Aguiar 

que citamos, a síntese do nosso pensamento: “No planeta globalizado totalitário e 

sem valores em que o mundo dos nossos dias se vai transformando, a prática do 

design vai-se afastando inexoravelmente da sua missão de elevados propósitos 

funcionais, estéticos e sociais, e vai aceitando um novo papel mais pragmático de 

grande integrador de estratégias lucrativas feita a partir de uma base operativa 

consistente e friamente eficaz” (Aguiar, 2000:91). 

No design de livros, objecto a que predisseram o fim sem tal se ter concretizado, 

estas marcas não são tão notórias, excepto nas capas, primeiro meio de sedução 

do leitor. Alguns tipos de livros devem a sua existência e a sua função ao hábil 

trabalho desenvolvido pelos designers, ao longo do tempo, como os livros 

pedagógicos, os manuais de instrução ou os livros de arte. No entanto, no mundo 

da educação, o design e a consequente proliferação da imagem nos livros 

escolares, suscitam sérias questões e podem ser um problema para a sociedade. 

Já em 1977, o pedagogo francês Bernard Planque escrevia: "L'omniprésence de 

l'image est un phénomène dont l'importance n'échappe plus ni aux parents ni aux 

éducateurs. Il faut encore souhaiter que ceux qui produisent ces images prennent 

conscience de leurs responsabilités dans le développement affectif, culturel, 

intellectuel, moral des enfants auxquels ils les destinent" (Cossette, 1979:130)8. 

                                                            

8 “A omnipresença da imagem é um fenómeno cuja importância não deve passar 
despercebida nem aos pais, nem aos educadores. É preciso também esperar que quem 
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Tecnologicamente, este estádio de desenvolvimento do design gráfico deve-se, 

essencialmente, à informática. O computador assumiu um papel decisivo, quer na 

paginação, quer na nas máquinas de impressão, quer ainda na impressão digital, 

tornando a edição acessível a qualquer indivíduo. O reverso deste avanço 

tecnológico é o aparecimento de soluções de design de menos mérito, quer por 

ignorância, quer pela ânsia de seduzir a qualquer preço, adoptando, 

indiscriminadamente, soluções que nem sempre cumprem o principal objectivo do 

design. Enquanto para alguns tipos de objectos, este facto carece de relevância, 

noutros, como é o caso dos livros didácticos, faz toda a diferença.  

O surgimento anual de centenas de novos manuais escolares cuja novidade é a 

mera sedução pela decoração, pois não há mudança de programas, nem 

descobertas científicas, anualmente, traduz-se em aumento de preço e, 

frequentemente, não acrescenta nada à sua função a não ser poluição visual. 

Concordamos com Henrique Cayatte, responsável pelo design do jornal Público, 

das revistas Ler e Egoísta, colaborador do jornal Expresso, ilustrador de muitos 

livros e manuais escolares: ”Design não é sinónimo de bonito ou feio é todo o 

processo de projecto que leva a um produto final. (…) Para mim a definição de 

design de comunicação faz muito mais sentido do que a definição de design 

gráfico” (2007). Por outro lado, um livro de estudo tem características próprias, 

conforme o nível etário do aluno e a disciplina a que se destina e, porque um livro é, 

apesar de tudo, um objecto de leitura sequencial e linear, não deve ser confundido 

com outros tipos de artefactos. À interacção natural e imprescindível entre 

estudante e livro que exige o acto de estudar, não deve sobrepor-se a introdução 

de tal complexidade funcional que a criança, que não está num jogo de 

computador, nem a brincar, rapidamente o põe de lado, cansada. O esforço 

desejável que requer o acto de estudar não deve ser agravado pelo esforço imposto 

pela pseudo interactividade de “navegação”, demasiado sofisticada para o 

estudante.  

Em Portugal, para muitas crianças, o manual escolar é o único livro que lêem. A 

quantidade de manuais escolares por disciplina disponibilizados, anualmente, pelas 

                                                                                                                                                                         

produz estas imagens tomem consciência das suas responsabilidades no desenvolvimento 
afectivo, cultural, intelectual, moral das crianças a quem estas se destinam” (Tradução livre). 
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editoras, as queixas de muitos sectores da sociedade sobre a sua qualidade e o 

resultado de alguns estudos sobre a correcção científica dos conteúdos 

disciplinares, tiveram como consequência uma mudança radical nas leis relativas 

aos manuais escolares. A morosidade decorrente dos processos avaliação de 1993 

e 1995, levou o governo a propor um outro tipo de controlo da qualidade científica e 

pedagógica dos manuais escolares através da Lei n.º 47/2006 de 28 de Agosto. 

Esta lei define o regime da sua avaliação, certificação e adopção, acabando com a 

simples selecção dos manuais pelos professores nas suas escolas. O processo de 

adopção, avaliação e certificação de manuais desenvolver-se-á em duas fases: 

1. Fase de avaliação e certificação - comissões de avaliação avaliam os 

manuais, de acordo com critérios estipulados, decidindo sobre a certificação da 

qualidade científico-pedagógica dos mesmos; 

2. Fase de avaliação e adopção – os docentes de cada instituição escolar 

seleccionam, de entre os manuais previamente certificados, aqueles que melhor se 

adequam ao projecto educativo da escola. 

Assim, a partir da publicação desta Lei, continuou-se a seleccionar os manuais, 

mas apenas entre os avaliados com a menção de “certificado”.  

Enquanto na anterior lei, o Decreto-lei de 1990, os critérios de avaliação eram 

muito vagos, sendo a sua especificação estabelecida pelos avaliadores, na 

presente Lei estão enunciados no Artigo 11.º, ponto 1:  

“a) Rigor científico, linguístico e conceptual; 

b) Adequação ao desenvolvimento das competências definidas no currículo 

nacional; 

c) Conformidade com os objectivos e conteúdos dos programas ou orientações 

curriculares em vigor; 

d) Qualidade pedagógica e didáctica, designadamente no que se refere ao 

método, à organização, à informação e à comunicação; 

e) Possibilidade de reutilização e adequação ao período de vigência previsto; 

f) A qualidade material, nomeadamente a robustez e o peso.” (Diário da 

República, 2006). O DecretoLei nº 261/2007 de 17 de Julho regulamenta a Lei 

especificando cada um destes pontos. 

Um dado que consideramos relevante, reflectido nos despachos regulamentares 

da Lei, é a equidade na importância que é atribuída, quer aos conteúdos científicos, 



PARTE 2 • AS HISTÓRIAS DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 94 /405 

quer às características formais da sua apresentação. Temos algumas dúvidas 

quanto à sua aplicação prática, na medida em que, das comissões de avaliação só 

fazem parte especialistas dos conteúdos científicos. 

Também o período de vigência dos manuais escolares foi alterado de quatro 

para seis anos, com o objectivo, diz a Lei, de possibilitar, quer uma maior 

estabilidade de livros nas escolas, quer a sua reutilização no seio das famílias, 

reduzindo, assim, os seus encargos.  

Esta Lei não é consensual: não agradou aos editores escolares que contrapõem 

que já possuem um sistema de auto-regulação da qualidade dos manuais escolares 

através de protocolos estabelecidos com universidades e sociedades científicas; 

nem agradou a outros sectores da sociedade civil que consideram que a Lei é 

lesiva das leis da livre concorrência de mercado e da liberdade, quer de expressão, 

quer do exercício da profissão docente. Um retrocesso relativamente à lei anterior 

que isola Portugal no conjunto de países da Europa, é a conclusão de um estudo 

de 2007, realizado pelo Observatório dos Recursos Educativos. 

Outro facto importante desta primeira década do século XXI em Portugal, é a 

concentração de editoras escolares através da compra por grupos empresariais, tal 

como em França. A globalização e a concentração da produção dos manuais em 

grandes casas editoriais podem ter como consequência o fim do aparecimento de 

livros diferentes, experiências eventualmente importantes pedagogicamente.  

Embora compreendamos o descontentamento que esta Lei provoca, somos da 

opinião de que tudo o que possa contribuir para a melhoria dos vários aspectos 

relativos aos manuais escolares é bem-vindo. O contacto que tivemos com os 

professores brasileiros mostrou-nos que muitos deles consideravam que os seus 

livros didáticos tinham melhorado a partir da introdução da certificação dos manuais 

escolares no país e aqueles que tinham ganho prémios mostravam-se orgulhosos e 

entusiasmados para fazê-los cada vez melhor.  
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Capuchinho Vermelho, o Polegarzinho. Em Londres, em 1754, abre uma livraria 

para crianças que edita a primeira revista infantil do mundo: The lilliputian 

magazine. A ilustração é cada vez mais utilizada nos livros que lhes são dedicados. 

A Portugal, as ideias de Rousseau não chegaram, continuando a encarar-se a 

criança como adulto. A leitura das crianças, em casa e na escola, era de carácter 

religioso e moral e os livros de comédias e de aventuras, a poesia e as novelas 

eram proibidos. Os mandamentos da Santa Igreja, não deixavam espaço para a 

diversão ou o sonho. Só quase um século depois, aparecem as primeiras 

publicações periódicas juvenis: Amigo da Infância, Recreio Infantil, ambas de 1874, 

Ilustração da Infância de 1877 e Jornal das Crianças em 1898. Também só no 

século XIX, surgem obras de autores portugueses para crianças. 

Com a subida ao trono de D. João V, em 1706, inicia-se um período de 

modernização cultural. A riqueza do reino permite uma melhoria sem precedentes 

no sector livreiro, quer em número de oficinas e de publicações, quer a nível da 

qualidade. São criados a Academia Real de História Portuguesa e o Observatório 

Astronómico. É desta época a abertura da livraria Bertrand (1732), pertencente a 

um dos muitos livreiros franceses que cá se estabeleceram, tendo funcionado 

também como espaço de tertúlias e editora de alguns dos escritores portugueses 

mais importantes. 

Talvez influenciada pelo movimento de renascimento dos estudos matemáticos 

e de engenharia, promovido por D. João V, a Companhia de Jesus mostra-se mais 

progressista no âmbito da Matemática e da Física, como se observa, por exemplo, 

na Philosophia Libera seu Ecléctica Rationalis, et Mechanica Sensuum, de Inácio 

Monteiro, de 1766, actualizada e ampliada de 1772 a 1776, a primeira obra 

didáctica de autor português, em que, segundo Rómulo de Carvalho (2001), as 

ciências físicas são abordadas numa visão moderna,  

A Ordem monástica Congregação do Oratório de S. Filipe Nery que se instalara 

em Portugal em 1672, concorre com a Companhia de Jesus no domínio da 

educação. Utiliza o português nas aulas e aceita o Cartesianismo contrário ao 

método de ensino jesuítico. Igualmente contra os Jesuítas, o iluminista Luís António 

Verney proclama a necessidade da reforma geral do ensino para que o país se 

possa nivelar à Europa. Na sua obra principal, Verdadeiro Método de Estudar, para 

ser útil à República, e à Igreja: proporcionando ao estilo, e necessidade de 
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Portugal, de 1746, sob a forma de cartas e publicada anonimamente, por receio do 

Santo Ofício, expõe os seus pontos de vista relativamente ao que se passa nas 

escolas portuguesas e propõe alterações metodológicas. Condena o analfabetismo, 

defende a frequência escolar para ambos os sexos a partir dos sete anos, a 

aprendizagem da língua portuguesa e do francês e italiano para a leitura dos livros 

científicos. Defende o uso de livros ilustrados (…)”seriam úteis os livros que têm 

figuras” (…) “não amofinar-lhes a paciência, mas instrui-los como quem se diverte” 

(Carvalho, 2001:416). É a primeira referência que se conhece, no nosso país, à 

instrução através da diversão.  

Em 1722, surgira outra obra pedagógica importante: Nova Escola para aprender 

a ler, escrever e contar, ilustrada, de Andrade de Figueiredo, que se divide em 4 

“classes”. A 1ª ensina a ler, a 2ª dá a conhecer as letras, na 3ª encontra-se a 

ortografia portuguesa e a 4ª ensina a aritmética. Contém ainda indicações sobre os 

instrumentos e os materiais que devem ser utilizados na escrita. 

Apesar dos esforços da Igreja para conter o número de publicações impressas, 

a sua difusão, especialmente pela nobreza e burguesia, permitiu a propagação das 

descobertas filosóficas, técnicas e científicas, desenvolvendo a educação. 

Apareceram as bibliotecas privadas, as enciclopédias e os livros lúdicos ilustrados 

para crianças. O acesso ao conhecimento permitiu a interpretação individual dos 

factos, sem a mediação da Igreja.  

Do Terramoto de 1755 e dos incêndios que se seguiram, resultou a destruição 

de importantes bibliotecas dos conventos e de particulares. Deve-se a Sebastião de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, o fim da hegemonia dos Jesuítas na 

educação e a primeira estrutura de ensino oficial do nosso país. Em 1759 promulga 

a criação de uma escola gratuita em cada bairro de Lisboa, estendendo-as aos 

outros centros urbanos da província e ao ultramar. Contudo, a educação em 

Portugal não sofreu grandes alterações: os professores não possuíam formação e 

eram mal pagos; o latim continuou sendo a língua principal na escola; a gramática 

jesuítica foi substituída pela da Congregação do Oratório de S. Filipe Nery e, em 

1768; é criada a Real Mesa Censória encarregue da administração das Escolas 

Menores e dos Colégios, continuando a política de repressão do Santo Ofício, 

entretanto extinto. 



Capítulo 1 - Abordagem Histórica ao Manual Escolar Português   

 

 77 /405

O Iluminismo encarava a educação como essencial ao homem e agente de 

progresso. Os ecos destas ideias chegam a Portugal mas são feitas poucas 

diligências para as incorporar. Os estudos realizados na Europa sobre a educação 

das crianças nobres, que o médico Ribeiro Sanches procurou trazer para Portugal, 

tentando contribuir para a reforma educativa de Pombal, foram rejeitados, bem 

como as suas Cartas sobre a Educação da Mocidade. Em 1761, é criado o Colégio 

Real dos Nobres. Em 1768, é criada a Impressão Régia. Enquanto nos outros 

países europeus as imprensas se multiplicavam desde meados do século XV, de 

1768 até 1821, em Lisboa aparecem somente doze, no Porto três e uma na 

Universidade de Coimbra (Barreto, 1981). 

Aparecem as escolas particulares e os colégios femininos. A assimetria da rede 

escolar entre os centros urbanos e a província é enorme. O ensino das primeiras 

letras é procurado, essencialmente, em Lisboa, pelos sectores do comércio, 

administração e serviços. As escolas são superpovoadas quando existem, os 

professores não têm preparação e, devido ao ordenado exíguo, faltam para o 

poderem acrescentar. A assiduidade dos alunos é irregular, proliferando o trabalho 

infantil. 

Em 1790 aparece um projecto de reforma de ensino de Francisco Stockler - 

Plano e Regimento dos Estudos que, segundo Teófilo Braga, estava “possuído das 

ideias pedagógicas de Diderot, de Condorcet e dos projectos da organização da 

instrução publica e da Assembleia Legislativa” (Fernandes, 1994:91). Propõe a 

obrigatoriedade escolar, extensiva às crianças do sexo feminino e o ensino misto 

nas 1ª e 2ª classes. Prevê o seu financiamento, os livros e a sua distribuição por 

anos lectivos, que também reformula. O seu plano, que respondia às necessidades 

proclamadas por muitos, não foi executado, com danos para Portugal, carente de 

projectos arrojados. No reinado de D. Maria I, é criada A Real Casa Pia em 1780, 

por Pina Manique. Acentua-se a censura aos livros, temidos por propagarem as 

ideias revolucionárias francesas. O ensino regressa aos conventos e a formação 

tem como objectivo principal a apologia dos valores do antigo Regime. 

 

4. Romantismo  

Em 1807, dão-se as Invasões Napoleónicas e a família real refugia-se no Brasil. 
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Em França e Inglaterra há instrução pública e são visíveis os seus frutos. Os 

liberais consideram-na o motor do progresso.  

O Romantismo, centrado nos valores individuais, na fantasia e nas emoções, 

proporciona às crianças os Contos dos irmãos Grimm, os contos para crianças de 

Hans Christian Andersen, Alice no país das maravilhas de Lewis Carrol. Os livros 

são ilustrados. Em Portugal o analfabetismo grassa e a escola é utilizada como 

instrumento de defesa contra os ideais liberais. 

Em 1816 abre a Escola Geral, a primeira instituição de formação de professores.  

A revolução Liberal dá-se em 1820 e em 1822 as Cortes Constituintes redigem a 

Constituição Política da Monarquia Portuguesa que abole a censura (é 

restabelecida em 1824) e na qual a instrução conta somente com quatro artigos. 

Em 1832, no reinado de D. Miguel, a Companhia de Jesus ressurge em Portugal. 

A ocupação francesa deixara o País e o ensino arruinados e os livros didácticos 

do princípio do século são de má qualidade e em número insuficiente. Continuando 

transformados em catecismos, persistem a doutrina cristã e as regras de 

comportamento para os alunos e as normas didácticas para os professores. Devido 

à falta de material didáctico, os mestres realizavam os seus abecedários, sendo 

corrente a utilização de manuscritos para aprender a ler e escrever. Luís Gonçalves 

Coutinho, professor e autor de várias obras didácticas, queixa-se da falta de 

qualidade dos manuais, ou da pretensa actualização das obras do tipo acima 

referido: “nas cartas de uns certos authores, que hoje inculcão nas suas, como 

pelas melhores, e que não tinhão diferença das outras, senão porque alguns destes 

as ornárão com Abcedarios Pinturescos, que só servem para entreter, divertir, e 

distrair os Meninos, historias, figuras, dictos, e de outras semelhantes coizas 

alheias desta matéria; sem que tratassem dos conhecimentos precizos pâra obter 

os fins, que publicão, taes como os da Orthoepia, ou Bôa Pronûncia , que é o 

essencial pâra se conseguir lêr , e fallar bem, pois é de taes princípios , que nasce 

a bôa Orthografia” (Fernandes, 1994:488)2.  

Rogério Fernandes, na sua obra OS Caminhos do ABC. Sociedade Portuguesa 

e Ensino das Primeiras Letras, apresenta-nos uma relação exaustiva de livros 

                                                            

2 Nova carta ou o systema geral de ensinar os primeiros rudimentos da leitura portugueza 
ao respeitavel Público, e aos que se achão empregados na Educação da Mocidade. 
(Reedição de 1843) 
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escolares e considera este período como “o da apoteose da Didáctica, porque os 

conteúdos e as práticas pedagógicas eram os pólos dominantes das atenções 

gerais” (1994:241). A doutrina cristã e as regras morais e cívicas eram os 

conteúdos didácticos que predominavam na viragem do século como, aliás, desde 

a criação das primeiras escolas. Irão manter-se por muito mais tempo. 

No livro Alfabeto portuguez, ou arte completa de ensinar a ler por methodo novo, 

e fácil, para uso das Primeiras Escolas. Adoptado de Motu proprio, por Sua 

Magestade Fidelissima, para o primeiro anno do Curso de Estudos do Real Collegio 

Militar da Luz. Composto por… Cidadão e Professor Regio da Cidade do Porto. 

Nova edição dividida em dous livrinhos: contendo o primeiro as Letras e as 

Syllabas; e o segundo as Palavras, e as Orações. Os quaes se vendem juntos, ou 

separados, e hum sem outro, como cada hum quer, de José Luís de Sousa 

Monteiro, 1817, aparece a primeira referência aos direitos de autor (Fernandes, 

1994:481). O “privilégio” de impressão de uma obra era concedido durante um certo 

tempo, a determinado autor e, frequentemente, estendia-se aos herdeiros. Caso 

alguém tentasse fazer dinheiro, imprimindo a mesma obra, era-lhe aplicada uma 

multa. Os “privilégios” são os primórdios dos direitos de autor (Anselmo, 2002).  

É de 1779 a “Questão da reforma ortográfica” entre adeptos da antiga e da nova 

ortografia. A aristocracia liberal e a burguesia defendiam a nova ortografia, mais 

apropriada às necessidades da cultura moderna. É criada a Academia Ortográfica 

de Pinheiro, que procurou contribuir para a resolução da questão através do Breve 

tratado de Orthografia, - manual da gramática portuguesa dedicado ao “povo menos 

instruído”, de João Pinheiro Freire da Cunha. 

Rogério Fernandes (1994) dá-nos conta de uma experiência pedagógica desta 

época, baseada na técnica tipográfica que, pretendendo tornar a aprendizagem da 

leitura e do latim mais rápida, utiliza um alfabeto ilustrado - Alfabeto Figurativo - e 

uma “tábua gramatical” latina. Grammatica Local Portugueza – Latina, de 1797, que 

teria sido inspirada em obras francesas. Nos anos anteriores à Revolta Liberal, o 

ensino da aritmética, talvez por imposição das exigências do comércio, tem algum 

incremento. Um crescente número de obras tentam inovar pedagogicamente 

através de métodos activos. As Invasões despertam o interesse pela geografia, 

dando origem aos mapas e sendo matéria estudada nas escolas privadas.  
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Os liberais, cartistas e vintistas, embora em permanentes revoltas militares, 

concordam relativamente à instrução. Pretendem reduzir o analfabetismo que 

rondava os 90%, alargando a rede escolar do país. Consideram a instrução como 

os pilares da moral e do desenvolvimento económico. Assim, em 1835, Rodrigo da 

Fonseca faz uma importante reforma na educação. Dela constam a gratuitidade do 

ensino nas escolas públicas e a criação dos liceus. Segue-se-lhe em 1836, a de 

Passos Manuel que expande as escolas do sexo feminino, reforma o ensino 

secundário e cria as escolas Politécnicas e os Conservatórios de Artes e Ofícios. 

Fontes Pereira de Melo institui o ensino agrícola, os Institutos Comerciais e, em 

1870, é criado o Ministério da Instrução Pública. 

Em 1847, aparece o Método Repentino de Leitura ou Método Castilho ou 

Método Português, em 20 lições, de António Feliciano de Castilho, baseado no 

método do francês Lemare. “O ensino começava pelo conhecimento do alfabeto 

cujas letras, uma a uma, em caracteres de imprensa, maiúsculas e minúsculas, 

eram mostradas em quadros aos alunos. Cada quadro continha não só 

determinada letra como também um desenho em que podiam figurar seres 

humanos, animais, vegetais, objectos vários, tudo escolhido de modo a 

assemelhar-se à referida letra, ex: uma serpente para representar 1 S, 1 martelo 

para representar o T, uma tesoura para o X, etc. Havia também uma história que 

estava ligada a cada letra” (Carvalho, 2001:583). Em 1876, João de Deus escreve a 

Cartilha Maternal ou Arte de Leitura por onde as crianças aprendiam a ler, 

memorizando grupos de letras e as suas combinações que davam origem às 

palavras. 

João de Deus e Castilho, dois dos pedagogos portugueses mais notáveis, 

desempenharam um papel importante na modernização dos métodos pedagógicos 

do ensino primário. Nas Escolas Normais, os professores eram preparados para o 

método da Cartilha João de Deus e, por proposta do industrial Casimiro Freire, foi 

criada a Associação das Escolas Móveis que subsistiram durante quarenta anos e 

se estenderam até às Ilhas adjacentes, Brasil e África. O método Castilho foi mais 

tarde utilizado no Brasil. 

Em 1867, Emílio Achilles Monteverde vê as suas obras adquirirem grande 

popularidade. Imbuído da doutrina religiosa cristã, defende os valores da 

obediência, caridade, resignação, tão característicos dos manuais portugueses até 
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à República. Durante dez anos os seus livros são adoptados em todas as escolas e 

tomados como modelos por outros autores. Em 1894 o governo promulga pela 

primeira vez, o regime de livro único para acabar com o “tráfico das obras de texto 

seguidas nas escolas, as quais são muitas vezes em número exagerado livremente 

impostas pelo professor à pobreza, quase geral, das famílias dos seus alunos, 

como um tributo onerosíssimo” (Carvalho, 2001:629). 

 

5. Século XX 

Quando Portugal entra no século XX, a percentagem de analfabetos ronda os 

78,6% (Mónica, 1977:500). Com uma taxa de analfabetismo mais alta, só a 

Roménia e a Sérvia. Nos E. U. A. nasce a banda desenhada e os escritores e 

ilustradores de livros infantis e juvenis deixam de ter conta. No nosso país há 4495 

escolas oficiais, 2825 masculinas, 1345 femininas e 325 mistas. O número de 

escolas particulares é de 1579, 600 masculinas e 979 femininas, perfazendo 

231.239 alunos no conjunto de todas as escolas. Funcionam 24 liceus oficiais com 

2848 alunos dos quais 59 raparigas e, no total, com os particulares, existem 5545 

alunos (Carvalho, 2001:636-638). 

Os livros são sujeitos a concurso e apreciados por uma comissão técnica e 

somente os aprovados podem ser usados nas escolas. São desta época os 

manuais escolares de autores como Ulisses Machado e Trindade Coelho: ABC do 

Povo, 1901; O Primeiro Livro de Leitura, 1903; O Segundo Livro de Leitura, 1903; 

ou: O Terceiro Livro de Leitura, 1903. Dez anos depois cessa o regime de livro 

único, sendo restabelecido somente em 1936. 

O rei D. Carlos é assassinado em 1908 e em 1910 é proclamada a República. A 

ideologia republicana tem por base os princípios educacionais do liberalismo: 

acesso à instrução para todos como garante da democracia, da riqueza económica 

e da moral pública. O nacionalismo é a novidade republicana. Em 1911, dão-se as 

primeiras grandes reformas no ensino. O republicano João de Barros torna-se 

Director Geral da instrução. 

Imbuídas de ideais para os quais Portugal não estava preparado, nem 

economicamente, nem socialmente, muitas das medidas propostas não foram 

postas em prática. É decretada a Escola laica; o ensino infantil, facultativo e 

gratuito; o ensino primário para as crianças de sete anos e a sua divisão em três 
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escalões: elementar (obrigatório para ambos os sexos entre 7 e 14 anos), 

complementar e superior (facultativos); admitem-se as escolas particulares. Prevê-

se o combate ao analfabetismo dos adultos através das escolas móveis. É criado 

um exame de acesso para os professores das Escolas Normais primárias e 

proposto o aumento dos seus vencimentos. Reforma-se o ensino universitário e 

criam-se as universidades de Lisboa e do Porto. 

Uma das medidas que não foram postas em prática, o ensino oficial infantil, veio 

a ser colmatada pelo ensino particular dos Jardins-Escolas de João de Deus, 

criados por João de Deus Ramos, filho do poeta. Em 1919, é decretada a 

obrigatoriedade escolar embora, na prática, os filhos dos operários e camponeses 

porque cedo começavam a trabalhar, não frequentassem a escola que era 

encarada como sendo para ricos.  

Em 1934, Dias Agudo, professor liberal, escreve no jornal República, acerca da 

dificuldade que sente em dar aulas sem os manuais pelos quais os pais pobres 

manifestavam um “estúpido “ respeito. “Um papel que diz coisas (…) produz 

sempre admiração” (Mónica, 1977:506). O manual desempenhava para os pais o 

símbolo da hipótese de melhoria de vida dos seus filhos, adquirida através da 

instrução a que eles não tinham tido acesso. 

Com o golpe militar de 1926, acaba a Iª República, António Oliveira Salazar 

chega ao governo, sofrendo as aspirações republicanas um rude golpe. Mais uma 

vez, Portugal, receando que o que se passa no estrangeiro possa abalar os seus 

atávicos princípios imutáveis, ergue barreiras contra o conhecimento, que irá usar 

também para continuar a doutrinar o povo nos valores de obediência, resignação e 

caridade a que este desde sempre se habituara. Enquanto os republicanos 

sonhavam com a escola única para acederem ao mercado de trabalho e à 

igualdade social, os salazaristas consideravam as capacidades intelectuais inatas e 

as diferenças sociais instituídas por Deus. O analfabetismo era encarado como uma 

qualidade e a educação das crianças deveria ser entregue à autoridade paterna. 

A escritora Virgínia de Castro Almeida escreve em 1927, no jornal O Século: “ A 

parte mais linda, mais forte e mais saudável da alma portuguesa reside nesses 75 

por cento de analfabetos” (Mónica, 1978:119). 

O historiador Alfredo Pimenta declara no jornal A Voz: “Ensinar o povo português 

a ler e a escrever para tomar conhecimento das doutrinas corrosivas de panfletários 
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sem escrúpulos, ou das facécias malcheirosas que no seu beco escuro vomita 

todos os dias qualquer garoto da vida airada, ou das mentiras criminosas dos 

foliculários políticos, é inadmissível. Logo, concluo eu: para a péssima educação 

que possui, e para a natureza da instrução que lhe vão dar, o povo português já 

sabe demais” (Carvalho, 2001:727)3. 

Salazar, em 1933, numa entrevista feita por António Ferro, afirma: “Considero” 

(…) “mais urgente a constituição de vastas elites do que ensinar o povo a ler. É que 

os grandes problemas nacionais têm que ser resolvidos, não pelo povo, mas pelas 

elites enquadrando as massas” (Mónica, 1978:116). 

Em 1927, reduz-se dois anos à totalidade do ensino e, como obrigatório, passa 

de quatro para três anos. É proibido o ensino misto. Em 1928, é extinto o ensino 

primário complementar para eliminar aspirações maiores. Em 1930, as escolas 

Normais Primárias são substituídas por escolas do Magistério Primário. As 

disciplinas de Corografia de Portugal e Colónias, História de Portugal e Educação 

Cívica, de pendor nacionalista, entram nos currículos.  

Em 1931, são criados os postos de ensino com regentes escolares que apenas 

necessitam possuir “a necessária idoneidade moral e intelectual” para leccionar 

(Carvalho, 2001:761). Em 1932, aparecem 113 frases de autores portugueses e 

estrangeiros de inserção obrigatória nos manuais e nas paredes das escolas, 

oficiais e particulares, com excepção para o ensino superior, juntamente com um 

crucifixo, símbolo da educação cristã obrigatória  

A urgência do combate ao comunismo e a doutrinação nos valores do Estado 

Novo leva, em 1936, à instituição do livro único, realizado cuidadosamente: “Tudo 

(…) deve contribuir para que os estudantes aprendam nas suas páginas a sentir 

que Portugal é a mais bela, a mais nobre e a mais valiosa das Pátrias, que os 

portugueses não podem ter outro sentimento que não seja o de Portugal acima de 

tudo (…) deve ser objecto de justificação e glorificação tudo quanto se tem feito, 

através dos oito séculos da História de Portugal, no sentido de fortalecer os 

seguintes factores fundamentais da vida social: a Família, como célula social; a Fé, 

como estímulo da expansão portuguesa por mares e continentes e elemento da 

                                                            

3 Expressões anteriores à subida de Salazar à Presidência do Conselho conhecidas após o 
28 de Maio de 1933  



PARTE 2 • AS HISTÓRIAS DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 84 /405 

unidade e solidariedade nacional; o Princípio da Autoridade, como elemento 

indispensável do progresso geral; a Firmeza do Governo, espinha dorsal da vida 

política do País; o Respeito da Hierarquia, condição básica da cooperação dos 

valores, e a Cultura Literária e Científica” (Carvalho, 2001:744). 

No mesmo ano de 1936, fecham as Escolas do Magistério Primário, reabrindo 

em 1942 com a redução de um ano ao curso; o currículo do ensino primário 

obrigatório é reduzido ao mínimo: ler, escrever e contar “É a razão do presente 

decreto-lei assente na ideia de que o ensino primário elementar trairia a sua missão 

se continuasse a sobrepor um estéril enciclopedismo racionalista, fatal para a 

saúde moral e física da criança, ao ideal prático e cristão de ensinar bem a ler, 

escrever e contar, e a exercer as virtudes morais e um vivo amor a Portugal” 

(Carvalho, 2001:761). Em 1937, um ano depois do restabelecimento do regime de 

livro único, abre-se concurso para “os escritores portugueses” com vista à 

realização de um livro de leitura para o ensino primário que servisse os interesses 

da ideologia nacionalista cristã. Não houve concorrentes, e foi nomeada uma 

comissão que elaborasse livros inspirados nos da Itália de Mussolini.  

É de 1941 a 1ª edição do primeiro livro de leitura da primeira classe pela livraria 

Sá da Costa, a que se seguiram os das restantes classes. Salazar reconhecia a 

força que as imagens podiam desempenhar na propagação da ideologia, razão pela 

qual incumbiu António Ferro de criar o Secretariado de Propaganda Nacional 

(1933). Para além dos textos que glorificavam o regime, de cartazes e de frases 

patrióticas e religiosas, os livros eram ilustrados com imagens em que a obediência 

à trilogia Deus, Pátria, Família era constante, bem como a do país pobre mas 

honrado e, por isso, merecedor da protecção divina. 

Apesar de cada vez mais fechado ao exterior, Portugal localiza-se na Europa 

onde o analfabetismo estava praticamente extinto. A guerra terminara e a educação 

era imprescindível ao desenvolvimento económico. No nosso país, em 1950, 

metade dos portugueses não sabia ler. Para colmatar este estado de coisas, em 

1952, é posto em prática o plano de Educação Popular que prevê multas, prisão e o 

diploma de instrução primária para obtenção da carta de condução, acesso ao 

emprego, passagem à disponibilidade e autorização para emigrar. 

A década de 60 continua a tentar reduzir o fosso que nos separa do resto da 

Europa embora de forma muito lenta. É criado o Ciclo Preparatório do ensino 
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Secundário e a Telescola. A fundação Calouste Gulbenkian cria, em 1958, o serviço 

de Bibliotecas Itinerantes e, em 1960, vinte e três bibliotecas fixas. Durante muito 

tempo são as únicas bibliotecas a que tem acesso a maioria dos portugueses. 

Em 1968, Salazar é substituído no Governo por Marcelo Caetano. As mudanças 

políticas, económicas, sociais, tecnológicas e culturais que se deram no século XX, 

vieram pôr em causa a linguagem gráfica, as formas de comunicação e o papel 

tradicional que até então estas tinham desempenhado na sociedade. As duas 

guerras mundiais geraram os movimentos da arte moderna e as novas funções da 

comunicação que estão intimamente ligadas ao desenvolvimento do design gráfico. 

Os acontecimentos político-sociais como o movimento hippy e o Maio de 68 

contribuíram para uma mudança de mentalidades que encontrou novas formas de 

expressão. A imagem deixou de ser importante para a comunicação, tornou-se ela 

própria a comunicação.  

Apesar do profundo atraso em que se vivia em Portugal, os meios de 

comunicação, os emigrantes, os desertores da guerra colonial e o turismo trazem 

notícias do estrangeiro. As lutas estudantis iniciam-se em 1969. O relatório da 

O.C.D.E sobre a situação escolar é arrasador: uma elevada taxa de analfabetismo, 

frequência e aproveitamento escolares muito baixos e enorme carência de 

professores, de instalações e de material didáctico.  

Deve-se a Veiga Simão as primeiras medidas em matéria de ensino. Em 1971, 

apresenta duas reformas: Reforma do Sistema Escolar e Reforma do Ensino 

Superior. Apesar de dificultadas pela sociedade conservadora, o descontentamento 

da maioria da população fê-las seguir em frente. Delas constam: institucionalização 

da educação pré-escolar; escolaridade obrigatória de oito anos; polivalência do 

ensino secundário; expansão e diversificação do ensino superior; cursos de pós-

graduação; novo enquadramento do ensino profissional; estruturação da educação 

permanente; democratização do ensino. 

Em Abril de 1974, dá-se a revolução que produz modificações profundas em 

todas as áreas da sociedade portuguesa. Portugal entra numa nova fase. 

Até à Revolução de Abril, os manuais escolares sofrem poucas alterações, 

seguindo os modelos das décadas anteriores, com texto compacto e raras 

ilustrações. São pouco apelativos. Embora nos anos 60 aparecessem alguns 
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exemplares em que são visíveis as tentativas de introdução do design na sua 

realização, só a partir desta data se observam mudanças significativas. 

O design entrara lentamente no nosso país pela mão de artistas e intelectuais 

como Daciano Costa que promoveu um curso no seu atelier, de 1960 a 1962, ou 

Augusto França e Conceição e Silva que promovem outro, na Sociedade Nacional 

de Belas-Artes em 1965.  

O IADE, Instituto de Artes Visuais e Design é criado em 1969 e a Fundação 

Calouste Gulbenkian inicia a sua actividade de atribuição de bolsas de formação 

em design no estrangeiro (Santos, 2001).  

A introdução da disciplina do design nas universidades públicas (as reformas do 

ensino oficial criaram o curso de design em 1975, nas Escolas de Belas Artes, 

primeiro no Porto e seguidamente em Lisboa) tornou o design, não só mais visível 

pela opinião pública, como proporcionou uma formação sistemática a um público 

mais alargado cujos resultados se começaram a sentir. A nível de ensino particular, 

o ARCO (Centro de Arte e Comunicação Visual) criado em 1973, em conjunto com 

o IADE, constituíam as duas escolas privadas de referência na área. 

As artes gráficas desenvolveram-se em paralelo com a revolução, na medida 

em que a comunicação era essencial e liberta de censura. Após a instabilidade dos 

primeiros anos pós-revolução, as editoras multiplicaram-se, tendo contribuído, 

significativamente, para o aparecimento de novas casas a necessidade de manuais 

escolares para o crescente número de alunos e professores que a democratização 

do ensino criou. A carência de professores obriga ao emprego de indivíduos cuja 

formação pedagógica e científica é mínima ou mesmo nula. Os novos manuais 

deveriam, por um lado, sintetizar e simplificar parcelas do conhecimento para 

facilmente chegar à sociedade de massas e, por outro, servir de guia aos 

professores sem formação. Consequentemente, o número de autores de manuais 

aumentou, alterando-se a situação existente de que são exemplos António Matoso, 

Júlio Leal Loureiro ou Palma Fernandes cujos manuais de história, de geografia e 

de matemática, respectivamente, foram usados durante décadas, funcionando 

como que “livro único informal” (Claudino, 2005:202), apesar de em 1968 se ter 
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restabelecido a liberdade de escolha dos manuais escolares por cinco anos, no 

ensino preparatório.4  

A maioria destes livros não apresenta qualquer preocupação quanto à forma 

como organizam a informação. A preto e branco, de texto compacto e quase sem 

margens, sem as matérias e as ilustrações numeradas, viram-se suplantados por 

uma miríade de manuais que, a pouco e pouco, se transformaram naquilo que são 

hoje: “(…) des outils polyphoniques qui, compte tenu de la diversité des situations 

pédagogiques et des attentes des enseignants, autorisent des lectures plurielles, 

offrent dês parcours diversifiés, se prêtent à des usages multiples” (Choppin, 

1998:10) 5. 

Deste percurso de mudança, referimos alguns manuais escolares que 

demonstram já algumas preocupações com a organização da informação: o manual 

História do 4º ano do Liceu, de Fernanda Espinosa e Maria Luísa Guerra, do final 

dos anos 60, da Porto Editora, editora criada em 1944, vocacionada para as obras 

escolares. Ilustrado a preto e branco, apresenta alguns mapas, esquemas e texto a 

preto e laranja. É dos primeiros manuais escolares a apresentar resumos, glossário 

e textos secundários, destacados em caixas de texto de fundo também laranja.  

Um exemplo curioso de manual escolar de 1970, é o Compêndio de Geografia 

de Júlio Leal Loureiro, também da Porto Editora. Curioso porque apresenta a 

informação de um modo tão desorganizado que parece ser uma colectânea de 

páginas de manuais realizados em diferentes tempos. No mesmo livro arruma-se a 

                                                            

4 Em 1891 é publicado um regulamento para a aprovação e adopção de livros de texto para 
o ensino secundário. 
De 1888 a 1892 a Junta Consultiva ou o Conselho Superior de Instrução Pública aprovavam 
os livros de entre os quais os professores podiam depois escolher. 
Em 1894 o regime de livro único é instituído pela primeira vez. 
Em 1905 o regime de livro único é abolido, exigindo-se apenas que fossem aprovados por 
uma comissão. 
Em 1936 restabelece-se o regime de livro único para o ensino primário. 
Em 1947 restabelece-se o regime de livro único para o ensino liceal, sendo esse livro 
escolhido por concurso público cuja validade é de cinco anos. 
Em 1948 restabelece-se o regime de livro único para o ensino técnico.  
Em 1968 restabelece-se a liberdade de escolha dos livros por cinco anos de entre os 
autorizados, no ensino preparatório. 
 
5 “Os manuais actuais tornaram-se instrumentos polifónicos que tendo em conta a 
diversidade de situações pedagógicas e as expectativas dos professores, permitem leituras 
plurais, oferecem percursos diversificados, prestam-se a usos múltiplos” (Tradução livre). 
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matéria do 3º e 4ºs anos do liceu. As primeiras trinta páginas de cada ano são a 

cores e profusamente ilustradas se bem que com diferente organização. As 

restantes páginas, a maioria do livro, são a duas cores e ainda com outra 

organização. No entanto, aparecem por vezes exercícios e perguntas para que os 

alunos testem o que aprenderam. Não se percebe bem se é no fim dos temas ou 

capítulos porque estes nem sempre estão numerados ou arrumados de modo claro. 

A 7ª edição do Compêndio de História de Portugal de António Matoso, 1972, da 

editora Livraria Didáctica, apresenta também algumas preocupações com a 

organização da informação, muito diferente de outros manuais de datas anteriores 

do mesmo autor. Embora a preto e branco, tem ilustrações variadas como fotos, 

desenhos e reproduções de documentos da época. Está organizado por temas, 

capítulos e subcapítulos numerados. Antes de cada grande tema existe um resumo 

e no fim de cada capítulo, um espaço de “leituras” que constam de excertos de 

documentos da época. A sua editora, a Livraria Didáctica, fora criada em 1944 por 

três professores, sendo dois, Eduardo Alves de Moura e Américo Palma, também 

autores de manuais. 

O Compêndio de História, do 2º ano do liceu, de António do Carmo Reis, de 

1975, da Asa, editora criada em 1951 e também vocacionada para os livros 

escolares, apresenta duas cores, margens maiores, numeração das imagens e dos 

assuntos, negrito a destacar as palavras, duas colunas, uma para o texto, outra 

para as imagens, com filete negro na margem superior. Distingue os textos da 

época pelo tamanho da letra e da coluna e apresenta uma pequena introdução que 

não se percebe a quem se dirige, se aos alunos se ao professor.  

O manual escolar Iniciação à Geografia das professoras Conceição Ferreira e 

Odete Martins, da editora Empresa Literária Fluminense, é um dos primeiros 

manuais cujo design de comunicação é, conscientemente, dirigido ao nível etário do 

público do 8º ano e é um dos primeiros exemplos da substituição da linguagem 

impessoal por uma linguagem pessoal e directa, dirigindo-se ao aluno, tratando-o 

por tu. Nas suas páginas de organização simples, espaçosa e apelativa, é fácil 

encontrar os assuntos. Colorido, é profusamente ilustrado com vários tipos de 

imagem, onde sobressaem desenhos humorísticos, em estilo de banda desenhada, 

que ocupam as duas primeiras páginas de todos os capítulos, servindo de fundo 

aos seus títulos. O texto apresenta-se em duas colunas e os documentos originais 
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em caixas de texto. O índice é bem organizado e numerado e em cada capítulo 

existem os objectivos e os exercícios correspondentes.  

Muitas das editoras de livros escolares mais conhecidas foram fundadas nos 

anos 70 como a Plátano (1972), a Caminho (1975), ou a Texto (1977)6. Nos anos 

80, estas editoras dão os primeiros passos na construção do manual que hoje 

conhecemos, dividido em temas, capítulos, unidades, dicionário, biografias, 

bibliografias, resumos, fichas metodológicas, exercícios, documentos, mapas, 

fotografias, esquemas e desenhos, que necessita de um verdadeiro código de 

“navegação”.  

Em 1989, encontramos três manuais da mesma disciplina e do mesmo ano, de 

três editoras, a Plátano, a Texto e a Porto Editora, que são exemplos do que acima 

foi dito, apresentando, no entanto, pouca qualidade a nível do design, mais 

acentuada no manual da Texto Editora. Neste livro de Luísa Ucha Silva, a 

impressão geral é de desorganização, para o que contribui a coabitação de muitos 

tipos de arranjos gráficos que se sucedem através das páginas. Apesar da 

introdução dirigida aos alunos que procura explicar como se organiza o manual e 

da quantidade de imagens que suplanta o texto, é tão compacto e existe um tal 

“ruído visual” que não nos parece que o aluno fosse capaz de se apropriar do livro 

sem a ajuda do professor. Os outros dois manuais, o de João Antunes, da Plátano, 

e o de Énio Semedo e José Queirós, do Porto Editora, seguem o mesmo estilo, 

embora de modo mais organizado. 

No final dos anos 80 é publicada a definição de manual escolar através do artigo 

2º do Decreto-lei nº 57/87, de 31 de Janeiro: “manual escolar é todo o instrumento 

de trabalho impresso e estruturado que se destina ao processo de ensino 

aprendizagem, apresentando uma progressão sistemática quanto aos objectivos e 

conteúdos programáticos e quanto à sua própria organização da aprendizagem”. 

Este decreto-lei instituiu também o processo de apreciação dos manuais escolares 

pelos estabelecimentos de ensino. Dez anos mais tarde, o Decreto-lei n.º 176/96, 

de 21 de Setembro, ao estabelecer uma distinção entre vários conceitos no âmbito 

da política do livro, redefine o de manual escolar como “o instrumento de trabalho 

individual, constituído por um livro em um ou mais volumes, que contribua para a 

                                                            

6 A Porto Editora e a Asa foram fundadas, respectivamente, em 1944 e 1951. 



PARTE 2 • AS HISTÓRIAS DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 90 /405 

aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento da capacidade e das 

atitudes definidas pelos objectivos dos programas curriculares em vigor para cada 

disciplina, contendo a informação básica necessária às exigências das rubricas 

programáticas. Supletivamente, o manual poderá conter elementos para o 

desenvolvimento de actividades de aplicação e avaliação da aprendizagem 

efectuada”.  

A 26 Novembro é publicado o Decreto-Lei n.º 369/90 que prevê a constituição 

de comissões científico-pedagógicas para apreciação da qualidade dos manuais 

escolares que analisam os primeiros manuais em 1993 e 1995, do 1º e 2º ciclos, 

anos de escolaridade sujeitos a alteração de programas. Foram avaliados 116 

manuais, tendo as conclusões sido comunicadas às editoras para que integrassem 

as respectivas alterações nas futuras obras. 

 

6. Século XXI 

A história da nossa civilização tem sido sempre marcada pelo desenvolvimento 

tecnológico que a acompanha e que, de certo modo, a vem caracterizando no 

essencial, sendo recorrente o emergir de concepções diferentes quanto ao modo de 

a encarar. No século XX, segundo alguns teóricos, essas concepções 

correspondem a duas épocas diferentes: o Modernismo e Actualidade ou Pós-

modernismo. Enquanto a primeira via na tecnologia a ferramenta para a liberdade e 

para o progresso, a segunda encara-a como meio de transformação do homem 

através da informática, da realidade virtual ou da biotecnologia.  

O Pós-modernismo terá tido o seu início cerca dos anos 70 (Harvey, 1993), 

assumindo-se, criticamente, contra o optimismo e os ideais do Modernismo. 

Algumas das características que têm sido apontadas ao Pós-modernismo, época de 

surgimento de toda uma nova geração de tecnologias, são a falta de profundidade e 

de autenticidade, a imitação, a subjectividade e a relatividade. À hegemonia da 

razão da tradição filosófica ocidental, o Pós-modernismo opõe a das emoções e da 

intuição.  

A globalização proporcionada pelo desenvolvimento tecnológico, pano de fundo 

da nossa civilização, está intimamente ligada à produção de conhecimento e de 

riqueza e à instantaneidade da informação, sendo de esperar que a percepção dos 

factos também fosse global. No entanto, apesar do esbater das diferenças, cada 
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indivíduo continua a interpretá-los no quadro da experiência da sua própria cultura, 

conduzindo à subjectividade e, de algum modo, à criatividade.  

Nestas décadas de mudança de século, cujas algumas das características se 

referem acima, o design está presente em todas as áreas da vida, evidenciando as 

consequentes marcas. Nas publicações, nos museus, nas exposições, na televisão, 

nos programas de computador, nas páginas da Internet, nos edifícios, em todos os 

objectos com que lidamos, com que nos vestimos e que comemos, pretendendo 

contribuir para que o homem viva melhor, o design que já não tem país, adopta 

livremente formas que vai buscar a todas as épocas, a todos os estilos. A estética 

ou a razão já não são objectivo fundamental, antes o inesperado, o subjectivo, a 

agressividade. Tudo vale para que o consumidor seja seduzido e compre os 

produtos que lhe conferirão estatuto social. Encontramos no texto de Carlos Aguiar 

que citamos, a síntese do nosso pensamento: “No planeta globalizado totalitário e 

sem valores em que o mundo dos nossos dias se vai transformando, a prática do 

design vai-se afastando inexoravelmente da sua missão de elevados propósitos 

funcionais, estéticos e sociais, e vai aceitando um novo papel mais pragmático de 

grande integrador de estratégias lucrativas feita a partir de uma base operativa 

consistente e friamente eficaz” (Aguiar, 2000:91). 

No design de livros, objecto a que predisseram o fim sem tal se ter concretizado, 

estas marcas não são tão notórias, excepto nas capas, primeiro meio de sedução 

do leitor. Alguns tipos de livros devem a sua existência e a sua função ao hábil 

trabalho desenvolvido pelos designers, ao longo do tempo, como os livros 

pedagógicos, os manuais de instrução ou os livros de arte. No entanto, no mundo 

da educação, o design e a consequente proliferação da imagem nos livros 

escolares, suscitam sérias questões e podem ser um problema para a sociedade. 

Já em 1977, o pedagogo francês Bernard Planque escrevia: "L'omniprésence de 

l'image est un phénomène dont l'importance n'échappe plus ni aux parents ni aux 

éducateurs. Il faut encore souhaiter que ceux qui produisent ces images prennent 

conscience de leurs responsabilités dans le développement affectif, culturel, 

intellectuel, moral des enfants auxquels ils les destinent" (Cossette, 1979:130)7. 

                                                            

7 “A omnipresença da imagem é um fenómeno cuja importância não deve passar 
despercebida nem aos pais, nem aos educadores. É preciso também esperar que quem 
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Tecnologicamente, este estádio de desenvolvimento do design gráfico deve-se, 

essencialmente, à informática. O computador assumiu um papel decisivo, quer na 

paginação, quer na nas máquinas de impressão, quer ainda na impressão digital, 

tornando a edição acessível a qualquer indivíduo. O reverso deste avanço 

tecnológico é o aparecimento de soluções de design de menos mérito, quer por 

ignorância, quer pela ânsia de seduzir a qualquer preço, adoptando, 

indiscriminadamente, soluções que nem sempre cumprem o principal objectivo do 

design. Enquanto para alguns tipos de objectos, este facto carece de relevância, 

noutros, como é o caso dos livros didácticos, faz toda a diferença.  

O surgimento anual de centenas de novos manuais escolares cuja novidade é a 

mera sedução pela decoração, pois não há mudança de programas, nem 

descobertas científicas, anualmente, traduz-se em aumento de preço e, 

frequentemente, não acrescenta nada à sua função a não ser poluição visual. 

Concordamos com Henrique Cayatte, responsável pelo design do jornal Público, 

das revistas Ler e Egoísta, colaborador do jornal Expresso, ilustrador de muitos 

livros e manuais escolares: ”Design não é sinónimo de bonito ou feio é todo o 

processo de projecto que leva a um produto final. (…) Para mim a definição de 

design de comunicação faz muito mais sentido do que a definição de design 

gráfico” (2007). Por outro lado, um livro de estudo tem características próprias, 

conforme o nível etário do aluno e a disciplina a que se destina e, porque um livro é, 

apesar de tudo, um objecto de leitura sequencial e linear, não deve ser confundido 

com outros tipos de artefactos. À interacção natural e imprescindível entre 

estudante e livro que exige o acto de estudar, não deve sobrepor-se a introdução 

de tal complexidade funcional que a criança, que não está num jogo de 

computador, nem a brincar, rapidamente o põe de lado, cansada. O esforço 

desejável que requer o acto de estudar não deve ser agravado pelo esforço imposto 

pela pseudo interactividade de “navegação”, demasiado sofisticada para o 

estudante.  

Em Portugal, para muitas crianças, o manual escolar é o único livro que lêem. A 

quantidade de manuais escolares por disciplina disponibilizados, anualmente, pelas 

                                                                                                                                                                         

produz estas imagens tomem consciência das suas responsabilidades no desenvolvimento 
afectivo, cultural, intelectual, moral das crianças a quem estas se destinam” (Tradução livre). 
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editoras, as queixas de muitos sectores da sociedade sobre a sua qualidade e o 

resultado de alguns estudos sobre a correcção científica dos conteúdos 

disciplinares, tiveram como consequência uma mudança radical nas leis relativas 

aos manuais escolares. A morosidade decorrente dos processos avaliação de 1993 

e 1995, levou o governo a propor um outro tipo de controlo da qualidade científica e 

pedagógica dos manuais escolares através da Lei n.º 47/2006 de 28 de Agosto. 

Esta lei define o regime da sua avaliação, certificação e adopção, acabando com a 

simples selecção dos manuais pelos professores nas suas escolas. O processo de 

adopção, avaliação e certificação de manuais desenvolver-se-á em duas fases: 

1. Fase de avaliação e certificação - comissões de avaliação avaliam os 

manuais, de acordo com critérios estipulados, decidindo sobre a certificação da 

qualidade científico-pedagógica dos mesmos; 

2. Fase de avaliação e adopção – os docentes de cada instituição escolar 

seleccionam, de entre os manuais previamente certificados, aqueles que melhor se 

adequam ao projecto educativo da escola. 

Assim, a partir da publicação desta Lei, continuou-se a seleccionar os manuais, 

mas apenas entre os avaliados com a menção de “certificado”.  

Enquanto na anterior lei, o Decreto-lei de 1990, os critérios de avaliação eram 

muito vagos, sendo a sua especificação estabelecida pelos avaliadores, na 

presente Lei estão enunciados no Artigo 11.º, ponto 1:  

“a) Rigor científico, linguístico e conceptual; 

b) Adequação ao desenvolvimento das competências definidas no currículo 

nacional; 

c) Conformidade com os objectivos e conteúdos dos programas ou orientações 

curriculares em vigor; 

d) Qualidade pedagógica e didáctica, designadamente no que se refere ao 

método, à organização, à informação e à comunicação; 

e) Possibilidade de reutilização e adequação ao período de vigência previsto; 

f) A qualidade material, nomeadamente a robustez e o peso.” (Diário da 

República, 2006). O DecretoLei nº 261/2007 de 17 de Julho regulamenta a Lei 

especificando cada um destes pontos. 

Um dado que consideramos relevante, reflectido nos despachos regulamentares 

da Lei, é a equidade na importância que é atribuída, quer aos conteúdos científicos, 
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quer às características formais da sua apresentação. Temos algumas dúvidas 

quanto à sua aplicação prática, na medida em que, das comissões de avaliação só 

fazem parte especialistas dos conteúdos científicos. 

Também o período de vigência dos manuais escolares foi alterado de quatro 

para seis anos, com o objectivo, diz a Lei, de possibilitar, quer uma maior 

estabilidade de livros nas escolas, quer a sua reutilização no seio das famílias, 

reduzindo, assim, os seus encargos.  

Esta Lei não é consensual: não agradou aos editores escolares que contrapõem 

que já possuem um sistema de auto-regulação da qualidade dos manuais escolares 

através de protocolos estabelecidos com universidades e sociedades científicas; 

nem agradou a outros sectores da sociedade civil que consideram que a Lei é 

lesiva das leis da livre concorrência de mercado e da liberdade, quer de expressão, 

quer do exercício da profissão docente. Um retrocesso relativamente à lei anterior 

que isola Portugal no conjunto de países da Europa, é a conclusão de um estudo 

de 2007, realizado pelo Observatório dos Recursos Educativos. 

Outro facto importante desta primeira década do século XXI em Portugal, é a 

concentração de editoras escolares através da compra por grupos empresariais, tal 

como em França. A globalização e a concentração da produção dos manuais em 

grandes casas editoriais podem ter como consequência o fim do aparecimento de 

livros diferentes, experiências eventualmente importantes pedagogicamente.  

Embora compreendamos o descontentamento que esta Lei provoca, somos da 

opinião de que tudo o que possa contribuir para a melhoria dos vários aspectos 

relativos aos manuais escolares é bem-vindo. O contacto que tivemos com os 

professores brasileiros mostrou-nos que muitos deles consideravam que os seus 

livros didáticos tinham melhorado a partir da introdução da certificação dos manuais 

escolares no país e aqueles que tinham ganho prémios mostravam-se orgulhosos e 

entusiasmados para fazê-los cada vez melhor.  
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Capítulo 2 

 

Abordagem Histórica ao Manual Escolar Brasileiro 

 

 

 

 

 

“Com o objectivo de atuar na qualidade do ensino ministrado a todos os alunos das 

escolas brasileiras, foram estabelecidos critérios de exclusão de livros que evidenciam 

falta de respeito a professores e alunos e falta de apuro na pesquisa, na busca e na 

veiculação de informações correctas” 

(Guia de Livros Didáticos, PNLD, 1999:11) 

 

1. Porquê o Manual Escolar Brasileiro? 

A hipótese de se optar pelo Brasil como um dos estudos de caso desta 

investigação, prendeu-se, inicialmente, com a curiosidade sobre como um País com 

tantas afinidades com Portugal, designadamente, em termos linguísticos e de 

raízes, relativamente à educação, teria resolvido as questões relativas aos manuais 

escolares. Também, e talvez o mais relevante, uma comparação embora 

superficial, entre manuais portugueses e brasileiros, que tivemos oportunidade de 

realizar. Ficámos agradavelmente surpreendidos com o que verificámos nos livros 

do Brasil. As crianças brasileiras, relativamente às portuguesas da mesma idade, 

são encaradas como capazes de ler mais e interpretar melhor, compreendendo o 

que é importante, sem que seja necessário que os manuais se transformem em 

verdadeiros “delírios iconográficos” da era da “Disneylândia Pedagógica” como 

refere o autor brasileiro Osman Lins (1977), a propósito da redução da palavra em 

favor da imagem, tendência que se iniciou nos anos 70. Enquanto no Brasil houve, 

segundo pudemos apurar, nos últimos anos, um retrocesso, relativamente a esta 

situação, resultante de vários estudos efectuados, pensamos que esta tendência se 

tem vindo a agravar em Portugal ou, no mínimo, que se mantém. 

Embora conscientes de que não há uma realidade brasileira, relativamente aos 

manuais escolares, mas tantas quantos os seus Estados, num breve estudo 
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exploratório efectuado, constatámos que nalguns casos, deveríamos conhecer o 

modo como resolveram problemas comuns, já que sobre eles se debruçaram há 

muito. Esta constatação levou-nos a decidir, definitivamente, por uma pesquisa 

mais profunda, optando por escolher o Brasil para um dos estudos de caso da 

nossa investigação. 

 

2. A Influência de Portugal 

A história do manual escolar brasileiro é, até determinada época, a mesma do 

manual escolar português. O processo de alfabetização da população brasileira até 

ao princípio da República foi paralelo ao de Portugal.  

No nosso país, nos séculos XVI e XVII, só uma pequena percentagem dos filhos 

dos nobres e o clero tinham acesso à educação. Aliás, esta situação repetia-se 

mesmo nos países mais civilizados. Em 1780, na época da Revolução Francesa, 

somente 20% a 30% da população sabia ler e escrever (Hall, 1966). No Brasil a 

situação cultural era ainda pior. Dependendo inteiramente do país colonizador, a 

vida dos primeiros colonos era dura e a instrução não era um bem de primeira 

necessidade. Só mais tarde, já estabelecidos e após o nascimento dos primeiros 

filhos, terão sentido a necessidade de lhes ensinar o pouco que sabiam. Serão as 

ordens monásticas que criarão as primeiras escolas. 

Pode dividir-se a história do manual escolar do Brasil em três fases, se 

considerarmos que qualquer texto que sirva para ensinar é um manual. 

Consideramos a primeira fase desde o princípio da colonização até ao início da 

República (República Velha) em 1889, em que, primeiramente, são utilizados textos 

de cariz religioso e, posteriormente, livros escolares, tudo enviado de Portugal. A 

partir de 1889 até 1930 (República de Getúlio Vargas), a segunda, em que a 

produção da imprensa brasileira permite o aparecimento de obras de autores 

autóctones, embora continuem a proliferar manuais portugueses e, por fim, a 

última, de 1930 até aos nossos dias, época da explosão da indústria livreira e 

consequente aparecimento de grande número de obras didácticas.  

 

3. Do Início do Colonialismo até 1889 

Como Portugal proibia a publicação e o funcionamento de tipografias que só 

surgem em 1808, aquando da transferência da corte de D. João VI para o Rio de 
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Janeiro, os textos usados para ensinar a ler, escrever e contar eram importados de 

Portugal e, raramente, eram textos enviados com esse objectivo. Devido à 

escassez, tudo o que era escrito era utilizado. Assim, desempenhando o papel de 

primeiro livro didáctico, escreve Alcântara Machado em Vida e Morte do 

Bandeirante, de 1930, a propósito de livros que constavam em testamentos de 

bandeirantes nos séculos XVI e XVII, terá sido o Tractado da Pratica da Arismetica 

ou Tratado do prático de Aritmética do português Gaspar Nicolas de Guimarães, 

cuja primeira edição data de 1530 (Neto et al, 1979). Ainda como livros encontrados 

em testamentos, citam-se os “Segredos da Natureza” sem autor, “As Novelas 

Exemplares “ de Cervantes e a “Peregrinação” de Fernão Mendes Pinto.  

Para além destes livros, a maioria são livros religiosos como a Bíblia, livros de 

horas, breviários, missais, cadernos de orações, livros de encomendação das 

almas, manuais de confessores (Araújo, 1991). A proliferação de obras de teor 

místico explica-se não só pela tradição católico-medieval de Portugal colonizador, 

inculcada durante os séculos de colonialismo, mas também pelo monopólio da 

educação pelas ordens religiosas. A Companhia de Jesus dominava o ensino em 

Portugal e um dos seus objectivos era a evangelização do ultramar. 

Tal como referido, a primeira tipografia aparece em 1808. Era destinada a 

Lisboa, mas acabou por ser trazida por António de Araújo, futuro Conde da Barca, 

num porão de um navio, para o Brasil (Neto et al, 1979). É assim que a primeira 

História do Brasil de Frei Vicente de Salvador, natural da Baía, escrita em 1627, só 

aparece como livro impresso em 1918. 

Quem lê tem uma formação burguesa. Se vive na cidade vai às escolas 

jesuíticas. No campo, onde estas não existem durante muitos anos, os filhos dos 

colonos aprendiam as primeiras letras e os números na “casa grande” através dos 

livros e textos que aí existissem, por vezes, juntamente com os escravos e os seus 

filhos. Muitos brancos foram depois ensinados por esses negros que aprenderam a 

ler, quer com os patrões, quer nas missões. 

Durante muito tempo, tal como em Portugal, os professores, nas escolas, 

utilizaram materiais manuscritos por eles próprios, cópias de textos e livros que 

chegavam de Portugal e a que tinham acesso. Por volta de 1550, os jesuítas abrem 

a primeira escola brasileira de leitura, escrita e religião, na Baía. Em 
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correspondência jesuíta da época, aparece a primeira referência a livros didácticos, 

mandados por D. João III para os alunos da escola.  

Os livros que chegavam ao Brasil eram os usados em Portugal, em Lisboa e 

Coimbra, únicos centros de cultura, para ensinar uma minoria de meninos nobres, 

do sexo masculino e aqueles que se dedicavam ao clero. Baseada nas ideias de 

Ribeiro Sanches e Luís António Verney, a reforma Pombalina de 1759 impunha 

também as obras a serem usadas nas escolas régias, bem como a quantidade de 

livros a imprimir através da distribuição do texto Memória dos livros aconselháveis e 

permitidos para o Novo Método. A carência de livros era sentida no Brasil visto as 

primeiras edições se esgotarem Lisboa e as que chegavam serem em número 

muito reduzido (Andrade, 1978). 

Como em Portugal, entre as classes superiores, o reduzido ensino dedicado ao 

sexo feminino realizava-se em colégios femininos ou em conventos. Em carta 

dirigida do Brasil em 1788, é solicitada uma cópia da Regra e Constituição das 

Ursulinas de Pereira, bem como notícias relativas “ao bom regulamento daquela 

Casa, e à educação das Meninas” (Fernandes, 1994:199).  

Devido ao movimento português de renascimento dos estudos matemáticos e 

de engenharia, no reinado de D. João V, os livros didácticos destas matérias, 

escritos por brasileiros, aparecem muito cedo. Exame de Artilheiros, de 1744, terá 

sido o primeiro livro de matemática escrito por um brasileiro, José Fernandes Pinto 

Alpoim, que estudou engenharia e artilharia e foi Mestre de Aula de Artilharia no Rio 

de Janeiro. Escreveu também Exame de Bombeiros em 1748, para os seus alunos. 

São os primeiros manuais escolares brasileiros (Moraes, 1969). 

Em 1810, é criada a Real Biblioteca no Rio de Janeiro que, em 1814, é aberta 

aos estudiosos que peçam consentimento ao rei. Realça-se a obrigação de aí 

entregar um exemplar de tudo o que fosse impresso em Portugal e na Impressão 

Régia do Rio de Janeiro, enquanto o rei esteve no Brasil e, posteriormente, esta 

obrigação tivesse sido garantida relativamente à tipografia nacional (Araújo, 1991).  

Devido às Invasões francesas, a família real portuguesa fugira para o Brasil em 

1807, alterando-se toda a vida nacional. Inicia-se um período de desenvolvimento 

para o qual contribuem em 1815, a elevação do Brasil a reino e, em 1822, a 

proclamação da independência com D. Pedro como Imperador. Com o intuito de 

estabelecer um sistema de instrução pública no Brasil, D. João VI entrega a tarefa a 
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Francisco Borja Garção Stockler. Foi apresentado o Projecto sobre o 

estabelecimento e organização da instruccão publica no Brasil, em 1826. Baseado 

no Plano e Regimento dos Estudos que em 1799 tinha sido rejeitado em Portugal, 

este projecto que fora reformulado por demasiado inovador, nunca foi posto em 

prática. Previa a obrigatoriedade escolar para as crianças dos dois sexos e o ensino 

misto nas duas primeiras classes o que, contrariamente a Portugal, já acontecia no 

Brasil nas escolas das primeiras letras.  

Em 1851 no Pará, as escolas primárias usam um opúsculo de arimetica prática 

de André Benjamim que esclarece os professores sobre as regras que constam da 

obra. Aliás, como em Portugal, devido à falta de preparação dos professores, os 

manuais escolares deveriam assegurar-lhes o domínio dos conteúdos básicos a 

transmitir aos alunos, sendo por isso mais utilizados pelos mestres do que pelos 

alunos, particularidade que parece manter-se até aos nossos dias.  

Na sequência do êxito em Portugal do método de João de Deus, o industrial 

português Casimiro Freire propôs que se criassem escolas móveis dirigidas por 

professores formados neste método e fossem enviadas a todos os lugares sem 

ensino. 

 

4. De 1889 a 1930 

As Cartilhas brasileiras aparecem na década de 80, coincidindo com o início da 

República, embora os livros didácticos usados durante o Império, continuassem a 

ser reeditados e utilizados nas escolas.  

Um dos primeiros livros didácticos, de 1827, Escola brasileira ou instrução útil a 

todas as classes extraídas da Sagrada Escritura para uso da mocidade, foi escrito 

para os professores por José da Silva Lisboa, visconde de Cairu e político dos 

governos de D João V e de D. Pedro I. Segundo o autor, era baseado nos 

conhecimentos “religiosos, económicos e morais da Escritura Sagrada, coluna da 

civilização” (Bittencourt, 1993:27). 

O estudo realizado por Bittencourt (1993) permite-nos aceder a alguns dados 

importantes sobre este tipo de livros. Assim, são desta época a Cartilha Nacional e 

o Primeiro Livro de Leitura de Hilário Ribeiro, e Cartilha de Infância que em 1968 

atingiu a 219 edição, e o Primeiro Livro de Leitura, ambos da autoria de Carlos 

Galhardo. A Cartilha de Galhardo, a Aritmética Elementar Ilustrada de António 
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Trajano e os Rudimentos Arithméticos ou taboadas para por elas ensinarem prática 

e especulativamente as quatro operações dos inteiros e decimais – Taboada Baker, 

de António Maria Baker (1872) são três livros usados no país desde o século XIX 

até nossos dias.  

Entre 1867 e 1876, os estudos são feitos, prioritariamente, em livros 

estrangeiros e portugueses e os primeiros que se lêem são o Manual enciclopédico 

de Monteverde, inspirado na produção didáctica iluminista, de cariz científico-

tecnológico e ético–religioso; a vida de D. João de Castro de Jacinto Freire; os 

Lusíadas de Camões e, no primeiro estabelecimento secundário brasileiro, o 

colégio D. Pedro II, as selectas portuguesas de Aulete e os Ornamentos da 

memória de Roquette. Surgem também os manuais escolares ou traduções que 

seguem modelos franceses e alemães. 

A partir da década de 70 até à de 90, os livros didácticos são brasileiros e 

inspirados na tendência nacionalista, quer pelos assuntos, quer pelas as obras que 

reproduzem, quer ainda pelo tipo de objectivos que devem cumprir. A crença no 

poder educativo que os livros desempenham na viabilização de projectos políticos é 

patente. 

Ainda do século XIX, existem referências a um Silabário ou Compêndio de 

leitura Elementar de J. M. Velho da Silva; a uma primeira Colecção de Cartas para 

os Meninos e Meninas Aprenderem a Ler e a um Método Fácil para aprender a Ler 

de 1870, também sem autor e ainda à Colecção de Translados de Cyrillo 

Dilermando da Silveira, bem como a um Abecedário Mascarenhas ou Método 

Repentino de Aprender a Ler de Francisco de Paulo Mascarenhas Júnior, de 1882. 

No fim do séc. XIX ou princípio do XX, apareceram os compêndios de 

matemática dos Irmãos Maristas usados em muitas escolas, especialmente, nas 

particulares católicas que se destinavam aos cursos preparatório, elementar, 

secundário e superior. Tratava-se da Coleção F.T. D. e foram, durante muito tempo, 

impressos em França. Constavam de um livro para alunos e um livro para o 

professor. Foram reeditados várias vezes e utilizados durante décadas. 

 

5. De 1930 até Década de 60 

Em 1931, é criado o Ministério da Educação; em 1937, o Instituto Nacional do 

Livro (Murtinho, 1991); e em 1938, na ditadura de Getúlio Vargas, são dados os 
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primeiros passos de um processo que irá transformar a situação do manual escolar 

brasileiro. Aparece a primeira definição de livro didáctico pelo decreto-lei 1.006 de 

30/12/1938: “Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a matéria 

das disciplinas constantes dos programas escolares”. “Livros de leitura de classe 

são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros também são 

chamados de livros de texto, livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de 

classe, manual, livro didático” (Freitag et al, 1997:12).  

O mesmo decreto cria a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) com o 

objectivo de indicar livros estrangeiros para tradução, sugerir a abertura de 

concurso para a produção de determinados livros didácticos que não existissem no 

país e avaliar os manuais a constar da “relação oficial das obras de uso autorizado”, 

que eram, posteriormente, objecto de escolha pelas escolas. Pautava, inicialmente, 

o seu julgamento por critérios mais ideológicos que pedagógicos. 

Até 1970, as cartilhas não sofreram grandes mudanças, sendo sucessivamente 

reeditadas. Dietzsch (1990:39) caracteriza-as do seguinte modo “Monstruosidades 

fonéticas das cartilhas, as frases insossas e sem mistérios e os conselhos 

impertinentes de passarinhos, insectos e mestres empertigados…em nome de 

princípios linguísticos e de bom comportamento… Mudanças só na apresentação 

do campo gráfico. As que foram editadas até 1930, a partir dos anos 40 têm 

modificações nas ilustrações e formato. Até essa data havia litografias bem 

cuidadas, em cores ou preto e branco, influenciadas pela Europa que as crianças 

gostavam”. (…) Trabalhar a leitura e escrita resume-se a uma questão de memória 

e de exercícios repetitivos - gratuitidade de frases soltas sem sentido. Fechamento 

das cartilhas para o mundo, seja em termos históricos, seja em termos de teorias 

de investigação.”  

Destacam-se, desta época as cartilhas Brincar de Ler de Renato Serra Fleury, 

com texto e gravuras, jogos e exercícios que, em 1970, tinha atingido 725000 

exemplares (Neto et al 1979). Ainda antes de 1945, aparecem manuais com 

instruções sobre o seu uso para os professores e o manual do professor como livro 

à parte, como é o caso da cartilha O livro de Lili, acompanhada de um manual 

Como se Ensina a Ler pelo Livro de Lili, com cartazes e folhas com fichas para 

recortar que, até 1970, teve 170 edições. Onde Está o Patinho de Cecília Bueno 

dos Reis Amoroso de 1948, é o primeiro livro com ilustrações a cores. 
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Nas décadas de 50 e 60, as editoras não pagam ou pagam muito pouco de 

direitos de autor e convencem os autores a fazer a propaganda aos seus próprios 

livros, através de textos e citações de louvor a si próprios (Lins, 1977). Justificam-

no as condições de vida dos professores. Maioritariamente do sexo feminino, os 

salários baixos obriga-os a trabalhar em mais que uma escola, sem dinheiro nem 

tempo para se reciclarem, não servindo as condições das editoras de incentivo ao 

investimento cultural e monetário necessário à realização de manuais escolares. 

Assim, sucedem-se as reedições dos autores que se mantêm no mercado com 

alterações ao aspecto exterior, às gravuras e substituição de alguns exercícios por 

outros do mesmo tipo. 

 

6. Dos Anos 60 até aos Nossos Dias 

A partir dos anos 60, as editoras modernizam-se, quer a nível de equipamento, 

quer de mão-de-obra especializada, e o aspecto gráfico dos livros modifica-se.  

Em 1966, é criada a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (COLTED) e 

estabeleceu-se que os professores escolheriam os livros a comprar pelo governo. 

Inicia-se a sua compra e distribuição aos alunos das escolas públicas. Em 1971, a 

Comissão foi dissolvida e os projectos sobre o livro didáctico suspensos. Todos os 

alunos deveriam pagar os seus manuais escolares. Esta situação manteve-se até 

ao fim da ditadura militar, em 1985. Nesse ano foi criado o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), por iniciativa do Ministério da Educação, e desenvolvido pela 

Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), criada em 1983 e substituída em 

1997 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE). Este 

programa previa a escolha do manual pelas escolas, com a participação dos 

docentes do ensino do 1º grau, a sua distribuição gratuita a todos os alunos do 

ensino fundamental e a reutilização dos mesmos.  

Em 1993, um Grupo de Trabalho foi encarregue de analisar a qualidade dos 

conteúdos programáticos e os aspectos pedagógico-metodológicos de dez dos 

manuais mais escolhidos pelos professores em 1991, das séries iniciais do ensino 

Fundamental. Os numerosos problemas detectados diziam respeito à inadequação 

dos projectos gráficos, à pobreza das propostas pedagógicas e a erros científicos. 

O resultado da análise é encarado como um marco na política do manual escolar 

brasileiro, pois permitiu sistematizar os indicadores qualitativos que serviram de 
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base ao processo de avaliação que se iniciou em 1995, procurando o consenso 

sobre o que um manual deveria ser. Contando com a participação do mundo 

académico, editores e autores, o ministério da Educação concluiu que o manual 

escolar deveria:  

1. “conduzir à correcta utilização do conhecimento científico; 

2. proteger os estudantes de qualquer fonte de preconceitos; 

3. impedir situações que pudessem levar a ameaças à saúde dos estudantes, 

como no caso de experimentos em ciências; 

4. desenvolver e utilizar métodos adequados para o ensino/aprendizagem” 

(Guia do Livro Didático ). 

 

O Brasil tem cerca de 190 milhões de habitantes, espalhados por 27 estados, sem 

redes viárias, e com uma grande percentagem no limiar da pobreza, dos quais 20 

milhões nos anos 90, eram analfabetos e 50 milhões analfabetos funcionais 

(Monteiro, 1991:84). A escola conhece realidades muito diferentes, consoante 

pertence aos grandes centros urbanos ou aos pequenos aglomerados 

populacionais longínquos e disseminados por todo o país. O Brasil tem sentido 

dificuldades em superar esta situação. O manual escolar, livro didáctico no Brasil, 

considerado como o objecto cultural preferencial, passível de veicular 

conhecimentos organizados e sistematizados com certo rigor e capaz de chegar a 

um público tão disseminado e heterogéneo, tem dado origem a um grande número 

de investigações. Por outro lado, o poder político, com o intento de diminuir as 

desigualdades educacionais existentes e estabelecer um padrão mínimo de 

qualidade pedagógica dos manuais escolares utilizados nas diferentes regiões do 

Brasil, através da execução do PNLD, por intermédio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), não só adquire às editoras e distribui nas 

escolas públicas, manuais escolares gratuitos e de qualidade, para as disciplinas de 

Língua Portuguesa/Alfabetização, Matemática, Ciências, Estudos Sociais ou 

História e Geografia, como realiza a sua avaliação e ainda a formação de 

professores para a sua selecção.  

Os livros são entregues pelo Governo Federal aos estudantes no início do ano 

lectivo, devendo a sua utilização/reutilização, desde 1998, ser garantida por três 

anos consecutivos, beneficiando, assim, mais que um aluno. Com o objectivo de 
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consciencializar alunos, pais, professores e todos os profissionais envolvidos nas 

questões educacionais, da importância de conservar o livro didáctico, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com o Ministério 

da Educação, lançou em 2003, uma Campanha de Conservação do Livro Didático. 

Essa campanha foi divulgada nos meios de comunicação e através da cartilha A 

Vivamática, tendo como personagem central o Menino Maluquinho. Este tipo de 

campanhas continua. 

Em 2004, os alunos com necessidades educativas especiais pertencentes às 

instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, são integrados nestes 

programas. Salienta-se a realização e distribuição de manuais escolares em Braille 

desde 2001, para as crianças invisuais. 

Antes de chegar às mãos dos alunos, os manuais são analisados e 

seleccionados pelos directores e professores das escolas de entre os que constam 

no Guia do Livro Didático. Deste Guia, que é publicado de três em três anos, fazem 

parte as obras que, depois de todo o processo de avaliação pelos especialistas da 

Secretaria de Educação Fundamental (SEF), estão classificados como: Livros 

recomendados com distinção; Livros recomendados; Livros recomendados com 

ressalvas. Há também os livros excluídos que não podem ser escolhidos pelas 

escolas por não constarem do Guia.  

Recentemente, e com o objectivo de melhorar a qualidade do livro didáctico, o 

FNDE estabeleceu uma parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) 

que se responsabiliza pela análise técnica dos livros, elaborada de acordo com as 

normas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que está 

a desenvolver um novo projecto de normas técnicas que norteará toda a produção 

de manuais escolares do País. 

As vozes discordantes que se levantaram em torno desta política vieram, quer 

do sector editorial e da sua dependência das compras públicas, quer do sector dos 

autores que se viram pressionados a adaptar-se às novas regras. Há reacções 

contra os critérios de avaliação e avaliadores, contra a falta de liberdade de 

expressão, contra o negócio que beneficia sempre um mesmo conjunto de editoras, 

etc. No entanto, há muito mais vozes que proclamam a melhoria não só dos 

manuais como também de tudo o que lhes diz respeito.  
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Os estudos produzidos no Brasil sobre os livros didácticos nos últimos anos, são 

em tão grande quantidade que supera a sua própria produção e podem classificar-

se em três tipos os assuntos objecto de análise:  

1. a fundamentação pedagógica, psicológica, linguística e semiológica dos 

textos; 

2. os valores, preconceitos e concepções ideológicas que revelam; 

3. o design, quer relativo à sua forma física, quer ao modo como apresentam a 

informação. 

As investigações sobre o design dos livros didácticos são as mais recentes. A 

importância dada à apresentação da informação e ao seu aspecto físico ganharam 

relevância talvez influenciada pela cultura da imagem que no Brasil logrou alcançar 

uma expressão sem paralelo em qualquer outra parte do mundo ou, simplesmente 

ou também, de acordo com a era da civilização da imagem que estamos a viver que 

faz com que tudo o que é design conheça grande desenvolvimento.  

Para além destes eixos de investigação, estão a aparecer investigações sobre o 

próprio processo que envolve o PNLD. Os investigadores procuram perceber o que 

leva os docentes a optar por determinados livros em detrimento de outros, de modo 

a que os futuros manuais escolares possam colmatar cada vez melhor as 

necessidades reais do ensino-aprendizagem. Desde 2003, começou a ser 

constituído um banco de dados de livros escolares (Livres, da Faculdade de 

Educação da USP) com o objectivo de recensear os livros didácticos brasileiros 

produzidos desde 1810, data da instalação da Imprensa Régia no Brasil, que 

disponibiliza informação pela internet. Com este banco de dados pretende-se, para 

além do conhecimento dos livros e o seu registo, estudar as diferentes gerações de 

autores, a história das editoras e a história da produção escolar, as práticas 

educativas de diferentes épocas, etc. 
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Capítulo 3 

 

Abordagem Histórica ao Manual Escolar Francês 

 

 

 

“Offrir à tous les individus de l’espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs besoins, 

d’assurer leur bien-être, de connaître et d’exercer leurs droits, d’entendre et de remplir 

leurs devoirs. Assurer à chacun d’eux la facilité de perfectionner son industrie, de se 

rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d´être appelé, de développer 

toute l’étendue des talents qu’il a reçus de la nature, et par là établir entre les citoyens 

une égalité de fait, et rendre réelle l’égalité politique reconnue par la loi: tel doit être le 

premier but d’une instruction nationale; et, sous ce point de vue, elle est pour la 

puissance publique un devoir de justice’’ 1 

(Condorcet, 1792 in Guerin, 1989:25-26)  

 

1. Porquê o Manual Escolar Francês? 

Porque França é um dos países precursores da escolaridade obrigatória2, 

pensada e organizada para cumprir os grandes objectivos que ainda hoje 

permanecem actuais, pareceu-nos inevitável considerar os manuais franceses 

como caso de estudo. 

A tradição de encarar França como o berço da cultura europeia, em cujas 

escolas se formaram os primeiros intelectuais de toda a Europa que aí iam beber os 

conhecimentos com os quais, nos seus países, educaram muitas gerações de 

                                                            

1 “Oferecer a todos os indivíduos da espécie humana os meios para que possam prover às 
suas necessidades, assegurar o seu bem-estar, conhecer e exercer os seus direitos, 
compreender e cumprir os seus deveres. Assegurar a cada um deles a oportunidade de 
aperfeiçoar o seu trabalho, de se tornar capaz de exercer as funções sociais para as quais 
tem o direito de ser chamado, de desenvolver todos os talentos que recebeu da natureza, e 
assim estabelecer uma igualdade de facto entre os cidadãos, e tornar real a igualdade 
política reconhecida pela lei: tal deve ser o primeiro objectivo duma instrução nacional, que, 
deste ponto de vista, é um dever de justiça para o poder público” (Tradução livre) - Discurso 
de Condorcet apresentado à Assemblée Législative a 20 e 21 de Abril do mesmo ano. 

2 A Prússia foi o 1º país a introduzir a escolaridade obrigatória em 1722 (Schwanitz, 
2004:155). 
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compatriotas, também contribuiu para a nossa decisão. Não menos importante para 

a nossa decisão, é o conhecimento de múltiplos estudos que aí têm sido levados a 

cabo sobre, praticamente, todos os assuntos relacionados com os manuais 

escolares. E por fim, o reconhecimento da influência que a cultura francesa exerceu 

em muitas das áreas culturais do nosso país, até à Revolução de Abril de 1974. 

 

2. Idade Média 

O ensino em França durante a Idade Média, era ministrado por congregações 

religiosas a indivíduos do sexo masculino destinados ao clero, como era usual 

nesse tempo, na maior parte dos países europeus. Primeiro nos mosteiros e 

conventos, depois na famosa Universidade de Paris, aprendiam as sete artes 

liberais compostas pelo trívio e quadrívio que constavam, respectivamente, da 

gramática, lógica e retórica, e da geometria, astronomia, aritmética e música. 

Podiam também aprender jurisprudência, medicina e teologia na qual se inseria a 

filosofia. Esta filosofia medieval universitária – escolástica – baseada na concepção 

aristotélica do mundo e desenvolvida pelo filósofo S. Tomás de Aquino, dominou o 

ensino até ao Renascimento. Com designações como gramática, silabário, abregé 

(resumo), florilégio ou compêndio, as obras eram em latim ou grego. 

 

3. Renascimento 

No Renascimento, os livros pelos quais se aprendia, continuaram a ser gregos 

ou latinos conformes à pedagogia humanista, própria da paixão desta época pelos 

textos da Antiguidade Clássica, tendo sido substituída, no entanto, a filosofia 

aristotélica pela de Platão. Com estas características, considera-se como o primeiro 

manual escolar francês “Gasparinis pergamensis epistolarum líber” (Lettres de 

Gasparin de Pergame). Trata-se de uma selecção de cartas de oradores latinos da 

Antiguidade e foi o primeiro livro impresso e publicado em França por Johann 

Heylin, em 1470, na primeira imprensa a operar na Sorbonne (Kennedy et al, 1999). 

Até ao século XVIII não existem praticamente nenhumas obras consagradas à 

educação das crianças. A primeira referência a manuais escolares data de pouco 

antes da Revolução Francesa e encontra-se nos “Cahiers de doléances”. Sob a 

influência da filosofia do Iluminismo, que contesta o monopólio do ensino pela 
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igreja, exige-se a difusão e a uniformidade dos “livres élémentaires”, aplicando pela 

primeira vez este termo a obras especificamente pedagógicas.  

A palavra manual só aparece com o significado que tem hoje, conforme aos 

programas escolares, no século XX. No entanto, “manual” – obra que se deve 

conservar ao alcance da mão – encontra-se já um século antes, nas obras de 

Verlaine e Flaubert e significa guia prático do jardineiro ou do sapateiro. 

O sistema de ensino em França contou, durante muito tempo, até cerca de 

1970, com duas estruturas, uma para o ensino de massas e outra para o das elites. 

As escolas da “ordem primária” eram reservadas às crianças do povo que 

aprendiam a ler por obras religiosas em latim e das quais não entendiam nada, mas 

que seriam mais fáceis, pois na língua latina todas as letras se pronunciam. Se 

continuassem a estudar, aprendiam, seguidamente, o francês. A “ordem 

secundária”, do modelo dos collèges de Paris do século XVI, destinava-se ao 

ensino dos jovens das classes mais favorecidas.  

Nesta época, começam a aparecer livros com características didácticas. No 

entanto, por serem muito caros, destinavam-se aos alunos deste último sistema, 

visto serem pagos pelas famílias.  

Outra razão que contribuiu para o desenvolvimento deste tipo de obras, consiste 

na adopção pelos Jesuítas, de um método pedagógico novo que permitiu agrupar 

os alunos por ciclos, conforme o seu grau de conhecimentos, originando, assim, 

que cada ciclo, que corresponde hoje à nossa classe, pudesse realizar a mesma 

actividade simultaneamente3. Os livros utilizados nesse novo tipo de ensino são os 

formulários ou compilações de preceitos para memorizar; os thesaurus, catálogos 

de fórmulas estilísticas utilizadas pelos autores da Antiguidade, para imitar; obras 

dos autores clássicos depois de expurgadas de todas as referências menos morais 

ou que a igreja reprovasse; a Vida dos homens ilustres de Plutarco; e vidas de 

santos. A maior parte das obras visa a edificação moral do aluno através de 

                                                            

3 Método de ensino dito simultâneo que se espalha no séc. XVII, generalizando-se em 1830. 
O método individual que originava maior perturbação na aula perdurará até 1865 no ensino 
primário.  
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narrativas exemplares4 como as Aventuras de Telémaco escrita por Fénelon, 

preceptor do neto de Luis XVI.  

Na primeira metade do século XVII, em pleno reinado de Luis XIV, aparece a 

obra Grande Didactique do pedagogo Jean Amos Comenius que se opõe 

radicalmente ao ensino autoritário e elitista da época, com grande influência 

durante o Iluminismo, tendo sido depois esquecida até ao século XIX. Este é 

também o autor já referido de Orbis sensualium pictus (Jogos e Prazeres Infantis), 

publicado por Jacques Stella em 1658 (Pombo, 1996), livro composto por texto e 

imagens considerado o pioneiro dos manuais escolares.  

Em 1762, Jean Jacques Rousseau escreve o traité d’éducation, obra composta 

por cinco livros nos quais descreve a sua concepção das etapas cronológicas da 

educação do indivíduo, desde a primeira infância à idade adulta. Esta obra veio 

revolucionar o modo como se encarava a criança.  

Estas duas obras tiveram grande influência no modo como se passou a 

considerar a infância. A pouco e pouco, as crianças deixaram de ser vistas como 

pequenas imitações de adultos. Todo um novo mundo se descobria e eram 

necessários produtos adaptados às características próprias desse outro universo. 

Os manuais vão também, progressivamente, de encontro às novas necessidades.  

 

4. Romantismo  

Com a Revolução Francesa, na segunda metade do século XVIII, os manuais 

escolares têm um grande desenvolvimento devido ao papel que lhes é atribuído.  

Em 1791, é criada a instrução pública. Taleyrand declara: “Il faut que des livres 

élémentaires, clairs, précis, méthodiques, répandus avec profusion rendent 

universellement familières toutes les vérités et épargnent d’inutiles efforts pour les 

apprendre”5. Estes livros são concebidos, prioritariamente, para os professores, 

                                                            

4 Modelo apologético porque visa a edificação moral, segundo a classificação de Jacques 
Priouret. No seu estudo, construiu uma tipificação de modelos de manuais escolares: 
modelo enciclopédico, modelo catequético, jurídico, etc. Os modelos podem coexistir na 
mesma época e há obras que são compósitas porque integram mais que um modelo. 
 
5 “É preciso que livros elementares, claros, precisos, metódicos, espalhados com profusão, 
tornem, universalmente familiares, todas as verdades e poupem esforços inúteis para 
aprender” (Tradução livre). 
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desempenhando um papel formativo: “avec un bon ouvrage, qui sert de base aux 

leçons, un homme à talents, quand même il ne serait pas profond dans toutes les 

branches de la science ou de l’art qu’il doit enseigner, acquerra bientôt ce qui lui 

manque encore’’ (Arbogast, 1792)6. 

Na Convenção de 13 de Julho de 1793, Lakanal usa o termo “livres 

élémentaires”, declarando-os indispensáveis à educação: “ Les colonnes qui 

doivent supporter l’édifice de l’éducation sont les livres élémentaires” (Choppin, 

1997:41)7. Precisa ainda que não se devem confundir com o abrégé, simples 

súmula resumida de conhecimentos. O livre élémentaire era elemento 

imprescindível de um sistema de ensino que se deveria desenvolver do fácil para o 

difícil e do simples para o complexo, um tipo de desenvolvimento que o próprio livro 

deveria apresentar. Em Janeiro do mesmo ano, através de decreto, é aberto 

concurso para a composição de manuais para a instrução elementar, cívica e 

moral, segundo os ideais republicanos. 

Em 1796, a lei de 26 de Agosto reconhece o direito de propriedade literária às 

livrarias impressoras. As empresas privadas passam a ter a iniciativa de escolher 

os manuscritos que pretendem imprimir. 

Em 1830, com o objectivo de generalizar a instrução primária, é adoptado o 

método simultâneo nas escolas, tornando possível a existência de manuais que 

servirão à formação de alunos e mestres. De 1831 a 1833, um milhão de “premiers 

livres de lecture” é distribuído. Entre 1833 e 1843, o número de escolas sem livros 

desce de 43% para 23%. A editora Hachette enriquece, tornando-se uma das 

maiores editoras de obras escolares. 

O modelo dominante de manual escolar era o catequético, imitando os 

catecismos e apelidando-se mesmo, durante a Revolução, de catecismo 

republicano. Com uma estrutura pergunta-resposta, apresentava-se sob a forma de 

diálogo entre o professor e o aluno. O professor perguntava e o aluno respondia, 

uma pedagogia que favorecia, acima de tudo, a memorização.  

                                                            

6 “Com uma boa obra que sirva de base às lições, um homem com talento, mesmo que não 
seja profundo em todos os ramos da ciencia ou da arte que deve ensinar, adquirirá 
rapidamente o que ainda lhe falte” (Tradução livre). 
 
7 “Os livros elementares são as colunas que devem suportar o edifício da educação” 
(Tradução livre). 
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A lei Guizot de 1833 preconiza a liberdade do ensino primário que passa a 

poder ser leccionado em escolas privadas e públicas, bem como a abertura de pelo 

menos uma escola por comuna (Choppin, 1997). Em 1836, a lei Pelet incita as 

comunas a abrir pelo menos uma escola primária para raparigas. 

A lei Falloux, em 1850, reconhece a liberdade do ensino secundário e abole o 

monopólio do público. As escolas privadas poderão, doravante, receber do estado 

um local e um subsídio que não exceda 10% das despesas anuais. 

Em 1881, o ensino primário torna-se gratuito e no ano seguinte é decretada a 

sua neutralidade religiosa, prevendo a supressão do catecismo, substituído pela 

educação moral e cívica, e a laicização dos conteúdos dos manuais.  

Em 1882, Jules Ferry institui o ensino primário obrigatório para rapazes e 

raparigas entre os seis e os doze anos. Estão criados os princípios fundamentais 

que garantem a igualdade de acesso à instrução. O ensino passa a ser gratuito, 

laico e obrigatório. O mesmo ministro, em 1883, manda uma circular a todos os 

professores, confiando-lhes a escolha dos manuais escolares. França tornava-se 

assim, o primeiro país a considerar os professores como soberanos na escolha dos 

seus instrumentos pedagógicos. Este regime subsiste até hoje, tendo sido 

interrompido somente durante o regime de Vichy. 

Como consequência desta situação, durante o século XIX aparecem muitas das 

editoras escolares que ainda hoje existem, como a Hachette em 1826, Alphabet des 

Écoles em 1831, Delagrave em 1865, Hatier em 1880 e Didier em 1898. Outras 

editoras criadas nessa época, como a Masson em 1804, Armand Colin em 1870, 

Dunod em 1871, Vuibert em 1876, desapareceram ou abandonaram o sector 

escolar. 

Os manuais escolares vão-se transformando. Ao modelo catequético sucede o 

modelo enciclopédico que procura favorecer a compreensão dos fenómenos 

estudados, a observação do real. O texto estrutura-se em parágrafos e é 

acompanhado de mapas e exercícios. As publicações que até 1880 são, amiúde, 

grosseiramente impressas, são agora cuidadosamente controladas. A legibilidade é 

essencial e, nesse sentido, é criada uma comissão em 1880, para a assegurar. Os 

cuidados estéticos são reservados aos títulos e subtítulos.  

O Estado, procurando preservar a natureza ideológica dos manuais escolares, 

sempre procurara controlar os seus conteúdos, adoptando vários procedimentos ao 
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longo do tempo, desde a edição de Estado pelos primeiros republicanos à 

aprovação por comissões ministeriais que se prolongou até 1880. Os 

revolucionários, tendo consciência do poder do livro e da escola, souberam utilizá-

los como a grande arma para educar o povo nos ideais da república.  

Segundo Choppin (1997), no fim do século XIX, com a política de renovação 

pedagógica iniciada por Jules Ferry, os critérios de natureza ideológica e política 

são substituídos pelos de ordem cognitiva. Os programas, de que os manuais 

representam a parte prática, tinham feito a sua aparição e, na sua sequência, nasce 

o livro único que apresenta, por temas, o essencial dos conhecimentos que os 

programas preconizam, como é o caso da obra De tout, um peu de J.B. Tartière, 

em 1897. Mais tarde, é criado o romance escolar que através de uma intriga, cujos 

heróis são “os bons”, procura apresentar os conteúdos interligados como é o caso 

de Tour de France par deux enfants de 1877, de G. Bruno. 

Conselhos e máximas morais relativos à pátria, à família e ao trabalho fazem 

parte de todos manuais de que é exemplo, em 1909, Par l’éffort da editora M. 

Guéchot. A ilustração reduz-se praticamente às capas, com desenhos de pares de 

rapariga e rapaz. Há também imagens de crianças a trabalhar para ajudar a mãe ou 

da família que vão perdurar até cerca dos anos 60.  

O tipo de manual único com a divisão dos conteúdos por disciplinas desaparece 

no princípio do século XX. Nos últimos anos, em resposta às críticas que têm sido 

feitas aos manuais actuais, foi aventada a hipótese de se voltar ao livro único. No 

mesmo sentido, parece ser visto com bons olhos por alguns críticos, de entre os 

quais o ministério da educação, a criação de manuais do tipo Tour de France par 

deux enfants de modo a combater a apresentação dos conteúdos em mosaique 

(Igen, 1998). 

No ensino secundário, a meio do século XIX, impõe-se um livro composto por 

capítulos que apresenta as sucessões encadeadas de conteúdos, à maneira de um 

código, sendo por isso tipificado como modelo jurídico, mantendo-se até à década 

de 60 do século XX.  

 

5. Século XX 

Durante os últimos anos do século XIX e a primeira metade do século XX, a 

estrutura interna dos manuais escolares sofre poucas alterações. Apresenta os 
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conhecimentos progressivamente, agrupados em capítulos, cuja leitura se faz 

linearmente. Por outro lado, os conteúdos e a aparência mudam radicalmente. No 

fim dos anos 20 e 30, o manual reflecte os estudos realizados na época sobre a 

psicologia infantil, constituindo-se, verdadeiramente, como literatura para a infância. 

Paralelamente, o manual cumpre outras funções, integrando exercícios e 

questionários. 

O desenvolvimento das técnicas e das máquinas de impressão dão origem ao 

aparecimento de diversos formatos de livros e o tamanho das suas páginas 

aumenta. O incremento do número de imagens, como jogos e desenhos do tipo das 

revistas ilustradas, torna obrigatória a partilha do espaço da página com o texto, 

exigindo um design mais complexo. As editoras, nesta época, confiam as 

ilustrações a artistas como Pierre Rousseau, Bourdier ou Ray-Lambert - modelo 

atractivo - de que é exemplo l’ Arithmétique en riant au cours moyen de R. Jolly, de 

1933 (Choppin, 1998). Hoje, são os designers que fazem esse trabalho, embora as 

editoras possuam bancos de imagens de que se socorrem muito frequentemente.  

Depois da 2ª Guerra, houve um grande desenvolvimento na produção dos 

manuais escolares, que se transformaram no símbolo da escola para todos. Os 

livros escolares representavam em 1954, 22% da produção editorial. Em 2002, 

diminuíram para 13% (INRP, 2004). 

Apesar de nos anos 20, o desenvolvimento da fotografia permitir substituir a 

gravura, esta subsiste por ser mais propícia às imagens didácticas. Mas os heróis já 

não são crianças e sim animais como os dois gatos de Nanou et nanette 

découvrent le monde, dos anos 30.  

Exceptuando alguns casos desde 1860, é com a obra René et Marie de 1931, 

editada por Bourrelier, que aparecem imagens a duas cores. A quadricromia só 

aparece nos anos 60. Nesta altura, o recurso ao imaginário tornara-se cada vez 

mais frequente nos manuais, e as histórias, o mundo familiar e os amigos 

substituem o mundo sério do trabalho e da escola. A televisão aparecera, 

influenciando a proliferação da imagem.  

Freinet denunciara nos anos 30 o uso pouco crítico que os professores faziam 

do manual escolar mas, a partir do fim dos anos 50, este foi duramente criticado. As 

críticas baseadas nas suas opiniões generalizaram-se, quer porque se impunha aos 

professores com a sua progressão rígida, quer porque fazia o trabalho do professor, 
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promovendo um ensino baseado na rotina, quer ainda, por ser considerado 

inadaptado à heterogeneidade dos alunos.  

«Les manuels sont un moyen d’abrutissement. Ils servent bassement, parfois, les 

programmes officiels. Quelques-uns les aggravent même par je ne sais quelle folie 

de bourrage à outrance. Mais rarement les manuels sont faits pour l’enfant. (…) Les 

manuels tuent ainsi tout sens critique, et c’est probablement à eux que nous devons 

ces générations de demi-illettrés qui croient mot pour mot tout ce que contient leur 

journal» (Freinet, 1969)8. 

Algumas editoras escolares desaparecem, outras reestruturam-se, 

concentrando-se, formando os grupos Hachette, Havas, Vivendi ou Flammarion. 

Hoje os grupos editoriais Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard e Nathan, que 

constituem a Association Savoir-Livre, detêm mais de 80% da produção escolar. 

Em 1975, a revista Cahiers Pédagogiques dedicou um número aos manuais 

escolares com o título: Manuels: danger! Sendo o título elucidativo, dos seus vários 

artigos podem retirar-se a ideias gerais da época sobre o assunto: dispensável 

porque prejudicial; um negócio para as editoras que, querendo atrair, utilizam as 

palavras novidade, eficácia, modernismo e procuram copiar as revistas; 

fomentadores da preguiça dos professores; realizados para o professor e não para 

o aluno; niveladores por baixo em função do aluno médio; imbuídos de ideologia; 

sexistas, etc. Evocam Freinet que os recusa por matarem o desejo de aprender. Os 

partidários do manual argumentam que, para além de ser o mais barato de todos os 

recursos didácticos, representa a igualdade de oportunidades para todas as 

crianças, bem como a ligação entre a escola e a família.  

No mesmo ano de 1975, a lei Haby instaura o collège único, ou seja, a 

unificação dos ensinos pós-primária. Todos os alunos, após a escola primária, 

devem ter acesso ao mesmo tipo de ensino, em aulas heterogéneas, evitando 

assim a segregação social. Em 1959, a lei Berthoin decretara a escolaridade 

obrigatória até aos 16 anos, tendo sido posta plenamente em prática somente em 

                                                            

8 “Os manuais escolares são um meio de embrutecimento. Servem, por vezes, mal, os 
programas oficiais. Alguns pioram-nos tornando-os mais vazios. Mas raramente os manuais 
são feitos para as crianças (…) Os manuais matam qualquer sentido crítico, e é 
provavelmente a eles que devemos estas gerações de semi-letrados que acreditam em tudo 
o que vem no jornal” (Tradução livre). 
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1967. Em 1977, o Estado inicia o financiamento dos manuais do collège. Os 

manuais da primária são financiados pelas comunas e pelo Estado. 

A demografia e estes três acontecimentos levaram ao acréscimo da população 

escolar, à democratização do ensino e, consequentemente, à heterogeneidade 

social e cultural dos alunos. Para dar resposta a esta nova situação, o Estado foi 

obrigado a recrutar massivamente professores, não tendo capacidade nem tempo 

de os formar capazmente. Este novo público, alunos e professores, obriga o manual 

escolar a adaptar-se. Não são mais possíveis a aula magistral, um só percurso ou 

uma progressão única. Por outro lado, as novas teorias pedagógicas propõem os 

métodos activos e o trabalho de grupo em detrimento da aula magistral. O 

enciclopedismo é substituído pelo aprender a aprender e os alunos devem adquirir 

métodos de trabalho. Para que o aluno tenha vontade de construir o seu próprio 

conhecimento, o manual deve promover um ensino atractivo. Como são os 

professores que escolhem os manuais, os editores, para além de cumprirem os 

programas e agradar aos alunos, têm ainda que os seduzir.  

Segundo Chopin (1998), para que o manual pudesse assumir todas as novas 

funções resultantes do que acima foi exposto, haveria duas alternativas: a primeira, 

dividi-lo em vários instrumentos como cassetes, fichas, livros ou outros suportes; a 

segunda, realizar uma obra que integrasse todas as funções. Segundo o mesmo 

autor, a primeira solução foi adoptada para as disciplinas de línguas, mas para as 

outras, por razões de ordem financeira (o Estado financiava desde 1977 os 

manuais do collège), foi a segunda alternativa que prevaleceu, tendo, inclusive, 

diminuído o número de páginas. Para dar resposta a todos os novos 

condicionalismos, o resultado foi a complexidade que é hoje o manual escolar. “Les 

manuels actuels sont devenus des outils polyphoniques qui, compte tenu de la 

diversité des situations pédagogiques et des attentes des enseignants, autorisent 

des lectures plurielles, offrent des parcours diversifiés, se prêtent à des usages 

multiples”  (Choppin, 1998:10)9.  

 

 

                                                            

9 “Os manuais actuais tornaram-se instrumentos polifónicos que tendo em conta a 
diversidade de situações pedagógicas e as expectativas dos professores, permitem leituras 
plurais, oferecem percursos diversificados, prestam-se a usos múltiplos” (Tradução livre).  
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6. Século XXI 

O manual é sempre o reflexo duma época social. O livro que se lia do princípio 

para o fim e que continha todos os conhecimentos que um jovem instruído devia 

possuir como tinha sido fixado no século XIX, acabara. Acabaram, também, o 

manual que tinha sido criado para um público homogéneo, que realizava a mesma 

actividade em simultâneo, e aquele que, no princípio do século, fomentava o 

trabalho, a honestidade, o amor à pátria e à família com a certeza de, assim, 

proporcionar um futuro melhor aos estudantes. O manual modernista dava lugar ao 

pós-modernista que, por seu lado, talvez já tenha sido substituído pelo hiper-

modernista se considerarmos as características do nosso tempo enunciadas por 

Gilles Lipovetsky (1983, 2004). O novo manual é o espelho dum tempo novo, em 

que não há certezas, não se pensa no futuro, em que tudo é relativo e, portanto, a 

vida é para levar com prazer e sem grande esforço. Não há tempo, nem vale a 

pena aprofundar nada porque tudo está permanentemente a mudar. Não se lê, a 

imagem diz tudo. Os grandes meios de comunicação têm vindo a desempenhar 

uma influência tão grande em todas as áreas da vida que também o manual 

escolar, cada vez mais, procura assemelhar-se-lhes. 

Com menos páginas e mais funções, o manual dividiu-se em tantos quanto o 

número de disciplinas que, tal como um puzzle, só farão sentido quando unidos. 

Cada peça divide-se, por seu lado, em unidades e estas em capítulos que contêm 

texto (temas, dicionário, biografias, bibliografias, resumos, fichas metodológicas, 

exercícios, documentos...) e imagens (mapas, fotografias, esquemas, desenhos... 

As imagens representam cerca de metade do seu volume. Para se lhe ter acesso é 

necessário que contenha um prefácio, um modo de emprego, um sumário, um 

índice, um léxico ou glossário...e códigos...desenhos, pictogramas, cores... “(...) un 

instrument polyphonique de plus en plus complexe, au service d’un projet. Il induit 

une lecture discontinue: séquentielle au niveau de la page, thématique au niveau de 

la double page et même en réseau entre images, textes, logos… L’emploi de la 

typographie et de la couleur prend valeur de signalétique’’ (Birglin,1997:77)10.  

                                                            

10 ‘’(…) um instrumento polifónico cada vez mais complexo, ao serviço de um projecto. Induz 
a uma leitura descontínua: sequencial ao nível da página, temática ao nível da página dupla 
e em rede entre imagens, textos, logotipos... A tipografia e a cor adquirem valor de 
sinalética” (Tradução livre).  
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A acrescentar, há ainda o facto de que os manuais são realizados para alunos e 

professores, complicando a tarefa dos autores. Qualquer designer sabe que a 

primeira regra do seu ofício é conhecer o público a que se destina o produto, sendo 

que adultos e crianças são muito diferentes. O resultado desta situação é um 

objecto muito complexo. 

A última definição legal de manual escolar é de 2004 (Savoir Livre, 2004):  

“Sont considérés comme livres scolaires, (...) les manuels et leur mode d’emploi, 

ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les 

ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de 

l’enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que 

des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un 

programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés”11. 

A controvérsia dos anos 70 sobre a utilização do manual escolar acalmou, como 

confirmam vários estudos sobre a sua utilização. O Haut Conseil d’évaluation de 

l’école, em 2003, reconhece que a utilização do manual escolar é um dos factores 

que promovem o sucesso escolar e a Inspection générale em 2004, aconselha os 

professores com pouca experiência a utilizá-lo. 

O processo da produção dos manuais escolares em França está intimamente 

ligado à vigência dos programas disciplinares. Quando os programas escolares 

estão para mudar, são comunicadas ao Syndicat national des Éditeurs (SNE), as 

suas grandes orientações, permitindo poupar aos editores os catorze meses que 

medeiam entre a publicação oficial e o pôr em prática dos novos programas. Mais 

tarde, recebem a versão definitiva. As editoras iniciam o seu trabalho, constituindo 

equipas de autores que chegam por vezes aos 15, embora a média ronde os 4 ou 5 

(Igen, 1998). Nos manuais do ensino secundário o número de autores é maior que 

nos do ensino primário, devido à especificidade das diferentes matérias. Os autores 

                                                                                                                                                                         

 
11 “São considerados como livros escolares, (...) os manuais e o seu modo de emprego, 
assim como os cadernos de exercícios e de trabalhos práticos que os completam ou os 
conjuntos de fichas que os substituem, regularmente utilizados no quadro do ensino 
primário, secundário e preparatório, nas escolas superiores, assim como no diploma de 
técnico superior, e concebidos para responder a um programa previamente definido ou 
aprovado pelos ministros competentes” (Tradução livre). 
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são recrutados entre os professores das escolas primárias, dos collèges ou dos 

liceus, conforme o nível a que se destina o manual. Quem define os programas, 

quem realiza os manuais e quem controla a carreira dos professores que escolhem 

os manuais, são os mesmos indivíduos. Deve acrescentar-se que a associação 

sem fins lucrativos Savoir Livre, controlada pelos editores mais importantes da 

indústria livreira, sendo a fachada mais visível do SNE (Igen, 1998), é coeditora 

com o Estado, dos programas do ensino primário desde 1995 e de um guia de 

escolha de manuais desde 1996 - Choisir um Manuel, um enjeu pédagogique. 

Realiza ainda outro tipo de acções em parceria, como inquéritos e pesquisas. Os 

editores efectuam também análises críticas, em ateliers, nos collèges e em clubes 

na primária para além de outras colaborações, como acções de formação para os 

professores sobre como utilizar o manual escolar, desde 1991 (Boyzon-Fradet, 

1998). Apesar dos editores argumentarem que assim asseguram manuais 

escolares mais conformes aos programas e que conseguem recrutar os melhores 

autores, a nós, parece-nos uma relação um pouco promíscua. 

No ensino primário, são as comunas que financiam até 20% a compra dos 

manuais (os conselhos de escola recebem créditos pedagógicos donde retiram uma 

parte para a sua compra) e as mudanças de programa não implicam 

necessariamente a sua renovação. Numa conferência de imprensa, em 2004, os 

editores insurgem-se com esta disposição que, segundo eles, leva a situações de 

penúria, de desactualização, de desigualdade no acesso aos livros e ao fomento da 

fotocópia. No collège a compra é feita pelo Estado quando mudam os programas, 

sendo o centro de documentação e informação (CDI) encarregue da sua gestão.  

No ensino primário, o professor escolhe o seu manual, individualmente. No collège, 

é escolhido pelo grupo disciplinar, sob a presidência do chefe do estabelecimento. 

Em princípio, todos os professores da mesma disciplina devem escolher o mesmo 

manual. Quer uns, quer outros, escolhem a partir das obras que as editoras lhes 

mandam gratuitamente. Cada grande editora envia anualmente entre 500.000 

1.000.000 de livros aos professores (Igen, 1998). Num estudo muito completo sobre 

o manual escolar, realizado pelo Ministére de L’éducation entre 1977 e 1998, cujos 

resultados foram publicados em 1998, as editoras para reaverem o que gastam, 

aumentam os preços dos manuais escolares. O mesmo estudo considera 
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perniciosa esta distribuição e acrescenta que os professores, perante tanto 

material, deixam de consultar outras fontes na preparação das aulas.  

O gasto dos estabelecimentos de ensino em fotocópias é alarmante: 500 a 700 

fotocópias por ano e por aluno, situação iniciada nos anos 80, quando o discurso 

contra o manual estava no auge e foi adoptado pelos formadores dos Instituts 

Universitaires de Formation de Maitres (IUFM), levando os professores em 

formação a recusarem-no, condição indispensável para serem considerados 

trabalhadores diligentes.  

Enquanto o manual escolhido em todos os níveis de ensino é utilizado, 

essencialmente, como banco de exercícios ou de documentos, já que a parte 

reservada à exposição de conhecimentos é raramente usada, os professores 

acabam por construir como que outro manual, baseado nos diversos exemplares 

que possuem e que fotocopiam. Os alunos praticamente não o utilizam nem na aula 

nem fora dela. Os documentalistas dos centros de documentação e informação 

referem que o manual é procurado como fonte de informação ou de documentação, 

embora os alunos prefiram os dicionários e as enciclopédias que são mais fáceis de 

consultar. Em casa, os pais, apesar de os consideraram como símbolo da 

escolaridade dos seus filhos, deparam-se com o problema de não conseguirem 

acompanhar os seus estudos através dos manuais escolares. 

As transformações por que tem passado desde os anos 70, fizeram do manual 

actual um objecto híbrido, meio livro, meio CD-ROM. E é no mínimo curioso 

reflectir, como no espaço de um século, um livro que foi feito para que os alunos o 

tivessem sempre à mão, se tivesse complicado tanto que são necessárias acções 

de formação para os professores aprenderem a manuseá-lo, aulas para os alunos 

se familiarizarem com o seu funcionamento e, apesar de tudo isso, continuar a não 

ser muito utilizado.  

Ao longo dos últimos trinta anos foram feitos tantos estudos sobre o seu 

conteúdo que, hoje, França não tem manuais que contenham referências 

machistas, racistas, ideológicas, ou políticas. Tudo isso está ultrapassado. O que os 

vários actores do sistema educativo põem em causa, actualmente, é o seu peso, a 

sua forma, ou mesmo a sua existência. Apesar de muitas vozes se levantarem em 

sua defesa, as conclusões do estudo acima referido foram demolidoras, talvez não 

tanto do manual, mas do modelo pedagógico que lhe deu origem. 
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Capítulo 4 

 

Política dos Manuais Escolares de Portugal, Brasil e França 

 

 

 

 

 

A investigação que levámos a cabo sobre a história dos manuais escolares 

nestes três países tão diferentes mas interligados por relações culturais, embora de 

origem diversa, proporcionou-nos algum conhecimento sobre a sua problemática 

nos respectivos países.  

 

1. França 

Destaca-se imediatamente a política do manual escolar em França, o berço da 

democracia, da livre expressão e do direito de todos os cidadãos à alfabetização. 

Hoje, dos três países, é aquele em que as liberdades relativas às questões 

pedagógicas e editoriais do manual escolar são maiores. Enquanto em Portugal e 

no Brasil os manuais escolares são objecto de avaliação e posterior certificação, 

em França tal não acontece, apesar das numerosas críticas de que têm sido alvo. 

Em França, o ministère de l'Éducation nationale define os programas das diversas 

disciplinas, publicando-os com doze meses de antecedência à sua entrada em vigor 

de modo a “laisser le temps aux enseignants de se former, et aux éditeurs de 

réaliser les manuels correspondants” 1.  

As editoras reúnem os autores que consideram convenientes para a concepção 

e realização dos manuais escolares. O número de membros das equipas autorais 

pode chegar aos 15, embora a média ronde os 4 ou 5. Os manuais do ensino 

secundário têm maior número de autores que os do ensino primário, devido à maior 

especificidade das diferentes matérias.  

                                                            

1 Décret 90-179 du 23/2/1990- article 7 
“Dar tempo aos professores para se formarem, e aos editores para realizar os respectivos 
manuais escolares” (Tradução livre). 
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Os professores escolhem os manuais a partir das obras que os editores, 

anualmente, lhes enviam e que perfaz cerca de 10% da sua produção. Nesta 

selecção, o professor pode utilizar a grelha de critérios disponibilizada pela 

l'Association nationale des Conseillers pédagogiques (ANCP) e pelo Savoir Livre 

(associação constituída pelos editores Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard et 

Nathan). Segundo os editores, os comentários e sugestões dos professores e da 

sociedade civil sobre os livros constituem a garantia da sua qualidade.  

A França orgulha-se da liberdade da sua política relativa aos manuais escolares: 

a liberdade de produção, pois a edição de manuais é privada e independente do 

poder político, e as liberdades de escolha e de utilização por parte dos docentes. 

No entanto, o ministère de l'Éducation nationale tem o poder de proibir uma obra 

que não esteja conforme à “Constitution, à la morale ou aux lois". 

 

2. Brasil 

No Brasil, País com mais de 190 milhões de habitantes, 169 mil escolas só do 

ensino fundamental (primário) em 2003 e 120 milhões de manuais vendidos em 

2004, foi criado nos anos 80 o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tendo 

como objectivo, entre outros, aperfeiçoar os manuais escolares e proporcionar um 

ensino similar a todos os alunos. Do âmbito do programa consta a avaliação e 

certificação prévia dos manuais até à selecção pelos professores. Este processo 

moroso desenrola-se em várias fases, iniciando-se com a publicação em edital das 

regras estabelecidas para autores e editoras, bem como das etapas que devem ser 

cumpridas pelos mesmos para a inscrição do manual escolar. Posteriormente, é 

realizada uma triagem para analisar se as obras apresentadas se enquadram nas 

exigências do edital.  

Os livros seleccionados são encaminhados para a Secretaria de Educação 

Fundamental, responsável pela avaliação pedagógica do livro.  Esta escolhe 

especialistas para analisar as obras, mediante os critérios por ela definidos e 

divulgados no edital. Primeiramente coordenada por docentes universitários, é, 

desde 2001, da responsabilidade directa das universidades públicas, embora com a 

supervisão da Secretaria. Após a avaliação, os especialistas elaboram pareceres 

sobre os livros aprovados, que passam fazer parte do Guia do Livros Didático, não 



PARTE 2 • AS HISTÓRIAS DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 122 /405 

podendo os livros excluídos serem escolhidos pelas escolas. No Guia publicado de 

três em três anos, os manuais aparecem classificados com o seguinte código: 

*** Livros recomendados com distinção 

  ** Livros recomendados 

   * Livros recomendados com ressalvas 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE) envia às escolas o 

Guia do Livro Didático, juntamente com um formulário, que os professores 

preenchem, identificando as obras desejadas. Os manuais são analisados e 

seleccionados pelos directores e professores das escolas de entre os que constam 

no Guia do Livro Didático. 

 

3. Portugal  

Em Portugal, até 2006, a política do manual escolar, na prática, era semelhante 

à francesa, apesar do Decreto-Lei n.º 369/90 que previa a avaliação dos manuais 

escolares, pois somente em 1993 e 1995, foram constituídas comissões científico - 

pedagógicas para apreciação da qualidade dos manuais escolares, tendo sido 

analisados 116 manuais do 1º e 2º ciclos. As conclusões foram comunicadas às 

editoras para que integrassem as respectivas alterações nas futuras obras. Dada a 

morosidade do processo, desde essa altura nunca mais foi dado cumprimento à lei. 

Para dar resposta às inúmeras críticas oriundas quer da sociedade civil, quer de 

elementos ligados à educação, relativamente a este incumprimento, o governo, em 

2006, propôs um outro tipo de controlo da qualidade científica e pedagógica dos 

manuais escolares através da Lei n.º 47/2006 de 28 de Agosto. 

Enquanto o Decreto-Lei nº 369/90 referia como critérios de selecção a qualidade 

à adequação pedagógica, a sua robustez, o seu preço e a possibilidade da sua 

reutilização, com circulares da Direcção do Ensino Básico, de 1996, a especificar 

que o manual escolar deveria ser adequado ao desenvolvimento das competências 

definidas no currículo; respeitar os objectivos e conteúdos dos 

Programas/Orientações Curriculares; possuir qualidade científica e pedagógica; ser 

adequado ao nível etário dos alunos e ser utilizado por alunos e professor, a 

presente Lei introduz um maior número de critérios de avaliação.  

Estes novos critérios de avaliação estão especificados no Anexo ao Despacho 

n.º 29864/2007/Especificação dos critérios de avaliação para certificação dos 
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Manuais Escolares, publicado no Diário da República a 27 de Dezembro, de que 

destacamos os pontos: 

“4) Quanto à qualidade pedagógica e didáctica  

b) Apresentar uma organização coerente;  

d) Apresentar as figuras e ilustrações adequadas, sem erros ou sem situações 

que induzam ao erro;  

5) Quanto aos valores  

a) Não fazer referências a marcas comerciais de serviços e produtos, que 

possam constituir forma de publicidade, com excepção das informações relativas a 

produtos e serviços de natureza educativa, próprios do editor e adequados ao nível 

etário dos alunos a que se destina o manual, que devem em qualquer caso ser 

claramente separadas do conteúdo didáctico-pedagógico do manual; 

b) Não fazer ou induzir discriminações de carácter cultural, étnico, racial, 

religioso e sexual e respeitar o princípio da igualdade de género. 

6) Quanto à possibilidade de reutilização e adequação ao período de 

vigência previsto 

a) Não incluir espaços livres para a realização de actividades e de exercícios, 

com excepção dos manuais escolares destinados aos 1.º e 2.º anos de 

escolaridade e os manuais escolares de Língua Estrangeira. 

7) Quanto à qualidade material, nomeadamente, a robustez e o peso 

a) Apresentar robustez suficiente para resistir à normal utilização; 

b) Dispor de formato e conter dimensões e peso (ou cada um dos seus 

volumes) adequados ao nível etário do aluno, designadamente: 

i) Usar papel com peso entre 70 g/cm2 e 120 g/cm2; 

ii) Ter dimensões entre o formato A5 e 25 cm × 31 cm ou 31 cm × 25 cm; 

iii) Ter um peso máximo por volume de 550 gramas (para o 1.º ciclo de 

escolaridade) ou 750 g  (para os 2.º e 3.º ciclos de escolaridade).” 

 

Pelo que nos é dado ler, parece-nos ter sido dado grande ênfase ao design 

comunicacional do manual escolar, prova de que o Ministério da Educação 

finalmente compreende a sua importância. Esta lei também prevê o alargamento do 

prazo de vigência dos manuais escolares para seis anos, tendo como objectivo um 

período de tempo realista para implementar o regime de empréstimo. Define o 
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regime da sua avaliação, certificação e adopção, acabando com a simples selecção 

dos manuais pelos professores nas suas escolas. O processo de adopção, 

avaliação e certificação de manuais desenvolve-se em duas fases: 

1. de avaliação e certificação - comissões de avaliação avaliam os manuais, de 

acordo com critérios estipulados, decidindo sobre a certificação da qualidade 

científico-pedagógica dos mesmos. 

2. de avaliação e adopção - os docentes de cada instituição escolar 

seleccionam, de entre os manuais previamente certificados, aqueles que melhor se 

adequam ao projecto educativo da escola. 

 

As entidades que podem realizar a avaliação estão também contempladas na lei:  

a) Instituições de ensino superior público ou com reconhecimento público, suas 

unidades orgânicas e departamentos que assegurem a formação inicial ou contínua 

de docentes; 

b) Associações profissionais de professores; 

c) Sociedades ou associações científicas; 

d) Associações ou consórcios constituídos para o efeito entre quaisquer das 

entidades referidas nas alíneas b anteriores.2 

Estas comissões de avaliação devem ser constituídas por um mínimo de três e 

um máximo de cinco especialistas e organizam-se por ciclo, por ano de 

escolaridade, por disciplina ou área curricular disciplinar. Devem integrar docentes 

e investigadores do ensino superior, docentes do nível de ensino ou grupo 

disciplinar das áreas científica e pedagógica a que se refere o manual em avaliação 

e membros de sociedades ou associações científicas relacionados com a mesma 

área. Os avaliadores não poderão ser autores nem ter ligações com as editoras dos 

manuais. Este processo de avaliação deverá não exceder as 12 semanas. 

Compete ao Ministério da Educação publicitar a data da apresentação das 

candidaturas com um mês de antecedência. Os manuais que se candidatam terão 

que apresentar declaração referente a “características materiais, designadamente 

quanto ao formato, ao peso, à robustez e à dimensão dos caracteres de impressão; 

                                                            

2 Artigo 1 do Despacho n.º 29864/2007 - Diário da República, 2.ª série — N.º 249 — 27 de 
Dezembro de 2007 
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serem acompanhados da atestação de revisão linguística e científica, bem como da 

conformidade com as normas do sistema internacional de unidades e de escrita”3. 

Para que o manual possa ser admitido à candidatura terá ainda que ser pago um 

determinado montante. Os manuais aparecerão classificados como “certificado” ou 

“não certificado”, classificação fundamentada em relatório escrito enviado aos 

candidatos, que podem contestar a decisão e pedir reapreciação. 

A divulgação da lista dos manuais certificados é disponibilizada no site oficial do 

Ministério da Educação. Segue-se a adopção dos manuais escolares pelas escolas, 

baseada e registada em grelhas elaboradas pelo mesmo Ministério. Com a duração 

de quatro semanas, a selecção dos manuais deve realizar-se no terceiro período do 

ano lectivo anterior à sua entrada em vigor. 

A publicitação dos manuais pelas editoras nos estabelecimentos de ensino faz-

se antes da sua selecção, no mesmo período lectivo, e tem a duração de duas 

semanas. É proibida a oferta de manuais aos professores. Esta lei cria também, 

para acompanhar o regime de avaliação, certificação e adopção dos manuais 

escolares, e no âmbito do Conselho Nacional de Educação (CNE), um conselho de 

acompanhamento e avaliação, com funções consultivas, integrando representantes 

do Ministério da Educação, das associações de editores e de pais, das associações 

pedagógicas e sociedades científicas, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, entre outros. A opinião da sociedade portuguesa quanto à lei divide-

se: enquanto parte da sociedade civil e da comunidade educativa está convencida 

da sua bondade, a outra parte considera-a um atentado às “liberdades de 

expressão” e do “livre exercício da profissão docente”, comprovada pelas diversas 

opiniões difundidas pelos meios de comunicação social, do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e do Observatório dos Recursos Educativos (ORE). 

 

4. Quem Paga os Manuais Escolares 

4.1 França 

Em França, nas écoles élémentaires (escolas primárias), embora a lei não 

obrigue a tal ("donnant lieu à une appropriation individuelle" - les manuels - reste à 

                                                            

3 Lei nº 47/2006 - Diário da República, 1.a série—N.o 165—28 de Agosto de 2006  
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la charge des familles sauf "aide apportée aux familles indigentes par la caisse des 

écoles ou une subvention de l’Etat")4, são as comunas que os financiam tal como 

suportam os outros tipos de equipamento das escolas. No entanto, a associação 

Savoir Livre, baseada em estudos realizados5, considera que existem muitos alunos 

a quem não é pago o manual devido à dotação insuficiente das comunas. 

Nos collèges, o período de vigência dos manuais escolares é de quatro anos e o 

seu financiamento está a cargo do Estado desde 1975. 

Nos lycées, desde 2005, as Regions (regiões administrativas) constituíram 

sistemas de financiamento que variam entre si, desde a total gratuitidade até a uma 

pequena comparticipação.  

 

4.2 Brasil 

No Brasil, o Estado através da execução do PNLD, por intermédio do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), adquire às editoras e distribui 

nas escolas públicas, manuais escolares gratuitos para as disciplinas de Língua 

Portuguesa/Alfabetização, Matemática, Ciências, Estudos Sociais ou História e 

Geografia. Os livros são entregues pelo Governo Federal aos estudantes no início 

do ano lectivo, devendo a sua utilização/reutilização, desde 1998, ser garantida por 

três anos consecutivos, beneficiando, assim, mais que um aluno. 

 

4.3 Portugal 

Em Portugal, a Lei n.º 47/2006 de 28 de Agosto prevê o regime de preços 

convencionados, procurando, assim, delimitar os preços máximos dos manuais 

escolares. A lei prevê ainda, a sua gratuitidade no 1º ciclo de ensino básico e, a 

partir do ano lectivo de 2009/2010, a gratuitidade para as famílias com mais 

dificuldades. Na prática, a Acção Social Escolar financia, já hoje, a compra de 

manuais do ensino básico, existindo, assim, a gratuitidade dos manuais escolares 

para as famílias mais carenciadas.. 

                                                            

4 Décret du 29/1/1890  
“dando lugar à apropriação individual” – os manuais – ficam a cargo das famílias excepto “a 
ajuda dada às famílias pobres pela caixa das escolas ou uma subvenção do Estado” 
(Tradução livre). 
 
5 Estudo SOFRES para Savoir Livre, 2000 
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Nota Conclusiva 

Nesta parte do nosso estudo, descreveram-se os principais factos históricos 

referentes a Portugal, França e Brasil, que ao longo do tempo, originaram o 

aparecimento e a evolução dos respectivos manuais escolares. 

Registou-se a supremacia da evolução cultural em França, causa e 

consequência da sua posição privilegiada na Europa e da Revolução Francesa, 

berço da liberdade de expressão e da igualdade dos cidadãos ao acesso ao 

conhecimento. 

Confirmou-se o atraso cultural de Portugal e do Brasil, cuja ligação e influências 

recíprocas, ainda hoje se fazem sentir, embora não tão acentuadamente como 

aconteceu durante alguns séculos. Embora unidos pela religião católica, a 

influência desta marcou os três países diferentemente. Em França, deu-se a 

Revolução Francesa, sendo que uma das suas consequências foi a instauração da 

laicidade, que promoveu o desenvolvimento cultural. Em Portugal e no Brasil, 

colonizador e colonizado, o monopólio do conhecimento por parte da Igreja, durante 

mais tempo, foi uma das causas impeditivas de semelhante desenvolvimento. 

Quanto à forma dos manuais escolares actuais é semelhante nos três países, 

mas o processo porque passam até chegarem aos alunos é diferente.  

França é o país em que, apesar das inúmeras críticas de que têm sido alvo os 

manuais escolares, permanece a liberdade de elaboração e selecção, por parte dos 

editores e professores, respectivamente.  

No Brasil, o maior dos três países e aquele em que as desigualdades sociais 

são maiores, os manuais escolares são sujeitos a avaliação e posterior certificação 

antes de chegarem a professores e alunos. A necessidade de colmatar o atraso 

provocado por vários factores pode justificar, no nosso entender, esta situação. 

Em Portugal, que não foi ainda capaz de superar o atraso relativo à formação 

dos seus cidadãos, foi recentemente instituído um processo semelhante. 
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PARTE 3 

 

Contributos para o Desenho da Metodologia de Análise 
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Nota Introdutória 

“Communication must be detectable, discriminable, attractive, understandable, and 

convincing. It has to be constructed on knowledge of visual perception, human cognition 

and behaviour, and with consideration for the personal preferences, cognitive abilities 

and value systems of the audience” 1 

(Frascara, 1997:4) 

 

Sendo um dos objectivos deste estudo a avaliação qualitativa de um objecto de 

design, o manual escolar, considerou-se essencial para o desenho da metodologia 

e dos instrumentos de análise o conhecimento, quer do objecto que se pretende 

analisar, quer do público a que este se destina. 

A informação corresponde, no 1º capítulo, à Psicologia da Aprendizagem, onde 

se descrevem as características cognitivas dos alunos do nível etário a que se 

destinam os manuais escolares e o modo como se relacionam com o 

conhecimento; no 2º capítulo, Percepção, apresentam-se as suas características 

perceptivas e o processo como adquirem o conhecimento; no 3º capítulo, 

Semiótica, explicita-se, do ponto de vista semiótico, o que sustenta a análise 

interpretativa de determinada solução gráfica comunicacional, estruturada e 

construída por um conjunto específico de elementos; no 4º capítulo, Design de 

Comunicação, descreve-se o resultado da pesquisa bibliográfica referente aos 

princípios de design de comunicação próprios do objecto em estudo. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1 “A comunicação deve ser perceptível, identificável, atractiva, compreensível, e 
convincente. Deve ser construída com base nos conhecimentos da percepção visual, da 
cognição e comportamento humanos, e tendo em consideração as preferências pessoais, 
as capacidades cognitivas e os sistemas de valores do público a que se destina” (Tradução 
livre). 
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Capítulo 1 

 

Psicologia da Aprendizagem 

 

 

“É evidente que as capacidades cognitivas não se desenvolvem num vazio. A cultura 

estabelece o quadro de referência no qual as capacidades são aprendidas e usadas” 

(Papalia, Olds, Feldaman, 2001:426) 

 

Para explicar o comportamento dos alunos portugueses do 5º e 6º anos de 

escolaridade face à aprendizagem, não é suficiente recorrer à hereditariedade ou 

ao meio. Embora o comportamento também seja resultado destes dois factores, há 

indiscutivelmente um outro, o tempo que, em interacção com aqueles, nos permite 

realmente caracterizá-lo.  

A hereditariedade, sendo um dado puramente biológico, não é passível de 

discussão no que concerne à nossa investigação.  

Quanto ao meio, embora não seja o tema deste trabalho, uma referência ainda 

que muito breve. Grande parte das nossas crianças pertence a meios familiares 

muito carenciados, quer cultural, quer materialmente, por vezes com grandes 

problemas familiares de variadíssimo tipo. A Escola deveria ser um espaço onde 

pudessem experienciar o lado bom da vida - contactar com a cultura, com o afecto, 

com a qualidade. Só assim poderão sentir no futuro a necessidade de exigir para si 

próprias e para a sua vida esses valores. Por outro lado, não é possível desejar 

cultura quando se tem frio, se sente medo, se está mal sentado ou se ao pequeno-

almoço se comeu mal. Tudo isto em escolas degradadas, feias e sujas que não 

suscitam respeito nem orgulho, com professores cansados que também têm frio e 

medo. A outra parte das crianças, a pequena percentagem que não foi para o 

colégio particular, esquece as regras que a família lhe deu e não percebe porque 

há-de estudar coisas tão básicas e desinteressantes quando tem o computador e 

os jogos, muito mais emocionantes e estimulantes, que desfruta em casas 

confortáveis. 
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1. Estádios de Desenvolvimento Cognitivo de Piaget 

Para perceber a influência do tempo, recorremos à teoria de Jean Piaget que 

considera que as crianças participam activamente nas suas experiências de vida, 

incorporando constantemente dados (assimilação) nas suas estruturas físicas e 

mentais, criando sistemas organizados de acções (esquemas) que lhes permitem 

modificar os seus comportamentos e estruturas mentais para lidar com as novas 

situações com que são confrontadas (acomodação) (Sroufe et al,1996). 

Encarando o desenvolvimento cognitivo como um processo interactivo entre o 

sujeito e o meio, Piaget defende que as crianças aprendem a conhecer ou a formar 

conceitos, passando sequencialmente por uma série de estádios, fases ou etapas 

de desenvolvimento, qualitativamente diferentes, de base biológica. Embora haja 

mais do que uma formulação dos estádios, apresentamos a mais conhecida. 

Preconiza quatro grandes estádios, correspondentes a estruturas físicas e mentais 

diferenciadas, sendo o primeiro chamado sensório-motor que abarca o período 

desde o nascimento até aos dois anos de idade. Segue-se o estádio pré-operatório, 

dos dois aos sete anos, o estádio das operações concretas, dos sete aos onze 

anos e, por fim, o das operações formais que coincide com a adolescência (Piaget, 

1956). As idades apontadas referem-se à criança média, tratando-se, por isso, de 

idades aproximadas. 

À medida que a criança cresce, vai mudando de estádio e, consequentemente, 

numa lógica sequencial, vai apresentando um sistema de pensamento 

qualitativamente diferente do precedente. O período que uma dada criança 

permanece em cada estádio pode variar, necessitando sempre de tempo suficiente 

para interiorizar os processos de pensamento que o caracterizam.  

Apesar das características estruturais de cada estádio específico permanecerem 

como esquema dominante de um dado grupo etário, há elementos cognitivos dos 

estádios precedente e seguinte que se manifestam porque os períodos de transição 

arrastam-se e são flexíveis. As alterações cerebrais não são automáticas, a 

passagem de um estádio de desenvolvimento para o seguinte depende em grande 

medida da experiência educacional a que a criança é sujeita. As crianças que têm 

oportunidade de interagir com meios ricos e estimulantes têm um desenvolvimento 

muito diferente daquelas que são expostas a experiências maçadoras e passivas.  
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A fase etária que correspondente ao estádio de desenvolvimento a que Piaget 

chamou das operações concretas, abarca o período da escola primária e os dois 

anos de escolaridade que se seguem. O grupo etário que nos interessa, que 

frequenta os 5º e 6º anos de ensino, compreende os dez e onze anos, 

encontrando-se no final deste estádio ou na transição para o seguinte, o das 

operações formais. Assim sendo, as crianças desta idade, muitas delas a entrar na 

adolescência, tendo tido um contexto sociocultural favorável, tenderão a possuir as 

capacidades que enumeramos completamente desenvolvidas. Muitos dos 

problemas escolares das nossas crianças devem-se a um contexto escolar pouco 

estimulante que as impedem de se desenvolverem harmoniosamente. O fraco 

desempenho em matemática, por exemplo, é, frequentemente, consequência de 

capacidades pouco desenvolvidas a nível da leitura e da interpretação. Nos anos 

seguintes, terá lugar outro tipo de amadurecimento cognitivo – a capacidade de 

pensar abstractamente.  

Durante o estádio das operações concretas a aprendizagem baseada na 

imitação e na imaginação do estádio anterior, o pré-operatório, é substituída pela 

capacidade de encarar o mundo exterior de forma objectiva e lógica, mas numa 

perspectiva radical, o que origina que, quando as crianças chegam a uma 

determinada conclusão, esta é praticamente imutável. Já capazes de reflectir antes 

de agir, através da lógica e da moral, procuram as referências que lhes permitam 

construir os valores que as acompanharão ao longo da vida. Cheias de energia, 

estão motivadas para as novas competências que a escola lhes proporciona e que 

lhes permite aceder a novas experiências como ler banda desenhada e as legendas 

dos filmes, escrever e receber mensagens ou saber a matemática para os jogos da 

play station ou do computador, construindo assim, a sua autonomia. Curiosas, 

procuram dominar o mundo, procurando ser boas nos vários tipos de desportos e 

aprendendo facilmente grande parte das actividades manuais. O seu raciocínio, 

baseado na lógica, permite-lhes encarar o mundo dos objectos concretos sob 

pontos de vista diferentes, percebendo que há acções de causa e efeito que 

produzem modificações. Enquanto no estádio anterior centravam a sua atenção nas 

características mais evidentes dos objectos, agora já são capazes de descobrir e 

compreender a lógica das transformações reversíveis através das quais um estado 

se transforma noutro. A aquisição dos diversos princípios de conservação – 
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conservação dos conceitos de número, de comprimento, de área, de massa ou 

substância, de peso e de volume, torna-as mais capazes de responder aos desafios 

que os conteúdos disciplinares da escola lhes propõem. Podem reconhecer que a 

quantidade de uma coisa permanece igual, apesar de haver alterações na forma, 

desde que nada lhe seja retirado ou acrescentado. 

O entendimento do valor funcional das regras e as suas capacidades de 

relacionação, de classificação, de seriação, pressupõem o tipo de operações 

cognitivas que lhes permitem compreender e realizar as operações matemáticas ou 

os processos da leitura e da escrita. São capazes de classificar hierarquicamente, 

realizando a adição de classes e compreendendo o conceito de inclusão de classes 

ou da relação entre o todo e as suas partes. Estas capacidades são demonstrativas 

do desenvolvimento dos dois tipos de raciocínio lógico da criança: dedução e 

indução. O pensamento espacial desenvolve-se também, permitindo-lhes 

compreender, visualizar e usar as relações espaciais com maior competência o que 

lhes permite, por exemplo, ler mapas (Lourenço, 2002). 

 

2. Processamento da Informação 

Outro modo de encarar o desenvolvimento cognitivo, será centrarmo-nos na 

capacidade das crianças para processarem a informação ou seja, no modo como 

adquirem, recordam e usam a informação. Os teóricos do Processamento da 

Informação mantêm as fases ou estádios, embora denominados de 

desenvolvimento executivo e baseiam-se na observação e análise dos processos 

mentais envolvidos na percepção e utilização da informação.  

No processamento da informação a memória é concebida como um sistema de 

arquivo em três fases: codificação, armazenamento e recuperação. (Smith et al, 

2001). 

Quando se aprende algo novo, essa informação é codificada pelo cérebro, 

atribuindo-lhe um código para ser armazenada, para que mais tarde, possa ser 

mais facilmente recordada ou recuperada. É o sistema executivo central, elemento 

da memória operatória ou de curto prazo, que controla o processamento da 

informação. A ele se deve a expansão temporária da capacidade da memória 

operatória, armazém onde se encontra a informação que está a ser processada, ao 

transferir a informação para dois sistemas auxiliares separados. Um mantém 
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disponível a informação verbal e o outro, as imagens visuais e espaciais, enquanto 

o sistema executivo central se ocupa de outras tarefas. É também o sistema 

executivo central que ordena a codificação da informação para poder ser transferida 

para a memória a longo prazo. De capacidade ilimitada, é o lugar onde se guarda a 

informação por tempo indeterminado. Deve-se ainda ao sistema executivo central a 

recuperação da informação que se encontra na memória a longo prazo (Papalia et 

al, 2001). 

Durante a idade escolar a capacidade das crianças para adquirirem, 

processarem e reterem informação aumenta muito. A velocidade de processamento 

para acções de correspondência entre figuras relacionadas, somas mentais e 

recordação de informação espacial é maior, permitindo-lhes compreender e utilizar 

símbolos e coordenar a percepção e o movimento. O sistema executivo central 

parece atingir maior grau de maturidade entre os oito e dez anos de idade. As 

componentes visual e verbal da memória operatória tornam-se independentes por 

volta dos 10 anos, permitindo que resolvam uma tarefa visual ao mesmo tempo que 

realizam uma tarefa verbal. A capacidade da memória operatória aumenta também, 

contribuindo para que sejam mais capazes de adquirir e usar os conhecimentos. O 

seu conhecimento sobre os processos da memória, metamemória, também se 

desenvolve descobrindo e usando estratégias mnemónicas como a repetição, a 

organização (agrupamento por categorias) e a elaboração (associação de itens a 

uma frase ou história). A sua capacidade de concentração numa determinada 

informação, deixando de lado o que é irrelevante ou atenção selectiva, progride 

durante este período (Papalia et al, 2001). 

 

3. Relação entre Psicologia da Aprendizagem e Processamento da 

Informação 

Para ambas as teorias, é evidente que deverá existir diferenças entre uma 

criança de sete anos e uma de dez que, em princípio, será mais capaz a aprender, 

estando este aumento de capacidade em estreita ligação com a idade. Enquanto 

para Piaget, a sua organização cognitiva é mais elaborada, para os teóricos do 

Processamento da Informação, tornou-se mais eficiente a processar a informação, 
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quer pelo aumento da capacidade da memória de trabalho ou operatória1, quer pelo 

aumento das estratégias de memorização como a codificação e a recuperação. 

 

4. Crianças na Escola 

Quem pertence ao meio do ensino conhece as queixas dos professores que 

consideram que os alunos que lhes chegam vindos do ciclo de ensino anterior 

estão cada vez mais atrasados e infantis. Se tomarmos esse dado como certo, 

estas crianças provavelmente não tiveram uma experiência educacional que lhes 

permitisse desenvolver-se harmoniosamente, apresentando um desenvolvimento 

cognitivo aquém do esperado. As crianças desta idade se admiram e respeitam o 

professor, segui-lo-ão até ao fim do mundo e o que ele diz é lei. Se este 

fundamentar a aprendizagem apenas na memorização, na imitação e na facilitação, 

se as actividades proporcionadas forem fundamentalmente passivas e não for 

capaz de alimentar a curiosidade própria das crianças, através de problemas e 

desafios concretos, explicando-lhes a sua utilidade, estará a formar adultos sem 

iniciativa própria, sem capacidade de lutar pelo que desejam e incapazes de 

ultrapassar obstáculos. Estão na idade em que aprendem as bases, as regras e os 

hábitos, quer para a aprendizagem futura, quer para a vida, pois aquilo que se 

aprende nesta fase etária dificilmente se esquece. Se esta aprendizagem fica para 

mais tarde, torna-se de mais difícil assimilação.  

Na escola deveria acontecer como que uma interacção natural da criança com o 

meio, baseando-se na sua motivação intrínseca para o dominar e nos desafios que 

o conhecimento lhe apresenta. O professor proporcionaria experiências que 

pudessem compreender, alterando-as gradualmente, ao apresentar novas teorias e 

diferentes métodos, guiando-a através de novas explorações, num processo 

permanente de equilibração2 (Sprinthall et al, 1993), contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento harmonioso e efectivo da inteligência, ou seja, para o melhor 

desenvolvimento das formas de adaptação ao meio.  

 

                                                            

1 Armazenamento a curto prazo da informação que está a ser processada. 
 
2 “Equilibração é o processo mediante o qual de equilibra aquilo que já sabemos 
(assimilação) com aquilo que podemos ser solicitados a aprender e que não se ajusta 
completamente à nossa compreensão”  
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Capítulo 2 

 

Percepção 

 

 

“Although we tend to think of art as primarily a visual phenomenon, looking at art 

thoughtfully recruits many kinds and styles of cognition - visual processing, analytical 

thinking, posing questions, testing hypotheses, verbal reasoning and more” 1 

(Tufte, 1990:98) 

 

1. Percepção 

As experiências com que nos confrontamos diariamente podem despertar 

interesse ou indiferença, provocarem sensações agradáveis ou desagradáveis. 

Cada um de nós é atraído de modo diferente pelo que nos rodeia e que constitui o 

conjunto de estímulos externos determinantes da actuação de cada indivíduo ao 

interagir com as suas características individuais. Estas características, umas inatas, 

atribuíveis à hereditariedade e outras adquiridas através do meio e da 

aprendizagem, reflectem o nível geral de maturidade cognitiva do indivíduo2, numa 

determinada fase da sua vida. É através da percepção que vai imprimir existência, 

organizar e atribuir significado aos estímulos externos do meio ambiente, e esse 

processo mental depende das características acima referidas, ou seja, do seu 

desenvolvimento biológico, da sua personalidade, das suas motivações, dos seus 

interesses, da sua capacidade de atenção, das suas expectativas. Se 

exceptuarmos os factores genéticos e personalistas, a aprendizagem é, pois, 

determinante no desenvolvimento da maior parte destas características e a ela se 

                                                            

1 “Embora tenhamos tendência em pensar na arte essencialmente como um fenómeno 
visual, observar arte recruta muitas e diferentes habilidades cognitivas – processamento de 
informação visual, pensamento analítico, colocação de questões, verificação de hipóteses, 
raciocínio verbal, etc.” (Tradução livre). 

2 Crescimento – mudança física de peso e altura; maturação – mudança nas estruturas 
neurológicas e glandulares; desenvolvimento – mudanças nas estruturas físicas, 
neurológicas e glandulares, e também no comportamento, nas estruturas psicológicas e nos 
traços de personalidade.  
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deve, em grande parte, a nossa maior ou menor riqueza perceptiva e, 

consequentemente, a qualidade que imprimimos ao modo como vivemos a vida. 

 

2. Teoria Cognitivista sobre Percepção 

Adoptamos a aproximação cognitivista sobre a percepção, encarando-a como 

um sistema de processamento de informação, pelo qual, através de um conjunto de 

operações, o organismo transforma os sinais de entrada em informações que lhe 

vão permitir agir face aos sucessivos e permanentes desafios que o meio ambiente 

proporciona.  

Toda a informação que obtemos acerca do que nos rodeia chega-nos através 

dos sentidos. A sensação é o primeiro contacto entre os nossos órgãos sensoriais e 

o mundo, aquele que nos dá os aspectos mais básicos de uma experiência como a 

cor de uma luz, ou a intensidade de um som. Digamos que é o primeiro passo do 

processo perceptivo de que depende a identificação dos objectos e as suas 

relações no meio que nos cerca. Do nosso processo cognitivo depende a forma 

como a nossa memória e a nossa capacidade de interpretação afectam o que 

percebemos; do processamento da informação fazem parte as sucessivas 

interacções dos diversos níveis de processamento, desde os órgãos sensoriais até 

aos processos cognitivos. 

 

3. Percepção Visual 

Porque este estudo se debruça sobre os manuais escolares e nos interessa 

conhecer como as crianças de uma determinada fase etária, adquirem a informação 

contida nas imagens e nas palavras, é sobre a percepção visual que nos iremos 

debruçar essencialmente, embora o funcionamento visual pareça estar relacionado 

com o desenvolvimento sociomotor, já que o funcionamento visual compreende, 

não só os olhos, mas todo o corpo, especialmente na percepção da profundidade.  

 

4. Funcionamento do Sistema Visual 

Como já referimos, a nossa interacção com o meio tem uma grande importância 

no nosso desenvolvimento. Na nossa relação com o que nos rodeia, a visão é o 

canal informativo primordial. No entanto, para que possamos ver é necessário que 

haja luz, as ondas electromagnéticas, emitidas por fontes luminosas às quais o 
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sistema visual humano é sensível e que são constituídas por pequenas partículas 

de energia chamadas fotões, que variam, quer de intensidade, quer de longitude de 

onda, quer ainda de pureza cromática. 

A visão é um fenómeno produzido pelas células fotorreceptoras do sistema 

visual, os cones e bastonetes, sensíveis à energia lumínica (Bruce, Green, 1994). 

Os primeiros permitem a visão com luz brilhante e transmitem a informação da cor 

e os segundos permitem a visão sob luz de baixa intensidade. 

O sistema visual é constituído por um 

sistema óptico, os globos oculares, e um 

sistema neurológico. Os olhos humanos 

são globos esféricos cobertos por uma 

capa, parte opaca, a esclerótica, e parte  

transparente, a córnea. De um ponto de vista óptico, funcionam como uma máquina 

fotográfica, espaço fechado com uma pequena abertura, por onde entra a luz que 

vai formar uma imagem invertida na parte interna, oposta à abertura. A luz entra 

pela córnea, cuja forma de cúpula, vai ajudar a concentrar a luz sobre a retina, na 

parte posterior do olho. Pela contracção da abertura (pupila) através do tecido 

muscular da íris, é controlada a quantidade de luz que entra no olho, sendo o 

equivalente à redução e ao aumento da abertura da luz, para focar, 

convenientemente, na máquina fotográfica. Quando o ambiente está escuro, entra 

mais luz, deixando entrar menos quando à volta há muita luz. Quanto menor for o 

diâmetro da pupila, maior a profundidade de campo. A pupila também se pode 

contrair em momentos de grande atenção. O cristalino, por detrás da íris, permite 

focar os objectos, quer se encontrem muito perto, quer muito longe (acomodação). 

É à córnea e ao cristalino que se deve a nitidez das imagens na retina.  

No processo de percepção de imagens 

intervêm três tipos de movimentos oculares: 

os sacádicos, rápidos e intermitentes, os 

movimentos de seguimento para fixar o 

estímulo e os movimentos de convergência 

se a distancia entre este e o observador 

mudar (Yarbus, 1967). 

 FIG.1 SISTEMA VISUAL 
http://www.icb.ufmg.br/fib/neurofib/Enge 

FIG. 2 MOVIMENTO OCULAR PERANTE UMA PINTURA

http://www.uni.tuebingen.de/uni/bcn/staff/yu/Twk06.pdf 
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A retina contém os nervos que percepcionam a luz e o fornecimento de 

sangue que os alimenta. Na sua parte mais sensível, a mácula, existem centenas 

de terminações nervosas geradoras da imagem visual. É a retina que converte esta 

informação em impulsos eléctricos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo 

óptico. O nervo óptico que liga a retina ao cérebro divide-se em dois conjuntos de 

fibras nervosas, seguindo vias diferentes. Cruzam-se numa zona chamada quiasma 

óptico, e projectam-se cada um deles, sobre o hemisfério oposto, na parte posterior 

do cérebro, no córtex cerebral, onde é descodificada e interpretada a informação 

visual. O córtex cerebral possui muitos milhões de neurónios ou células nervosas.  

Os estímulos que o cérebro recebe através da visão promovem uma selecção 

de combinações neuronais que se encontram organizadas em redes ou “mapas” e 

que se podem ligar a grupos neuronais de mapas diferentes. Cada uma dessas 

células ou neurónio, emite projecções para milhares de outras células e recebem, 

por sua vez, projecções de milhares de outras células nervosas. O local de contacto 

entre essas células chama-se sinapse e é através das sinapses que as informações 

ou estímulos passam de uma célula para outra. Para que o processamento dos 

vários tipos de informação se faça de modo rápido e eficaz, a organização do 

funcionamento dos módulos ou redes neuronais, conjuntos de neurónios que se 

interligam, é hierarquizada (funcionam sequencialmente), em paralelo (funcionam 

independentes uns dos outros) e em cascata (o tratamento da informação pode ser 

iniciado em qualquer dos níveis). O tratamento de uma informação pode ainda dar 

lugar a múltiplas combinações (Crick, 1994; Damasio, 1994; Dennet, 1991; Pinker, 

1997; Zeki, 1993). 

 

5. Os Três Níveis de Tratamento dos Estímulos Visuais 

Tratamento neuro-sensorial - onde são analisadas separadamente, as diferentes 

dimensões do estímulo, existindo vias distintas para codificar separadamente as 

características da forma, do movimento e da cor. Consiste num primeiro nível de 

representação automático, independente das variáveis da atenção; 

Tratamento perceptivo - onde se opera a relacionação do conjunto de 

codificações elementares que permitem a elaboração de formas definidas pelas 

suas características estruturais. Neste nível de tratamento da informação não 
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entram as representações cognitivas do sujeito sobre a situação e não se dá a 

identificação dos objectos. 

Tratamento cognitivo - onde se opera a representação do objecto como entidade 

definida num espaço tridimensional, tendo uma função precisa e uma designação 

verbal. Nesta operação são consideradas as características estruturais da forma e a 

descrição das suas propriedades. (Bonnet, 2002, p.17) 

 

5.1 Tratamento neuro-sensorial 

Para que um estímulo seja eficaz terá que apresentar algumas características 

que têm a ver com as capacidades perceptivas do sistema visual, sem as quais não 

terá lugar no organismo a sensação, o que quer dizer que a apreensão do campo 

perceptivo é função, quer do modo como o estímulo se apresenta ao observador, 

quer de certas propriedades do seu sistema nervoso. Estas características que 

dizem respeito à sensibilidade do sistema visual, entendendo-a como a capacidade 

de reagir a determinados níveis de estimulação, são as seguintes: 

 a quantidade de luz recebida pela retina que é diferente da emitida porque 

está dependente do diâmetro da pupila;  

 a variação das configurações espaciais sobre uma dada superfície, 

dependente da acuidade visual, função que exprime a capacidade discriminativa 

das formas; 

 a variação temporal do estímulo que se traduz em ciclos de variação de 

intensidade luminosa (aumento da iluminação num ambiente escuro); 

 a variação espacial do estímulo que se traduz em ciclos de variação de 

configurações espaciais (aparecimento de um ponto de luz num ambiente escuro); 

a distinção temporal entre dois estímulos da mesma intensidade é condicionada 

pela capacidade de um foto-receptor recuperar da sua capacidade de resposta ao 

primeiro. 

 Ao contraste, a variação de intensidade entre os estímulos temporal ou 

espacialmente separados; 

 aos comprimentos de onda reflectidos pelo objecto, a cor, porque a cor que 

atribuímos a um objecto não corresponde aos comprimentos de onda da fonte 

luminosa, mas sim aos que são reflectidos por este. O modo como as superfícies 

absorvem e, consequentemente, reflectem a luz variam, dependendo da sua 
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composição molecular. Quando a luz incide numa superfície opaca, parte da sua 

energia é absorvida e parte é reflectida.  

 Ao relevo, assegurado pela fusão das duas imagens correspondentes a 

cada olho, resultante da visão binocular.  

 

5.2 Tratamento perceptivo 

O espaço do meio ambiente, acessível ao olhar humano, ou seja, o total de luz 

do meio ambiente que pode estimular o sistema visual, estando os olhos imóveis, 

chama-se campo visual e compreende 208 graus horizontalmente e 120 graus na 

vertical. Na mente, e como resultado de muitos níveis de processamento e de 

interpretação que se aplicam à imagem retiniana, formam-se os objectos 

perceptuais. As leis que regem a estruturação deste campo perceptivo são 

equivalentes às leis da natureza, como a simplicidade ou a economia.  

 

5.2.1 Teoria da Forma ou Gestalt 

Segundo Arnheim (1992), deve-se à Teoria da Forma ou Gestalt3 o princípio 

básico, a Lei da Pregnância, que indica a tendência, inerente a toda a estrutura, em 

revelar as características que a diferenciam das demais, de um modo tão completo 

quanto as condições do momento o permitam e em função de uma economia de 

esforço ou energia a ser dispendida pelo organismo. Afirma que a unidade 

perceptiva de base é a forma que resulta da distinção espontânea que o organismo 

efectua entre figura e fundo e que uma série de leis estruturais operam para criar as 

formas mais estáveis, congruentes e simples numa determinada organização 

visual. Este princípio da boa forma ou pregnância está, assim, directamente 

associado aos outros princípios ou leis que concorrem para o agrupamento de 

diferentes padrões de estímulos e que são as seguintes: 
                                                            

3 Psicologia da Forma fundada por Von Eherenfelds em Viena no séc. XIX e desenvolvida 
por Wolfgang Kohler e Kurt Koffka na primeira metade do século XX. 
 
“Configuração perceptiva é o resultado de uma interacção entre o objecto físico, o meio de 
luz agindo como transmissor de informação e as condições que prevalecem no sistema 
nervoso do observador. A luz não atravessa os objectos (…) significa que os olhos recebem 
informação somente sobre as formas exteriores e não sobre as interiores. (…) a luz 
propaga-se em linha recta e portanto as projecções formadas na retina correspondem 
apenas àquelas partes da superfície externa que estão ligadas aos olhos por meio de linhas 
rectas” (Arnheim, 1992:40). 
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 a forma é claramente distinta do fundo. O tamanho relativo das partes que 

hão-se organizar-se como figura e fundo é importante, pois o organismo tende a ler 

a parte mais pequena como forma. 

 A forma é fechada e estruturada.  

Lei do fechamento: quando o espaço está rodeado por um contorno tende a 

perceber-se como forma.  

Os tipos de contornos convexos e simétricos tendem a converter-se em forma 

enquanto os côncavos e assimétricos tendem a identificar-se como fundos. 

 A leitura da forma depende das características objectivas de estruturação 

como as relações geométricas e as de contraste. Apreende-se mais facilmente 

como forma uma zona contínua, simétrica, completa e mais regular como também 

as zonas de campo orientadas na horizontal e na vertical. 

 O conjunto determina as características das partes e vice-versa. 

 Lei da proximidade: os estímulos próximos tendem a ser percebidos como 

uma unidade ou forma; 

Lei da semelhança: os estímulos mais semelhantes entre si tendem a 

agrupar-se, destacando-se de outros diferentes; 

Lei da boa continuidade: os estímulos que parecem seguir a mesma direcção 

tendem a agrupar-se. 

 A forma resiste melhor às transformações do que o fundo porque o limiar 

diferencial de luminosidade ou contraste da forma é mais elevado. Parece mais 

clara ou mais escura que manchas de luz equivalentes que façam parte do fundo. 

 O fundo possui todas as características inversas da figura: parece situado 

no plano posterior do campo, não possui contorno definido e resiste mal à 

transformação.  

 A emergência da forma depende de factores subjectivos como a fixação do 

olhar, a atenção ou ainda o seu conhecimento prévio (Thinès, 1999).  

 

5.3 Tratamento Cognitivo  

A cada processo mental ou atitude psíquica, a cada pensamento, símbolo ou 

ideia, corresponde um nó neuronal. Os processos mentais sucedem-se, conforme a 

sucessão destes nós neuronais cujo número é praticamente infinito. Os muitos 

biliões de neurónios ou células nervosas do sistema nervoso humano, são 
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activados pela actividade electroquímica das células especializadas na recepção da 

informação, os receptores sensoriais, que transforma as diferentes formas de 

energia como o som, a luz ou os odores. Os neurónios activam os músculos e as 

glândulas, produzindo as respostas necessárias à vida do homem no ambiente. 

Cada célula nervosa recebe projecções de milhares de células e emite também 

projecções para milhares de outras células.  

É na sinapse, interacção entre duas células, que a informação passa de uma 

para outra célula. A combinação dessas interacções forma mapas ou redes 

neuronais cujo número é praticamente infinito e que se alteram plasticamente 

perante a estimulação do ambiente. (Izquierdo et al, 2006) 

Ao longo da vida do organismo, as células ou neurónios dividem-se, migram, 

emitem prolongamentos, interligam-se e morrem. Por outro lado, a ausência de 

estimulação pode também levar à morte celular porque determinadas 

transformações só se darão se outras ocorrerem previamente. Perante novas 

experiências, as interacções ou conexões existentes podem ser alteradas ou 

criadas novas, gerando assim, circuitos neuronais subsequentes que produzem 

modificações na forma como é processada a informação (Damásio, 1994).  

No nascimento, o sistema nervoso traz alguns circuitos já formados e que foram 

constituídos ao longo da evolução da espécie. Estas redes, que representam 

memórias, vão-se desenvolvendo com a experiência que, por sua vez, vai 

provocando o aparecimento de novos nós à rede inicial. Os conjuntos de nós 

representam informações de memória partilhadas por diferentes experiências. 

Quando as redes são activadas, levam às recordações. Algumas destas redes vão 

constituir a estrutura modelo que será utilizada para toda a vida, sendo pois, 

importante, a sua formação precoce através da estimulação ambiental, sob pena de 

mais tarde, se tornarem inacessíveis por falta de estimulação. É esta estrutura 

complexa que arquiva as memórias e dá origem aos processos mentais e à 

personalidade. A aprendizagem, dependente da atenção, da motivação e da 

afectividade, desempenha um papel muito importante na construção desta estrutura 

que se vai desenvolvendo ao longo da interacção do indivíduo com os permanentes 

e variadíssimos desafios que o meio ambiente lhe vai colocando. 

O sistema nervoso, ao longo da sua história de interacção com o ambiente, 

reage não só aos estímulos, mas também às contingências espaciais e temporais 
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entre eles e ainda às suas respostas. Com a experiência que vai proporcionando o 

acumular desses registos, identifica regularidades a partir das quais pode gerar 

previsões, desenvolvendo assim a intencionalidade ou seja, podendo agir em 

função de resultados desejados. Se estas acções não produzem os resultados 

esperados, há uma alteração no comportamento. 

A percepção do ambiente e o modo como cada um lhe reage dependem da 

história das experiências individuais que são as memórias. São as memórias que 

tornam cada ser humano num ser único, com individualidade cognitiva e afectiva.  

 

6. Memória 

A memória compreende um conjunto de acções mediadas por diferentes 

estruturas especializadas do sistema nervoso que funcionam independentemente 

mas de modo cooperante. À memória visual corresponde o córtex temporal inferior, 

sendo aí que é adquirida a forma do objecto (Myashita,1998). 

O processamento da informação dá-se de forma paralela e distribuída, o que 

permite que muita informação influencie outras informações em qualquer momento 

no tempo e, ainda, que possam ser processadas grandes quantidades de 

informações em simultâneo. 

A memória pode ser classificada em função do seu conteúdo e do seu tempo de 

duração. Quanto ao conteúdo, classifica-se como declarativa ou explícita e não 

declarativa ou implícita. A memória declarativa ou explícita divide-se em memória 

semântica, a que organiza e armazena palavras que envolvem conceitos 

atemporais e a memória episódica, aquela permite armazenar datas e eventos 

relacionados com o tempo. A memória não declarativa envolve a memória para 

procedimentos, habilidades, hábitos, comportamentos condicionados e priming. É 

chamado efeito de priming à activação de um nó de conhecimento que pode 

estimular outro nó que lhe esteja conectado. 

Chama-se memória explícita quando no seu processo de armazenamento e 

recuperação está presente a consciência e a palavra é necessária, e implícita 

quando neste processo não precisa de ser verbalizada, nem é necessária a 

participação da consciência porque é involuntário (Izquierdo, 2006). 

Quanto ao tempo de duração é classificada de curta duração ou memória de 

trabalho e de longa duração. A primeira tem uma dupla função: conservar a 
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informação recebida recentemente, pelo tempo necessário ao seu tratamento 

cognitivo, determinando se a informação é útil para ser armazenada, ou se existem 

outras informações semelhantes na memória de longo prazo. Relaciona-se também 

com as informações que vamos buscar à memória de longo prazo e que são retidas 

porque precisamos de resolver problemas ou elaborar comportamentos 

imediatamente, mas que são esquecidas poucos minutos depois (Squire, Kandel, 

2003). 

A segunda, de longa duração, prende-se com as informações, quer icónicas, 

quer verbais, que se podem guardar praticamente durante toda a vida e que estão 

permanentemente disponíveis. Diz também respeito aos conceitos e ideias, que 

associamos a características dos estímulos que foram apresentados e 

posteriormente organizados e com os quais contamos para desenvolver outros 

conceitos e ideias.  

O processo de memória dá-se quando aprendemos algo novo (arquivamos) ou 

lembramos algo (recuperamos). Os sistemas de curto e longo prazo estão ligados, 

transferindo informações continuamente entre si, proporcionando que a aquisição 

de nova informação possa modificar a informação existente, sendo este processo o 

que constitui a aprendizagem. Pode contribuir para o esquecimento a incursão de 

uma nova informação: acontecimentos anteriores que interfiram em acontecimentos 

posteriores ou o contrário, material novo que interfira na recordação do mais antigo.  

Existem algumas estratégias de codificação e recuperação da informação 

(Sprinthall, 1993):  

 sobre - aprendizagem das informações;  

 aprendizagem baseada na compreensão dos conceitos e não na mera 

repetição dos factos;  

 aprendizagem organizada e que proporcione relações entre a nova 

informação e as informações já existentes;  

 repetição mental de informações;  

 organização ou agrupamento de informações com significado;   

 elaboração ou estabelecimento de associações entre vários elementos da 

informação. 
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As crianças da fase etária que interessa ao nosso estudo apresentam já estas 

estratégias, como já referimos, e têm consciência da sua utilidade e adequam-nas a 

tarefas específicas (Smith et al, 2001).  

 

7. Atenção 

Podemos definir atenção como a atitude do cérebro para responder activamente 

a situações inesperadas, tendo em conta a capacidade do sujeito para este 

procedimento. A atenção pode ser involuntária, passiva, quando determinada pelos 

estímulos externos; ou voluntária, controlada e dirigida pela intenção do indivíduo 

que selecciona e focaliza, do fluxo contínuo de informações do campo visual, 

aquelas que pretende tratar, em função das suas prioridades no momento. 

As duas qualidades da atenção são a tenacidade e a vigilância. A primeira é a 

propriedade de se manter orientada de modo permanente e em determinado 

sentido, e a segunda é a possibilidade de se desviar para novos estímulos. Quanto 

mais atento a um estímulo, menos vigilante em relação a outros eventuais 

estímulos (Bleuler, 1924). 

A atenção depende da motivação, do desejo e dos projectos do indivíduo. É 

este projecto que permite fazer uma selecção permanente entre os estímulos que 

interessam e os outros, que constituem “ruído” e que é tudo aquilo que perturba os 

sinais que nos parecem úteis. O “ruído” relevante para o nosso trabalho, é o “ruído” 

visual, constituído por todos os elementos gráficos, em grande parte importados da 

publicidade, que impedem a atenção das crianças de se concentrar nas 

informações icónicas e representações simbólicas, existentes nas páginas dos 

manuais e que realmente interessam para uma determinada aprendizagem. A 

organização cuidadosa das informações deve facilitar a eficiência da atenção 

naquilo que deve ser aprendido, sem recurso a um número tal de elementos ditos 

apelativos, decorativos ou de outro tipo, cuja intensidade impeça a normal 

capacidade de discriminação da criança de dez anos que possui uma real 

motivação intrínseca para aprender.  

O “ruído” informativo que caracteriza a nossa sociedade, o número de sinais que 

devemos perceber e a velocidade a que se sucedem, aumentaram de tal modo que 

deixámos de ter capacidade para os apreender. Quanto maior for a divisão da 

atenção entre estímulos, maior a perda da qualidade da atenção dada a cada um. 
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Limitamo-nos a oscilar entre eles que, apelando às emoções, nos procuram 

seduzir, tornando-se cada vez mais difícil, quer encontrar uma informação objectiva, 

quer ter força psíquica disponível para a procurar.  

 

8. Características Perceptivas 

Como vimos, muitas das nossas características físicas e psicológicas vão-se 

alterando à medida que amadurecemos. Umas estão relacionadas com as 

transformações fisiológicas, outras com o comportamento que se vai alterando 

mediante regras sociais e morais que se aprendem e, ainda aquelas que se 

modificam devido à combinação da aprendizagem com a idade mental. Assim, 

embora a idade cronológica permita predizer muitos dos nossos comportamentos 

cognitivos, estamos em permanente mudança, na medida em que estamos em 

permanente interacção com os vários aspectos do meio, logo, a aprender. 

 

8.1 Características Perceptivas das Crianças entre os 10 e 12 anos 

Coren, Ward e Enns (2001) referem que, fisiologicamente, as características 

perceptivas das crianças da fase etária entre os 10 e 12 anos, desde que tenham 

sido expostas a experiências visuais, ou seja, tenham tido um desenvolvimento 

normal da visão, já estão, na sua maioria, próximas das do adulto. Os mesmos 

autores dão conta dos resultados de algumas experiências realizadas com 

crianças, que lhes permitem fazer várias afirmações: 

 o desenvolvimento cerebral responsável pelo córtex visual está completo por 

volta dos dez anos e a acuidade visual atinge o nível médio do adulto por volta dos 

sete;  

 a discriminação, identificação e processamento da informação perceptual 

desenvolve-se ao longo da infância, embora a percepção binocular continue a 

melhorar durante a adolescência; 

 relativamente à atenção, enquanto até aos sete anos as crianças se prendem 

aos pormenores internos das figuras, aos seis e sete já examinam 

sistematicamente os contornos das figuras e aos nove são ainda mais sistemáticos, 

o que lhes permite maior exactidão na discriminação dos estímulos; 

  por volta dos dez anos, melhoram as estratégias de atenção e selecção de 

informação que aos oito ou nove anos os impedia de ser tão rápidos quanto os 
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adultos a decidir para onde dirigir a atenção, por exemplo, na tarefa de relacionar 

figuras menores dentro de outras maiores; 

 as crianças de onze anos perante informação proveniente de dois lugares 

diferentes, demoram mais tempo que os adultos para transferir a atenção de um 

para o outro e a sua capacidade para se abstraírem de estímulos irrelevantes em 

função de estímulos mais importantes, é menor, distraindo-se facilmente, embora 

menos que as crianças de sete anos; 

 as crianças de dez, onze anos têm ilusões geométricas que vão 

desaparecendo com a idade;  

 os processos de memória relacionados com a identificação de objectos como 

por exemplo, o reconhecimento de caras humanas, (discriminação entre padrões 

visuais) tem um grande desenvolvimento entre os seis e os dez anos, continuando 

a melhorar até aos dezasseis;  

 ainda relacionado com a discriminação, podem fazer confusão até aos dez ou 

onze anos, entre pares de imagens espelho - laterais como o “p” e o “q” ou o “b” e o 

“d”. Menos frequente é o erro com imagens espelho acima-abaixo como o “p” e “b” 

ou o “q” e “d” o que parece indiciar que as crianças são pouco sensíveis à 

orientação dos estímulos. 

As crianças expostas a ambientes culturais urbanos, inundados de imagens, 

cartazes, televisão, livros, jornais, têm processos perceptivos diferentes das 

crianças da mesma idade que vivam em ambientes tecnologicamente menos 

avançados. No geral, a percepção de imagens está relacionada com a cultura e a 

aprendizagem e, embora a identificação de imagens de objectos reais seja simples, 

há aspectos como as relações espaciais que dependem do contexto cultural e 

educacional ou a interpretação do movimento que nas crianças ocidentais, aparece 

por volta dos quatro anos, embora a maior ou menor facilidade de interpretação 

possa depender do tipo de imagem (fotografia a cores, a preto e branco, desenho, 

pintura, etc.).  
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Capítulo 3 

 

Semiótica 

 

 

"O sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mais precisamente 

interativo, por meio do qual as pessoas - na dinâmica das relações sociais 

historicamente datadas e culturalmente localizadas - constróem os termos a partir dos 

quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta" 

(Spink, Medrado, 1999:41) 

 

Por opção, não adoptamos, neste trabalho, a utilização estrita de um ou mais 

modelos semióticos com fins de análise de conteúdo. Todavia, vários elementos 

desenvolvidos no plano empírico foram utilizados em referência ao campo de 

estudos semióticos. Neste sentido, partimos do princípio que o manual escolar é 

não só um símbolo cultural como também um produto resultante de um processo de 

comunicação visual e scripto-visual.1  

O que procuraremos apresentar seguidamente, de um modo muito elementar, 

tem como objectivo uma melhor compreensão, quer dos elementos operacionais 

que vamos buscar à semiótica para a nossa análise, quer do processo de 

significação do sistema comunicativo do design gráfico, materializado nas 

sucessivas páginas do manual escolar. Dito de outro modo, visa compreender, do 

ponto de vista semiótico, o que sustenta a análise que pretendemos realizar no 

nosso trabalho quando interpretarmos, por exemplo, determinada imagem como um 

símbolo, a horizontalidade predominante numa página como estabilidade, uma cor 

verde como calma ou a textura do papel como agradável. 

 

1. Definição de Semiótica 

De forma ampla a Semiótica pode ser considerada " a ciência dos signos e dos 

processos significativos (semiose) na natureza e na cultura" (Nöth, 1995:17). 

                                                            

1 Um estudo sobre comunicação visual deve abordar a Sociologia, a Psicologia da 
Percepção e a Semiótica (Costa, Joan, 19.10.2007). 
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Estuda os mais variados tipos de linguagens, ou seja, todos os campos que 

envolvam o estudo ou a aplicação de processos ou técnicas comunicacionais.  

Os estudos semióticos analisam as mensagens que ininterruptamente emitimos, 

produzidas pelas múltiplas linguagens que utilizamos para esse fim. “Analisam 

linguagens particulares, sejam de ordem estética (pintura, arquitectura, literatura, 

cinema ou dança), sejam de ordem lógica (modelos matemáticos, informáticos, 

códigos de estrada ou alfabetos), sejam de ordem social (comunicação gestual, 

ritos, modas ou publicidade” (Carmelo, 2009). 

Semiótica vem da palavra grega semeîon, que significa signo. Apesar do termo 

semiótica remontar ao estudo dos sintomas (signos) na medicina grega, só há 

cerca de um século, apareceu como designação da ciência geral dos signos 

fundada por Charles Sanders Peirce nos E.U.A. e por Ferdinand de Saussure na 

Suiça. Trata do estudo da comunicação, não como foi encarada por Shannon e 

Weaver em 1949, um processo envolvendo emissor, canal, mensagem e receptor, 

mas o processo através do qual a cultura atribui significado aos signos que produz, 

de modo a que a comunicação entre os seus membros se efective. Com esse 

objectivo, analisa os sistemas de signos e respectivos códigos, bem como as suas 

leis de funcionamento.  

Os termos semiótica e semiologia podem ser encarados como equivalentes, 

diferindo somente pela sua origem, o primeiro sendo americano e o segundo 

europeu. No entanto, enquanto semiótica é um termo de aplicação mais geral, 

como ciência de todas as linguagens, o termo semiologia é mais empregue no 

campo da linguística.  

À medida que a Semiótica como ciência se foi desenvolvendo, foram 

aparecendo várias correntes ou várias semióticas, diferenciando-se essencialmente 

pelo seu campo de estudo.  

Winfried Nöth (1995) refere três grandes correntes semióticas: 

1. Semiótica Peirceana fundada por Peirce e que se dedica ao estudo da 

filosofia científica da linguagem; 

2. Semiótica Estruturalista ou Semiologia cuja origem são os trabalhos de 

Saussure e que Lévi-Strauss, Barthes e Greimas desenvolveram. O seu campo 

de estudo é os signos verbais;  
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3. Semiótica Russa ou Semiótica da Cultura desenvolvida por Jakobson, 

Hjelmslev e Lotman. Ao seu campo de estudo pertencem a linguagem, a 

literatura e outros fenómenos da cultura, como a comunicação não verbal e 

visual, o mito e a religião. 

 

2. Signo 

O signo é para Peirce “something which stands to somebody for something in 

some respect or capacity” 2 (Eco, 1973:26). Apresenta para Peirce três pólos: o 

significante, o referente e o interpretante. Assim, signo é qualquer objecto, gesto ou 

acção usado como substituto de outro objecto ou acontecimento que tem 

significado dentro de um determinado contexto, para um interpretante inserido 

numa determinada cultura. 

Saussure apresenta o signo como tendo duas faces: significante e significado. O 

primeiro refere-se à sua forma física e o segundo ao conceito mental associado que 

geralmente diz respeito a um objecto da realidade. Estudou as unidades mínimas 

que constituem a língua e dividiu-as em unidades mínimas sem sentido e unidades 

mínimas com sentido. Às primeiras chamou sons ou fonemas que se agrupam para 

formar as segundas, os signos linguísticos ou monemas, equivalentes das palavras. 

Considerou também que o significado de um vocábulo num determinado contexto 

depende, quer dos contrastes com os vocábulos alternativos não escolhidos, quer 

das relações que estabelece com os outros vocábulos que o precedem e se lhe 

seguem, ou seja da combinação dos vocábulos escolhidos. 

 

3. Tipos de Signos 

Peirce (1975) distinguiu três tipos de signos, baseando-se no tipo de ligação que 

mantêm com o referente (realidade representada por um signo e diferente do 

significado recebido pelo interpretante): 

 ícone – remete para o seu objecto, tem semelhanças com o objecto (ex: 

pintura, fotografia, o desenho de uma casa); 

 índice – exibe uma relação causal com o objecto que indica (ex: o fumo é 

índice de fogo); 
                                                            

2 “Alguma coisa que aos olhos de alguém está por outra coisa a algum respeito ou por alguma sua 
capacidade” (Tradução livre) 



Capítulo 3 - Semiótica 

 

 153 /405

 símbolo – signo arbitrário, cuja ligação com o objecto depende de 

convenções (ex: pomba como símbolo da paz). 

Cada signo pode ser assumido como um índice, como um ícone ou como um 

símbolo. O que existe é a preponderância de um desses aspectos sobre os outros, 

como a preponderância do ícone na arte, do símbolo num discurso científico ou do 

índice nos sinais de trânsito (Santaella, 2004:43). É através do tipo de analogia do 

ícone com o objecto que representa que Peirce estabelece três tipos de ícone: o 

diagrama cuja analogia é racional; a metáfora cuja analogia é comparativa e a 

própria imagem, cuja analogia é visual. Esta analogia visual deu origem à 

classificação da imagem como signo icónico. Sem entrarmos na controvérsia que 

se tem gerado à volta da sua definição, apresentamos a de Charles Morris de 1946 

que o define como apresentando “de um certo ponto de vista as mesmas 

qualidades que o denotado” (Joly, 2000:99) e a de Umberto Eco que o relaciona 

com o processo perceptivo, “le signe iconique construit un modèle de relations 

(entre phénomènes graphiques) homologues aux modèles de relations perceptives 

que nous construisons en connaissant et en nous rappelant l’object” 3 (Eco, 

1973:20). São as características da imagem/representação do objecto e não as 

características do objecto real que, durante o acto perceptivo, intervêm no seu 

reconhecimento. Reconhecemos o objecto através da sua imagem/representação 

mais ou menos realista, porque as relações que esta apresenta entre os seus 

elementos gráficos são um modelo das relações existentes entre os elementos 

constituintes do objecto real. A formulação do signo icónico do Groupe µ assenta na 

constatação de que o seu referente não é um “objecto do mundo”, mas a 

actualização de um tipo “sendo ele mesmo uma representação mental interiorizada 

e estabilizada, que, confrontada com o 

produto da percepção, é a base do 

processo cognitivo” (1992:137). Para este 

grupo, o signo icónico é o produto das 

relações que se estabelecem entre três 

                                                            

 
3 “O signo icónico constrói um modelo de relações (entre fenómenos gráficos) análogo aos modelos 
de relações perceptivas que construímos quando reconhecemos e nos lembramos do objecto” 
(Tradução livre).  

FIG. 3 ESQUEMA SIGNO GROUPE µ http://bp3.blogger.com
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elementos: referente, significante e tipo. Referente é o objecto entendido não como 

um conjunto desorganizado de estímulos, mas como membro de uma classe, seja 

um objecto real ou não. A classe a que pertence é autenticada pelo tipo que é um 

modelo que, confrontado com o produto da percepção, está na base do processo 

cognitivo. O significante é um conjunto de estímulos visuais correspondentes a um 

tipo estável, identificado pelas suas características, com um referente reconhecido, 

como hipótese do tipo. 

Compreende-se melhor esta definição se entendermos como funciona a 

percepção em que cada um de nós é confrontado com uma imagem/estímulo que é 

sempre a representação de algo: reconhecemos não aquele objecto particular, mas 

o objecto tipo que possui determinadas características gerais, “similitude de 

configuração” (Groupe µ., 1992:127). Dito de outro modo, é “o signo icónico como 

tipo de representação que mediante determinadas regras e transformações visuais, 

permite reconhecer certos objectos” (Joly, 2000:130).  

 

4. Escala de Iconicidade 

A escala de iconicidade de Moles (Moles, Janiszewski, 1990) diz respeito ao 

grau de semelhança significante/referente dos diferentes tipos de signos icónicos. 

Nesta escala de doze níveis, o maior grau de iconicidade é atribuído à 

representação mais real do objecto, o modelo tridimensional de tamanho natural, e 

o grau mais baixo, à representação considerada mais abstracta, correspondente à 

descrição do objecto através de palavras ou fórmulas algébricas. Também nesta 

escala, a representação bidimensional com maior grau de iconicidade é a fotografia.  

 

5. Signos Naturais e Artificiais 

Foi Humberto Eco, para quem signo é “tudo quanto possa ser assumido como 

um substituto significante de outra coisa qualquer” (1997:4), que classificou os 

signos em artificiais e naturais. Os artificiais, produzidos pelo homem, dividem-se 

em dois tipos: o primeiro explicitamente para significar e o segundo para exercer 

explicitamente uma função. Os signos naturais dividem-se naqueles que são 

emitidos inconscientemente pelo ser humano, como os sintomas clínicos, 

psicológicos ou atitudes, e os que identificamos como objectos ou acontecimentos 

naturais. Foi importante a divisão em linguagens naturais (inerentes ao homem) e 
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artificiais (construídas) para que se considerassem as artes como linguagens, na 

medida em que estas também são formas de expressão e comunicação de 

mensagens que o observador descodifica. Se o observador descodifica é porque há 

regras convencionadas que são utilizadas na sua construção. A comunicação só se 

realiza se existir um código comum ao emissor e ao receptor. 

 

6. Código 

O termo “código” foi criado por Saussure como sinónimo de língua, adquirindo 

mais tarde, o sentido que hoje lhe atribuímos: um repertório de signos cuja 

combinação depende de uma série de regras, de um sistema de convenções, que 

permite construir e ler mensagens. Uma mensagem é, portanto, uma organização 

de signos, obedecendo a regras convencionadas, em que cada um deles 

corresponde a uma parte do real, a um referente. É uma reunião de um plano de 

expressão significante (substancia sonora, gráfica ou outras) e um plano de 

conteúdo ou significado.  

Saussure postulou que as linguagens possuem um certo número de elementos 

sem significado que só quando combinados uns com os outros dão origem a um 

número ilimitado de elementos com significado. Segundo alguns autores, 

relativamente à linguagem icónica, passar-se-ia o mesmo. Bertin (1967) chamou 

“variáveis retinianas” aos seus elementos mínimos. Dividiu-as em seis grupos: o 

tamanho, o valor, o grão, a cor, a orientação e a forma, constituindo um alfabeto, 

que permite ao campo visual tomar um forma perceptível que se pode manifestar 

como ponto, linha ou superfície. 

Também Donis A. Dondis (1973) afirmou existirem como elementos básicos, os 

“elementos visuais” da gramática visual, com os quais, através de técnicas 

específicas, se constroem mensagens visuais. Estes “elementos visuais” são o 

ponto, a linha, a dimensão, o tom, a textura, a cor, a direcção a forma, a escala e o 

movimento. 

Fernande Saint-Martin apresentou o “colorema” como unidade mínima, 

desprovida de sentido, da linguagem visual: “(…) designa uma região topológica da 

representação visual, quer dizer que ela é constituída por duas zonas em inter-

relação: uma camada central correspondente à visão foveal, mais precisa, densa, 

compacta, e camadas periféricas, menos densas, menos claras e mais difusas, 
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correspondente à visão macular. (…) estes coloremas são energizados e 

reagrupados pela percepção visual e constituem unidades plásticas capazes de 

entrar em inter-relação umas com as outras segundo um conjunto de leis 

organizadas” (Joly, 2000:134). 

 

7. Análise de Imagens 

Deve-se a Christian Metz e a Eliséo Véron, entre outros, a noção de que para 

analisar a imagem se deve partir da mensagem e não nas unidades mínimas 

organizadas segundo códigos (Joly, 2000). Esta noção permitiu abordar 

semioticamente a imagem de um modo diferente, deixando para trás as tentativas 

de equiparar o sistema de significação linguístico ao da imagem.  

Uma imagem, embora seja o resultado de uma organização de elementos num 

suporte, porque são de categorias diferentes, pressupõem diferentes códigos como 

o da cor, da textura ou dos objectos. A mensagem visual é produzida pela sua 

interacção.  

Os trabalhos dos artistas, professores da Bauhaus, como Kandinsky, Klee e 

Itten sobre a análise das obras de arte, os trabalhos de Roland Barthes nos anos 

60, com a análise dos anúncios publicitários, ou os do Groupe µ apresentados no 

seu Traité du signe visuel, estão entre os que muito contribuíram para o 

desenvolvimento da semiótica aplicada às mensagens visuais. 

O Groupe µ estabeleceu também que os elementos pertencentes à dimensão 

plástica das imagens visuais como a composição, a cor ou a textura, que até aqui 

eram considerados como fazendo parte do plano de expressão (significante) do 

signo icónico, se inserem num outro sistema de signos – os signos plásticos.  

O mesmo grupo de investigadores propôs como resultado do que acima foi dito, 

que na mensagem visual se articulam quatro planos que, embora diferentes, estão 

associados: o plano de expressão e o plano de conteúdo plástico; o plano de 

expressão e o plano de conteúdo icónico. Na sua obra Traité du signe visuel (1992) 

apresentaram e justificaram a organização dos signos plásticos em quatro grandes 

famílias (textura, forma, cor e espaço) e descreveram exaustivamente o seu 

funcionamento. Limitamo-nos aqui a sintetizá-las: 

 A textura adquire significado como tal, quer pela dimensão reduzida das suas 

formas, quer pela repetição destas. É a sua dimensão que impede de serem lidas 
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como formas. A sua repetição numa determinada superfície obedece a leis 

perceptívas ou ritmo de repetição. Interpretamos as diversas texturas através de 

qualidades como a maciez ou a rugosidade. Estes significados estão ligados, quer 

às sugestões tácteis e motoras, de tridimensionalidade e de expressividade que 

suscitam, quer às variáveis do suporte onde são apresentadas, da matéria de que 

são constituídas e do modo como são construídas. 

 Tal como acontece no sistema perceptivo, a interpretação das formas é feita 

relativamente a um fundo delimitado, como a folha de papel. É das relações que se 

estabelecem entre o fundo, o centro ou lugar geométrico da percepção e a forma, 

que resulta o significado desta. A existência de mais do que uma forma num fundo 

bem como as suas posições relativas contribuem também para o modo como as 

lemos. Por outro lado, existem formas estreitamente ligadas a significados culturais 

como o círculo, o quadrado, o triângulo, a estrela ou o ponto.  

 A forma é definida por três parâmetros: a dimensão, a posição e a orientação. 

Estes parâmetros estão relacionados com o modo como nos movimentamos no 

espaço e o percepcionamos. É esta relação que nos permite atribuir significado à 

espacialidade onde estão incluídos o tipo de composição interna da representação, 

as dimensões relativas dos seus componentes, a sua posição em relação ao 

suporte, o alto e o baixo, o direito e esquerdo, a orientação para cima e para baixo, 

o longe e o perto ou o equilíbrio. Este último, correspondendo ao parâmetro 

orientação e estreitamente ligado à nossa experiência da força da gravidade, dá-

nos o significado de instabilidade para a obliquidade ou o significado de 

estabilidade para a horizontalidade.  

 Segundo o Groupe µ, de todos os signos plásticos, a cor é aquele que mais 

estudos tem suscitado ao longo dos tempos, debruçando-se sobre a percepção da 

cor, sobre a cor luz e a cor pigmento, as relações entre as três componentes da cor, 

o tom, a luminosidade e a saturação e os valores afectivos atribuídos, etc. Também 

os psicólogos têm procurado estudar o simbolismo das cores, os seus efeitos 

psicológicos e fisiológicos. A cor é um fenómeno visual que tem sido abordado no 

conjunto dos seus aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e culturais de maneira 

simultânea porque todas as abordagens se entrecruzam. O modo como 

interpretamos as diferentes cores é permeado por todas elas. Depende das 
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características psico-fisiológicas pessoais, dos contextos culturais, ou do campo 

disciplinar em que nos situamos. 

 

8. O Papel do Contexto 

A constatação da relevância do contexto para a semiose encontra-se na 

redefinição do conceito de signo de Hjelmslev, para quem a validação como signo 

não é tanto a sua qualidade de duplo, mas antes o processo que relaciona 

(expressão) e significado (conteúdo), o qual depende sempre de um contexto, 

(Vilches, 1995) ou no esquema operacional da comunicação de Roman Jakobson 

segundo o qual “Toda a mensagem requer um contexto, também designado como 

referente, para o qual ela remete; requer seguidamente um código pelo menos 

parcialmente comum ao destinador e ao destinatário; é também necessário um 

contacto, canal físico entre os protagonistas que permite estabelecer e manter a 

comunicação” (Joly, 1999:56).  

Quando nos referimos aos signos plásticos, este conceito adquire grande 

importância pois os significados dos signos plásticos estão estreitamente 

relacionados com cada tipo de mensagem visual e com o contexto em que se dá a 

comunicação. Na leitura de uma mensagem visual, estes significados interagem 

com os significados icónicos e linguísticos de modo a que se concretize a 

mensagem visual. 

 

9. Denotação e Conotação 

Os significados que atribuímos às cores, às texturas, às formas ou ao espaço 

remetem para a cultura em que estamos inseridos, para a natureza, para nossa 

história e experiência de vida, para a nossa estrutura perceptiva e para o modo 

como nos deslocamos no espaço. 

“Um signo ou, se se preferir, uma actividade ou manifestação que é comunicável 

no quotidiano, é sempre significada através do seu uso (conforme as 

circunstâncias, a informação adquirida e as codificações da comunidade)” (Carmelo 

2009). Esta é também a visão de Roland Barthes na metodologia de análise que 

aplicou às imagens publicitárias. Demonstrou que a imagem é composta por 

diferentes tipos de signos como os icónicos, plásticos e linguísticos, derivando o 

seu sentido do conjunto destes. Postulou que o processo de significação se divide 
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em dois momentos: denotativo e conotativo, ou seja, que as relações entre os 

signos, a realidade e os intérpretes podem ser de dois tipos: denotação ou sentido 

denotado e conotação ou sentido conotado. Consiste a primeira na relação mais 

simples e directa entre o signo e ao que ele se refere, um significado objectivo. 

Considera-se a segunda, a conotação, como a interpretação de um signo pelo 

intérprete, que lhe atribui valores subjectivos, resultantes da sua forma e função. Os 

sentidos conotados dependem fortemente dos contextos sócio-culturais dos 

intérpretes. (Peyroutet, Cocula, 1986) 

Para Luc Janiszewsky a denotação é equivalente à semântica e a conotação à 

estética, e refere-se-lhes como sendo qualidades dos signos, quer sejam 

linguísticos, icónicos ou outros. Denotação ou carácter semântico é aquilo que diz o 

signo ou mostra uma imagem, directamente, sem a mediação de outra linguagem 

que implica necessariamente percas. A qualidade de conotação ou estética 

relaciona-se com todos os outros factores que, consciente ou inconscientemente, o 

intérprete transporta quando lê/vê o signo (Moles, Janiszewsky, 1990). 

A imagem, porque utiliza códigos perceptivos que dependem em larga medida 

dos contextos sócio-culturais acima referidos, tem sempre uma grande carga 

conotativa e por isso se diz polissémica. Por esta razão se afirma que as imagens 

têm tendência para a conotação. 

 

10. Monossemia e Polissemia 

Monossemia é a qualidade do signo que num dado contexto, o significante 

apresenta um só significado como o signo linguístico; a qualidade da polissemia, 

pelo contrário, existe quando o significante apresenta mais do que um significado 

como é o caso da maioria das imagens, embora também se afirme que esta 

polissemia não é característica da imagem e sim dos intérpretes e respectivos 

repertórios, na medida em que são activos na construção dos significados. 

Para reduzir a polissemia das imagens utiliza-se a linguagem scripto-verbal 

como é o caso das legendas. Segundo Barthes (1984), a palavra desempenha 

nestes casos a função de “ancrage” 4 ou seja, tem como objectivo dar à imagem um 

significado específico.  

                                                            

4 “Ancoragem”  
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Outra diferença importante entre signos linguísticos e visuais é o modo como 

estes se apresentam nas respectivas mensagens. Enquanto no texto escrito se 

apresentam sequencialmente e as suas relações são lineares, na imagem 

apresentam-se simultaneamente e as suas relações são espaciais. 

 

11. Manual Escolar como Signo 

O objecto – livro manual escolar - constitui-se como um signo que, significante 

da função de estudar, é, simultaneamente, símbolo de discriminação social positiva, 

na medida em que, sendo um objecto de consumo, confere sentido social. 

(Baudrillard, 1972). É provavelmente este valor simbólico um dos factores que 

contribui para a compra da quantidade de manuais escolares que anualmente as 

escolas pedem, sem que seja questionado o seu uso ou o seu preço, embora não 

sejam obrigatórios para todas as disciplinas. Os pais consideram-nos um dos 

símbolos do processo que levará os seus filhos a aceder a um estatuto social que 

lhes permitirá uma vida melhor que a sua. 

O mesmo objecto – manual escolar - encarado sob outro ponto de vista, é 

constituído por páginas onde texto, imagens e elementos gráficos, obedecendo a 

certas regras de organização próprias do design gráfico, pretende comunicar 

eficazmente uma determinada mensagem para um determinado público. Pode 

dizer-se que para esta comunicação eficaz concorrem os tipos de linguagem que 

apresenta, a linguagem escrita e a linguagem icónica, e o modo como os produtos 

de ambas, textos e imagens, interagem e se apresentam visualmente ao longo das 

suas páginas, formando um todo global. 

Estamos assim perante textos escritos formados por signos verbais segundo 

uma gramática própria e textos icónicos constituídos por signos icónicos e plásticos 

sujeitos a outros tipos de gramática que, organizados de determinado modo, se 

convertem no todo global acima referido – uma mensagem “bi-média” (Moles, 

Janiszewsky, 1990:249).  

Podemos analisar separadamente as mensagens escritas e as mensagens 

icónicas, mas também esta mensagem “bi-média” que resulta da interacção de 

ambas. Para o nosso estudo interessa-nos ainda outro tipo de análise: a 

organização visual dessa interacção realizada através da linguagem específica do 

design gráfico e de cuja qualidade depende em grande parte a eficácia do manual 
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escolar. Esta organização materializa-se na página que apresenta uma estrutura 

física razoavelmente estável, e é a unidade essencial dos processos de leitura e de 

escrita, uma estrutura semiótica e uma ferramenta cognitiva que a criança adquire 

entre os três e os cinco anos de idade e que, à medida que crescem, se transforma, 

segundo Netchine-Grynberg e Netchine (1991), na página “surface graphique, 

délimité et régionalisée” 5. Distinguem ainda a paginação da paginação tipográfica. 

Como paginação referem-se à organização espacial da página, enquanto a 

paginação tipográfica inclui as características formais como títulos, tipografia, 

identação, espaço entre linhas, etc. que, através das características que adoptam, 

evidenciam a estrutura lógica e modo de organização dos conteúdos. Como 

elemento estrutural do livro, a página ajuda-nos a encontrar a informação, ao 

lembramo-nos da sua posição, à esquerda ou à direita, no alto ou em baixo da 

página.  

Gorjão Jorge (1993:43) escreve, referindo-se à arquitectura, “Apercebemo-nos 

das formas em termos meramente perceptivos, transformando os estímulos visuais 

em sinais e, depois, organizando esses sinais de acordo com os “modelos 

perceptivos” e as regras de um sistema de significação (que neste caso é o código 

visual), que nos permitirá detectar formas que, relativamente ao seu contexto 

específico e um léxico determinado (…) adquirem significação”. No nosso estudo 

não se trata do léxico arquitectónico, mas do léxico do design gráfico. O mesmo 

autor sintetiza: “toda a mensagem poderá ser, assim, interpretada como um 

conjunto de “formas” que descodificaremos de acordo com certas regras (e dentro 

de um léxico)”. 

Quando procuramos “ler” as mensagens do designer com as quais constrói o 

manual escolar como um todo, estamos a ler cada forma visual enquanto 

significante, que se nos apresenta sempre unida a um significado dentro do sistema 

lexical de design gráfico “que por um lado, determina o seu valor relativamente aos 

outros significantes (outras formas visivas) e por outro, fixa o tipo de associação 

que mantém com o significado, que nesse léxico, lhe corresponde” (1993:78). 

 

 

                                                            

5 “Superfície gráfica, delimitada e dividida em zonas” (Tradução livre). 
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Capítulo 4 

 

Design de Comunicação 

 

 

“I want to set something straight right now. I am not an illustrator. I am not an artist. I am 

not a writer. What I am, as a designer, is a facilitator” 1 

(Joy Chu, 2008) 

 

1. Manual Escolar 

O manual escolar com uma ou outra imagem decorativa, comum até aos anos 

60, tem vindo a metamorfosear-se num “sistema bimédia” – texto/imagem (Moles, 

Janiszewski, 1990) que podemos também considerar como um conjunto de 

mensagens bi-codificadas, (imagem+texto) (Cossette, 1979) ou de mensagens 

verbo icónicas, procurando tornar-se mais sedutor e mais eficaz para ensinar o 

aluno da civilização da imagem. Da apresentação visual linear da informação, 

pressupondo uma lógica de pensamento simples, passou-se a um tipo de 

apresentação em que a mensagem do texto principal só se completa com 

mensagens anexas, quer textuais, quer icónicas, em forma de “mosaique”(…) “plus 

proche de nos structures mentales” 2 (Richaudeau, 1969:209) em rede e não linear, 

pois o acto de ler é um processo complexo que envolve “many elements, including 

visual scanning of the page, regognizing of graphemas and semantic 

comprehension” 3 (Estrock, 1994:178). Lembramos, no entanto, que não há 

investigação que comprove as vantagens para a aprendizagem, deste tipo de 

apresentação da informação (LaSpina, 1998; Johnsen, 2001), existindo, pelo 

contrário, um grande número de opiniões críticas, como demos conta em capítulo 

anterior. 

                                                            

1 “Quero esclarecer já. Não sou um ilustrador. Não sou um artista. O que eu sou, como 
designer, é um facilitador” (Tradução livre). 

2 “Em mosaico” (...) mais parecida com as nossas estruturas mentais” (Tradução livre). 
 
3 “Muitos elementos, incluindo o scanning visual da página, reconhecimento dos grafemas e 
a compreensão semântica” (Tradução livre). 
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Presente em praticamente todas as disciplinas curriculares, o manual escolar 

deverá ser planificado, tendo em conta, para além das características gerais de 

natureza pedagógica, nas quais se incluem aquelas que são específicas de cada 

disciplina, o público a que se destina e que o vai manipular e do qual depende todo 

o seu design, desde o volume e o formato até à estratégia comunicacional.  

As decisões relativas ao design comunicacional devem ser tomadas por uma 

equipa constituída pelo autor dos conteúdos e pelo designer encarregue de pôr em 

prática a sua estratégia comunicacional/pedagógica.  

 

2. Página/Unidade Visual 

Formado por um conjunto de folhas encadernadas e unidas, a unidade visual 

fundamental do conjunto são as páginas duplas impar e par, direita e esquerda, 

onde a mensagem se constrói em função do receptor - o aluno - procurando 

optimizar a eficácia da comunicação. O tipo de informações do manual escolar é 

variado: algumas informações são essenciais, outras secundárias e outras ainda, 

somente decorativas, cujo objectivo eventual será a motivação. 

A página dupla ilustrada é o suporte, a superfície plana, na qual se organizam e 

se inter-relacionam duas mensagens distintas, correspondendo cada uma a um 

meio de comunicação diferente, com códigos igualmente diversos – o texto e a 

imagem - trabalhando para o mesmo objectivo: garantir, no estudante leitor, a 

melhor retenção de um certo número de ideias através de uma mensagem única, 

resultante de dois canais diversos.  

Os textos do manual, principal e secundários, são lineares e sequenciais. 

Seguem linhas que embora interrompidas, se lêem sequencialmente, da esquerda 

para a direita e de cima para baixo, determinando uma leitura, cujas exigências 

tornam a sua mensagem menos imediata que a da maior parte das imagens, pois o 

leitor necessita estar na posse do código que dê acesso à descodificação dos 

signos arbitrários e das suas regras de codificação. Contrariamente ao texto, que 

impõe um mecanismo cultural de leitura, a imagem submete-se ao mecanismo do 

olhar, mais livre, só dependente da sensibilidade visual de cada um. A escolha das 

imagens deverá ter em conta o seu grau de iconicidade e de complexidade, a 

normalização ou convenções relativamente aos esquemas, a lei da pregnância ou a 

força perceptiva da forma (relacionada com o contraste forma/fundo, nitidez de 
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contornos, simplicidade, factores de simetria e de redundância e hierarquização 

clara das suas partes), a carga conotativa, a polissemia, a sua pertinência no texto 

e o seu valor estético.  

A informação apresentada na página ilustrada, sujeita-se ao olhar que passeia 

pela superfície, apreendendo primeiro globalmente, depois por explorações 

sucessivas, num vaivém entre apreensão global e exploração parcial até que a 

consciência capte com nitidez a imagem que, com o texto apreendido, linearmente, 

ao longo das linhas, constitua uma mensagem informativa com sentido.  

A “doutrina da ilustração” que considerava a ilustração como complemento do 

texto foi substituída pela “doutrina da congruência” que encara imagem e texto 

como situados no mesmo nível e com idêntico valor (Moles, Janiszewski, 1990:34-

37). A sequência das páginas organizadas de determinado modo, transforma-se no 

objecto manual escolar, um tipo de livro específico – “matériel imprimé, structuré, 

destiné à être utilisé dans un processus d’aprentissage et de formation concerté” 4 

(Richaudeau, 1979:51).  

 

3.  Estrutura  

Ao manual escolar da actualidade é pedido que cumpra muitas e variadas 

funções. Construído segundo uma lógica organizativa mais próxima da estrutura em 

rede dos documentos hipertexto (Bertin, 1967; La Spina, 1998), o manual deve 

apresentar uma coerência que a evidencie, de modo a tornar compreensível para o 

aluno, como se organiza a informação relativa às diversas funções.  

Consideramos que as características do design de informação enunciadas por 

Lipton (2007:9) são imprescindíveis a este objectivo: 

1. Consistency (coerência do conjunto do trabalho) 

2. Proximity (relações espaciais entre elementos que reflictam as suas conexões)  

3. Chunking (separação ou agrupamento de elementos que contribuam para a 

sua compreensão).  

4. Alignment (alinhamento em função das relações entre elementos).  

                                                            

4 “Material impresso, estruturado, destinado a ser utilizado num determinado processo de 
aprendizagem e de formação” (Tradução livre). 
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5. Hierarchy (enfatização da hierarquia em função da importância dos vários 

elementos). 

6. Structure (sequência de apresentação da informação em função da 

compreensão audiência). 

7. Balance and eye flow (letra e layout que contribuam para um percurso do 

olhar confortável e lógico).  

8. Clarity (características do texto escrito em função do público).  

 

4. Paginação 

Tendo sempre presente que a paginação mais eficaz será aquela que, tendo em 

conta a mensagem, os seus objectivos e o público a que se destina, apresente uma 

maior economia de meios, pois as capacidades de percepção, compreensão e de 

concentração são limitadas, limitação mais acentuada nas crianças (Richaudeau, 

1969), reconhece-se que, para a optimização da estrutura comunicacional do 

manual, contribuem vários factores: o modo como se organizam os textos principal 

e secundários, os vários tipos de imagens, bem como elementos complementares 

que, para além de contribuírem para a especificidade plástica da mensagem, 

podem conter informação, nomeadamente, de acessibilidade a essa estrutura. 

Linhas, círculos, rectângulos, tramas, filetes organizam as informações, distribuindo 

o espaço, agrupando conjuntos de massa informativa, os blocos de texto e as 

imagens, ou contribuindo para a sua hierarquia. Outro tipo de elementos 

complementares é constituído por aqueles que possuem informação própria, signos 

expressivos, cujo significado resulta de convenções como os sublinhados ou as 

setas (Costa, 1990).  

O branco, na página, correspondente à ausência de texto ou de imagem, 

adquire importância na estruturação do espaço ou paginação, quer através das 

margens, superior e inferior, da esquerda e da direita, delimitando a página do livro, 

relativamente à superfície em que este se encontra, quer no interior da própria 

página, onde também pode individualizar e hierarquizar os blocos informativos. As 

margens devem ser proporcionais não somente ao comprimento das linhas, mas 

também à quantidade de branco atribuído ao início e fim dos capítulos (Morinson, 

1967). Outra função importante do branco é a sua actuação como espaço de 

descanso para o olhar, tão necessário neste tipo de livros que, geralmente, contêm 
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muita informação e apresentada em formatos variados. O branco, em conjunto com 

o negro do texto, funciona como o melhor contraste visual (Richaudeau, 1969, 

1979; Gérard, Roegiers, 1998). Na sua primeira obra, Richaudeau precisa que a 

letra de cor escura em fundo claro também promove a legibilidade. 

A cor é um elemento complementar valioso, quer pela sua função sinalizadora, 

quer pelo seu uso convencionado que já foi integrado. A teoria da cor apresenta 

indicações preciosas para a sua utilização5.  

Nas margens esquerda e direita das páginas, podem inserir-se textos e 

ilustrações secundárias que devem ser colocados à mesma altura do texto principal 

a que se referem (Richaudeau, 1979). O seu aproveitamento para anotações que 

destaquem a ideia principal, tem vantagens relativamente aos resumos no fim dos 

capítulos. (Duchastel & Chen, 1980). Será através das leis da percepção, 

enunciadas pela Psicologia da Gestalt, como a “lei da proximidade”, da 

“semelhança” ou da “continuidade”, que o aluno atribuirá coerência à estrutura 

organizativa, resultante do modo de aplicação destes elementos, permitindo-lhe, 

assim, aceder à informação (Richaudeau, 1969; Bower, 1972; Bertin, 1990).  

 

5. Estratégia Comunicacional 

A materialização da estratégia comunicacional resulta das decisões tomadas 

pela equipa autoral que, consciente destes princípios enunciados e perante os 

conteúdos disciplinares em causa, terá de definir um conjunto de aspectos para que 

estes se transformem numa mensagem didáctica, constituída pelo conjunto 

formado pelo texto, o “argumento” (texto organizado em blocos e tratado de tal 

modo que, não perdendo o fio condutor, seja compreensível para o aluno), e a 

ilustração (constituída pelos vários tipos de imagens que melhor se coadunem às 

características da disciplina, às características intelectuais do aluno, à 

especificidade do conteúdo a ilustrar).  

 

 

                                                            

5 Ver Tese Doutoramento de Fernando Moreira da Silva (1999) Colour/Space. Its Quality 
Management in Architecture. The Colour/Space Unity as na Unity of Visual Communication, 
apresentada à universidade de Salford, que sintetiza os principais estudos sobre a cor. 
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Os aspectos que deverão ser decididos dizem respeito a: 

1. suporte material do manual escolar:  

 formato, dimensão e peso; 

 tipo, gramagem e cor do papel. 

2. Organização geral da informação: 

 número de unidades ou grandes temas; 

 suas subdivisões em subunidades ou capítulos; 

 quantas e quais as secções com diferentes objectivos em cada unidade ou 

subunidade/capítulo (exercícios, actividades, avaliação, resumos, informação 

complementar, etc.): em páginas específicas ou inseridas nas páginas de 

desenvolvimento dos conteúdos. 

 lógica sequencial das várias partes em que se divide: unidades/temas, 

subunidades/capítulos e secções.  

3. Organização especifica da informação: 

3.1. grelha de paginação geral:  

 número de colunas; 

 dimensão das margens; 

 quantidade de branco entre blocos de informação;  

 quantidade de tipos, cores e corpos de letra para os textos principal, 

secundários e legendas;  

 espaçamento entre letras e linhas dos textos principal, secundários e 

legendas;  

 comprimento das linhas dos textos principal, secundários e legendas;  

 tipos de alinhamento dos textos e das ilustrações;  

 paleta de cores geral e específicas, segundo as necessidades de legibilidade, 

pedagógica, de sinalização/identificação e decorativa;  

 modos de hierarquização e de enfatização da informação;  

 local das informações complementares, sua sinalização/identificação; 

 local da numeração das páginas;  

 existência e localização de títulos corridos e simbologia.  
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3.2. Paginação específica de cada secção das unidades/temas:  

 alterações relativamente à paginação geral que sinalizem/ identifiquem cada 

secção. 

3.3. Separadores de cada unidade/tema e subunidade/capítulo:  

 paginação sinalizadora/identificadora destas páginas de abertura que, através 

de ilustração sugestiva/motivadora e sumário claro, deverá dar conta daquilo que é 

tratado em cada unidade/tema e sub - unidade/capítulo. 

3.4. Índice e prefácio 

Para que o aluno se mova facilmente no conjunto da informação, deverá ser 

dada especial atenção, quer ao modo como esta estrutura é explicada no prefácio, 

quer ao índice. Estes dois elementos devem ser construídos em função do nível de 

desenvolvimento do aluno, sob pena de este não lhes poder aceder sem a ajuda do 

professor. Se o manual escolar é um recurso didáctico de apoio ao trabalho 

autónomo do aluno, todas as suas partes devem ser realizadas, tendo-o em conta e 

não o professor. O índice deve ter uma organização suficientemente simples e clara 

para ser eficaz. Um índice que pretenda apresentar, simultaneamente, as 

actividades e os conteúdos, a sua localização, nas respectivas secções, a sinalética 

e o seu significado, bem como a organização e a tipificação de todos estes 

elementos, pode tornar a localização da informação demasiado complicada para os 

alunos. É preferível apresentar a informação em mais que um índice, conforme a 

sua tipologia. O aluno deve habituar-se a consultar o índice, não a fugir dele. 

3.5. Glossário 

Um glossário, apresentando o significado de cada termo do vocabulário 

específico da disciplina, contribuirá para a compreensão da informação se colocado 

na página em que se encontra a palavra ou a frase que pretende clarificar, e não no 

fim do capítulo ou do livro, correndo o risco de não ser consultado. 

3.6. Bibliografia 

A bibliografia é uma componente do manual que exercitará o aluno a aprofundar 

o conhecimento, actividade fundamental na sua educação escolar. Deverão ainda 

constar as fontes electrónicas consultadas ou que o aluno deve consultar, bem 

como as fontes das imagens utilizadas. O reconhecimento da autoria é importante 

para a sua formação como cidadão. 
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3.7. Notas  

As notas e comentários adicionais deverão ser colocadas na página a que dizem 

respeito e não no fim do capítulo ou do livro, sob pena de não serem lidas. 

(Richaudeau, 1969). 

 

6. Texto 

Relativamente aos tipos de texto típicos dos manuais escolares e à qualidade da 

sua legibilidade, muitos especialistas se têm pronunciado. A legibilidade de um 

texto diz respeito ao maior ou menor grau de dificuldade sentida quando se procura 

compreendê-lo. E enquanto para Henry (1975) a legibilidade de um texto é o grau 

de dificuldade sentido por um leitor que procura compreender um texto sem estar 

relacionado com a apresentação material da mensagem, em particular com a 

tipografia, que condiciona a dificuldade de decifração, Richaudeau (1979) faz a 

distinção entre “legibilidade linguística e legibilidade tipográfica” e Gérard e 

Roegiers (1998:26) sublinham que a “ilustração, a escolha de tipos de letra e a 

paginação contribuem enormemente para a legibilidade de um manual”. 

Assim, para uma óptima legibilidade contribui a tipografia através da escolha do 

tipo, ou seja, o desenho e altura da letra expressa em pontos, a medida dos 

espaços entre as letras e entre as linhas, o comprimento das linhas, a formatação 

dos parágrafos, a divisão das palavras no fim das linhas, o corte do texto em blocos 

e a sua hierarquização, a legendagem das imagens.  

La Spina (1998) refere as investigações de Anderson e Ambruster (1985) que 

afirmam que a coerência e a unidade textual são características importantes que 

afectam a compreensão da leitura, e explica o que entende por coerência: um alto 

grau de lógica na transição de uma ideia para outra, tornando perceptível para o 

leitor que cada mensagem é uma unidade que faz parte de um todo. A noção de 

que, por vezes, não há coerência textual nos manuais escolares advém da ideia 

tradicional de que as imagens são informação suplementar, subordinadas ao texto e 

não parte integrante deste.  

Para a construção deste tipo de coerência contribuem: 

 rácios de texto/imagem; 

 espaço branco e grelha de duas colunas; 

 regras de tipografia e estrutura dos títulos; 
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 paleta de cores. 

 

Wixson e Peters (1987) apresentam as quatro principais características relativas 

ao texto do manual escolar para que a comunicação se efective:  

 um "considerate text" 6 que deve ser cuidadosamente planeado para ajudar 

o aluno a aprender; 

 o texto ajuda o aluno quando as estruturas das lições, capítulos e unidades 

apresentam uma lógica e fluidez de que resultam transições com sentido;  

 a qualidade geral do texto é secundada por "instructional supports" 7 tais 

como títulos, elementos gráficos e esquemas de “navegação” que reforçam essas 

lógica e fluidez, orientando o aluno através do texto; 

 o "considerate text" é apropriado para o nível de leitura do público a que se 

destina.  

O texto do manual escolar divide-se em texto principal, a estrutura do discurso, 

e textos secundários, informações escritas complementares. Os textos deverão ser 

decompostos em fragmentos compreensíveis, mas cuja ligação seja lógica e clara 

(Richaudeau, 1969, 1979; Gérard, Roegiers, 1998; La Spina, 2001).  

Tinker, (1965); Britton, (1978); Duchastel & Chen, (1980); Reche, Richaudeau e 

Tinker, (1986), entre outros, investigaram quais as características dos textos que 

contribuem para a rapidez e compreensão da leitura. Dos seus estudos concluíram 

que para este nível etário (10-12 anos), contribuem para uma leitura mais rápida e 

uma maior legibilidade os seguintes aspectos: 

 corpo de letra nunca inferior a 10 pontos, aconselhável 11 ou 12 pontos.  

 letras com serifas pouco pronunciadas; 

 letras minúsculas, ocupando uma maior área de impressão como o m e o w; 

 tipos de letra de traços contrastantes e descendentes mais destacados; 

 estilos de letra normais e não negritos ou itálicos; 

 tipos e corpos de letra mais característicos e mais familiares ao leitor;  

 linhas que terminam sem hífen; 

                                                            

6 “ Texto ponderado” (Tradução livre). 
 
7 “ Apoios instrutivos “ (Tradução livre). 
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 alinhamento à esquerda ou à direita, evitando a separação das sílabas das 

palavras e mantendo constante o espaçamento entre palavras e linhas; 

 linhas com número de palavras entre 10 e 12, regularmente espaçadas, e 

compostas numa letra cujas dimensões e desenho sejam cómodos para a leitura; 

 comprimento de frases dependendo da idade do aluno: entre 6 e 7 anos 

cerca de 6 a 7 palavras; entre 8 e 14 anos cerca de 10 a 15 palavras; para os 12 

anos, entre 20 e 25 palavras. No entanto, as frases para serem melhor 

compreendidas não devem ser nem demasiado curtas, nem demasiado longas, 

devendo o texto em que se inserem apresentar uma lógica de construção que o 

encadeamento das frases define e demonstra. 

 Existência de margens com aproveitamento para anotações, destacando a 

ideia principal, apresenta vantagens relativamente aos resumos no fim dos 

capítulos.  

 O número de palavras por página depende, igualmente, da idade do aluno. 

Quanto maior for o número de palavras existentes numa página, maior o grau de 

dificuldade de leitura. Para as crianças dos 10 aos 12 anos o número de palavras 

recomendado é de 220 a 325 (5º ano: 220 a 250; 6º ano: 275 a 325). 

No entanto, há várias opiniões críticas relativamente a estas fórmulas de 

legibilidade, como se descreveu em capítulo anterior. O próprio Richaudeau (1969) 

reconhecia que, graças à eficácia dos mecanismos de leitura do cérebro, estas 

regras tipográficas são relativamente inúteis. Irwin (1980) afirma, por seu lado, que 

é necessário ter em conta outros aspectos como a organização do texto, o nível de 

ensino do aluno e o seu conhecimento anterior sobre a matéria.  

Os títulos e subtítulos devem apresentar uma forma tipográfica que hierarquize 

os textos; as frases prévias ao texto devem chamar a atenção sobre o assunto do 

texto que se lhes segue ou relembrar o aluno da matéria relacionada que já 

estudou; o resumo, com os pontos essenciais da lição para facilitar a sua retenção, 

deve ser colocado no fim desta (Vezin, Bergé, 1974; Hartley, 1976). A numeração 

da página deve ser colocada no canto exterior da margem superior (Richaudeau, 

1979). No entanto, sublinhamos que este tipo de elementos não substitui um texto 

bem escrito. São um complemento. Um texto incoerente ou pouco claro continuará 

a sê-lo, independentemente, da existência destes elementos. 
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7. Ilustração 

A imagem, porque é fixa, recorta e concentra um pedaço de realidade que não é 

perturbado pelos dados dos outros sentidos, como o ruído ou o odor, parecendo 

assim mais perfeita do que a própria realidade. A imagem, qualquer que ela seja, é 

uma mensagem de duas dimensões. Apresenta sempre uma selecção da realidade, 

previamente conceptualizada, através de um repertório de elementos específicos 

de representação e de uma sintaxe visual que os ordena.  

Cossette (1982) considera “grafia” todo o tipo de estímulo visual com duas 

dimensões e divide as grafias em imagens funcionais e imagens poéticas. As 

primeiras são definidas como analógicas, concebidas segundo um código que, 

conscientemente ou intuitivamente, pretende comunicar determinada intenção. As 

segundas manifestam sentimentos estéticos. 

Divide as imagens funcionais em grafismos e gráficos. Os grafismos 

subdividem-se em esquemas e ilustrações; os gráficos são grafias monossémicas, 

as imagens “científicas”, de que são exemplo os mapas ou os diagramas. Fazem 

parte dos esquemas, as imagens funcionais que apresentam relações entre os seus 

elementos e que servem para realçar as características do objecto que 

representam, como os pictogramas ou os desenhos anatómicos. Como ilustração, 

são consideradas as imagens com fortes relações de semelhança com o objecto 

que representam, sendo fortemente analógicas, como uma fotografia ou um 

desenho de um livro técnico. 

Adoptamos a sua definição geral de “imagem funcional”, quando a imagem se 

justifica, prioritariamente, pela sua função e não pelo seu valor estético, concebida 

segundo objectivos precisos, como é o caso das imagens dos manuais escolares. 

Aqui, são utilizadas para comunicar informações e construídas de modo a que se 

possa aprender por elas, tendo, por isso, uma função cognitiva. Podem considerar-

se, também, um tipo de imagens persuasivas (Cossette, 1982), na medida em que, 

ao contribuírem para que os alunos adquiram novos conhecimentos, são agentes 

transformadores de atitudes e de comportamentos. São também imagens 

informativas porque elas próprias veiculam informações. 

Uma imagem pode ser mais ou menos icónica, conceito que se refere ao grau 

de semelhança ou de abstracção entre ela e o objecto que representa. 

Considerando o próprio objecto como possuindo o maior grau de iconicidade, no 
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extremo oposto, encontra-se a sua descrição por símbolos, quer da linguagem 

escrita, quer da linguagem matemática (Moles, 1968).  

A sua complexidade ou simplicidade nem sempre depende do número de 

elementos que a constituem. A facilidade de apreensão de cada imagem resulta, 

essencialmente, da bagagem cultural de quem a percepciona. Uma imagem 

formada por muitos elementos pode ser simples se estes forem conhecidos, 

enquanto uma imagem de um só elemento pode tornar-se muito complexa, se não 

fizer parte da bagagem cultural do observador. O grau de iconicidade de uma 

imagem não está em relação directa com a sua qualidade de simplicidade ou 

complexidade. Imagens simples podem possuir um grau baixo de iconicidade, 

enquanto o inverso também pode ser verdade. De um modo geral, as imagens 

podem classificar-se segundo o seu modo de representar a realidade: 

 Representativa - quando a imagem substitui a realidade de forma analógica; 

 Simbólica - quando atribui um conceito a uma forma visual; 

 Convencional - quando substitui a realidade através de signos arbitrários, 

dependendo de convenções. 

Janiszewsky (1990) estabelece um tipo de critérios mais específicos, em função 

dos quais, é possível classificar as imagens:  

 Iconicidade – que depende do seu nível de semelhança, numa escala que 

pode variar entre o figurativo e a abstracção. 

 Complexidade ou simplicidade – resultante, quer do número de elementos 

que a compõem, quer do seu grau de ordem ou desordem, ou por outras palavras, 

mais previsível ou mais imprevisível para quem a vê. 

 Normatividade – quando se trata de imagens realizadas segundo regras de 

uma determinada sintaxe imposta por determinada área cultural, profissional, etc. 

como por exemplo, o desenho técnico. 

 Universalidade – qualidade de certos signos já transformados em símbolos 

que, com o tempo, adquiriram um significado reconhecido por um público muito 

vasto. Ex: cruz latina, símbolo do cristianismo e da morte, sinais de trânsito, 

símbolo da Coca-Cola.  

 Historicidade – relaciona-se com a qualidade de documento histórico duma 

determinada época que uma imagem pode apresentar. 
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 Estética – ou qualidade de conotação. Relacionada com factores conscientes 

ou inconscientes próprios da sensibilidade do intérprete da imagem.  

 Fascinação – dependente da sua capacidade de sedução, de se impor e 

reter do olhar do observador. Esta capacidade pode ser causada por diversas 

formas, umas mais relacionadas com o intelecto, outras com o inconsciente.  

 

Num manual escolar, a imagem deverá desempenhar prioritariamente um papel 

pedagógico, contribuir com informação original e não se apresentar truncada, 

limitando a análise do aluno (Spreng, 1976). As ilustrações são eficazes quando 

contribuem para uma maior compreensão e retenção da informação, bem como um 

melhor desempenho cognitivo do aluno (Levie, 1987). Também Duchastel (1978) 

enumera como funções da imagem, as que derivam das suas capacidade para 

chamar a tenção, explicar e memorizar (Attentional, Explicative Retentional). Peeck 

(1987) acrescenta a função affective motivational. 

Neste tipo de livros, as imagens podem desempenhar funções específicas 

diversas, mas todas concorrem para a sua função fundamental – proporcionar a 

aprendizagem de determinados conhecimentos. Assim, é importante percebermos 

que tipo de imagens são susceptíveis, pelas suas próprias características, de 

melhor contribuir para este objectivo. A fotografia a cores, em casos de 

necessidade de representação do real com elevado grau de iconicidade, fornece 

muita informação. No entanto, o desenho pode ter igualmente um grau de 

iconicidade elevado e ainda oferecer a informação específica necessária, 

acentuando ou fornecendo pormenores que se pretendem valorizar. Os esquemas, 

ao simplificarem a informação, facilitam a compreensão da mensagem. 

Segundo os teóricos da imagem Aparici, Matilla e Santiago (2000), as imagens 

podem também ser classificadas segundo o papel que desempenham relativamente 

às informações que pretendem veicular: 

 Motivadora – num processo interactivo com o texto, as suas características 

específicas contribuem para motivar o aluno para aprender. 

 Vicarial – quando representa um objecto em substituição do próprio objecto 

que não é possível apresentar. Ex: as imagens fotográficas de monumentos, 

plantas, animais ou quaisquer outros elementos, cuja visualização seja importante 

para a compreensão do texto.  
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 Explicativa – desenho 

ou esquema – quando simplifica 

acontecimentos ou processos 

impossíveis de visualizar no seu 

conjunto, como o ciclo da água.  

 

 

 

 Informativa – quando é a imagem e não o texto que contém a informação 

principal. 

 De facilitação ou redundante – quando apresenta, iconicamente, uma 

informação já expressa no texto, tendo como função reforçar a mensagem. 

 Estética ou expressiva – a que tem como objectivo o equilíbrio da página, a 

sua decoração.  

 

 Catalizadora de 

experiências – reorganiza a 

realidade de modo a facilitar a 

verbalização. 

 

 

Levin e Mayer (1993) apresentam um conjunto de transformações potenciadoras 

de aprendizagem, que podem ocorrer na informação escrita quando esta é 

acompanhada de ilustração:  

 “Concentrated” ou “focused” – porque a imagem leva o aluno a focar a 

atenção na informação importante contida no texto. A imagem contém a essência 

do que dever ser compreendido e recordado do texto, tendo por função seleccionar. 

(Simon, 1987; Mayer, 1989); 

 “Compact/concise” – porque a representação icónica simplifica uma 

informação escrita muito complexa. Corresponde à noção de que “uma imagem 

vale mais que mil palavras” (Larkin, Simon, 1987); 

1 - Traqueia  
2 - Laringe  
3 - Glote (Cordas vocais)   
4 - Faringe 
5 - Cavidade bucal                      
6 - Cavidade nasal  
7 - Véu palatino ou Palato 
mole  
8 - Maxilares (dentes)  
9 - Língua  
10 - Lábios  
11 - Palato duro (céu daboca) 

FIG. 5 APARELHO VOCAL  
www. criarmundos.do.sapo.pt/.../aparelho fonador.gif 

FIG.4 CICLO DA ÁGUA    
www.enem.coc.com.br/images/sim-enem0_b4.jpg 
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 “Concrete” – quando a função da imagem é representativa (Levin, 1981). 

Apresenta objectivamente a informação contida no texto. Um estímulo concreto 

como uma imagem, ao produzir uma representação interna combinada, icónico-

verbal, tem mais probabilidades de compreensão e retenção do que uma 

representação verbal (Paivio, 1986); 

 “Coherent” – porque organiza ou estrutura o texto de modo mais sistemático. 

Corresponde à função organizativa da imagem. (Levin, 1981). Os mapas, os 

gráficos e os organigramas são exemplos deste tipo de imagens. 

 

 

 “Comprehensible” – quando a imagem 

transforma a informação complexa do texto em 

imagem, mais fácil de compreender, como 

acontece nos textos científicos, que não são 

escritos numa linguagem corrente e têm um 

vocabulário próprio.  

Este tipo de imagens simplifica os 

conceitos científicos complexos, 

apresentando-os sob a forma de 

modelos icónicos. Tem como função a interpretação (Levin, 1981). 

 

 

 “Correspondent” – quando a 

imagem representa, através de 

analogias simples, as relações entre 

conceitos que não são familiares para 

o aluno. Corresponde à função 

integradora da  imagem  (Mayer,1989); 

 

 “Codable” - quando a imagem se constitui como uma mnemónica de factos ou 

nomes pouco familiares ao aluno e, portanto, difíceis de decorar. A sua função é de 

transformação. (Levin, 1981); 

FIG. 6 ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UM ESTÁGIO DE COMPRESSÃO

PARA UM COMPRESSOR ALTERNATIVO A PISTÃO   
www.gasnet.com.br/novo_gnv/compress2.gif 

FIG. 7  ANALOGIA ENTRE O SISTEMA VISUAL E A MÁQUINA FOTOGRÁFICA

www.ifi.unicamp.br/~accosta/roteiros/20/foto9.jpg 



Capítulo 4 - Design de Comunicação  

 

 177 /405

 “Collective recollection” – é a imagem que se transformou em símbolo 

universal como a pomba da paz ou a nuvem da bomba atómica. (Levin, Mayer, 

1993). 

 

Baseado em investigações realizadas no Brasil e no Nepal, Richaudeau (1979) 

apresenta algumas indicações sobre as características das ilustrações dos manuais 

escolares bem como sobre a utilização da cor no suporte - página: 

 As imagens devem mostrar os pormenores úteis para os alunos do nível 

escolar a que se destinam. A sua compreensão diminui, quer com a presença de 

pormenores inúteis, quer com a ausência dos que são necessários; 

 A compreensão das imagens aumenta quando estas lhes são familiares. O 

contrário pode provocar erros de interpretação; 

 A ilustração de qualquer processo deve ser constituída por tantas imagens 

isoladas quantos os passos do processo; 

 As imagens devem ser tão realistas quanto possível. Qualquer técnica que 

reduza a sua iconicidade reduz a compreensão da mensagem; 

 As imagens com significados simultaneamente simbólicos e literais, tendem 

a ser compreendidas pelo seu significado literal; 

 A escolaridade está directamente ligada à compreensão das imagens que: 

 possuem significados simbólicos;  

 exigem capacidade de abstracção; 

 devem ser interpretadas como uma narrativa; 

 não têm ligação com o quotidiano do leitor. 

 A educação de leitor é mais importante que a sua idade na descodificação 

das imagens, embora esta também pese; 

 Cores intensas e ilustrações com fortes contrastes, quer a negro, quer a 

cores, podem tornar-se irritantes quando colocadas muito perto dos textos; 

 O tamanho da ilustração é proporcional à sua capacidade de chamar a 

atenção do leitor; 

 Uma ilustração a cores chama mais a atenção do que outra a preto e branco; 

 Uma ilustração a preto e branco, de formato reduzido, acompanhada por um 

curto comentário, colocada isolada numa página branca, chama mais a atenção 
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que uma grande quantidade de ilustrações a cor, colocadas encostadas umas às 

outras, sem separação por espaços em branco. 

Richaudeau (1979) dá ainda outro tipo de indicações relativamente às 

ilustrações: 

1. A escolha de cada ilustração não deve ser gratuita ou basear-se somente 

nas suas qualidades próprias como as estéticas. Deve inserir-se num projecto 

pedagógico estruturado; 

2. A imagem deve relacionar-se com o assunto tratado no texto e adaptar-se ao 

tipo de ensino em que se insere o manual escolar. A imagem e o texto devem 

constituir-se como uma unidade em que os dois elementos são interdependentes; 

3. A disposição na página da unidade acima referida, deve ter em conta os 

processos de leitura de texto e imagem, bem como a ordem pedagógica de leitura 

da informação em causa; 

4. As sequências de imagens devem respeitar a ordem lógica da exposição da 

informação; 

5. Quando a imagem tem por objectivo introduzir um assunto ou motivar o 

aluno, a paginação deve valorizá-la: em grande formato, pode ocupar toda a página 

esquerda, deixando a página direita para o texto. Se for de menor formato, deve ser 

colocada no cimo da página do texto ou no cimo de uma coluna de texto; 

6. Quando a ilustração serve para ilustrar um texto, deverá ser colocada à 

direita do texto; 

7. O impacto de uma imagem tem a ver com as suas dimensões e cor; 

8. O contexto onde se insere a ilustração contribui para o seu efeito no leitor: 

 uma ilustração de cores escuras é valorizada por grandes margens 

brancas; 

 uma ilustração de cores muito claras é valorizada pela textura cinza dos 

texto que a rodeiam; 

 um conjunto de imagens, quer a preto e branco, quer coloridas, devem 

ser repartidas pelas páginas de texto e não agrupadas numa só página ou em 

várias páginas consecutivas. 

9. Embora o critério estético seja secundário relativamente aos pedagógicos, 

não deixa de ser importante na escolha da ilustração, contribuindo para a formação 

do gosto dos alunos. 
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Gérard e Roegiers (1998:196) consideram que o valor pedagógico das 

ilustrações se pode classificar em quatro níveis:  

 Nível 1.- Características: a sua supressão inviabiliza totalmente a 

compreensão do conteúdo.  

 Nível 2 - Características: contribui com determinadas informações que não 

estão contidas no texto. A sua supressão limita a compreensão do conteúdo. 

 Nível 3 - Características: contribui com uma informação paralela à 

informação principal da aprendizagem; 

 Nível 4 - Características: tem um papel meramente ilustrativo. 

As características dos alunos, em termos de conhecimento e de competências, 

estão relacionadas com o grau de benefício para a aprendizagem, que constitui a 

ilustração em textos (Levin, Mayer, 1993): 

 alunos com muito conhecimento sobre um dado assunto científico, 

beneficiam menos da existência de ilustrações do que aqueles que possuem pouco 

conhecimento sobre o mesmo;  

 aluno que não possua um conhecimento cultural que lhe permita descodificar 

a ilustração, não tira qualquer benefício da mesma; 

 o aluno deverá possuir suficientes competências de leitura para que possa 

relacionar o texto com a imagem; 

 o aluno deve possuir suficientes competências em leitura e análise de 

imagem para ser capaz de a relacionar com o texto; 

 o aluno pouco competente em interpretar informação escrita, beneficia mais 

da ilustração do que o aluno mais competente.  

O campo da teoria da imagem é vasto e as suas aplicações estão presentes, 

praticamente, em todas as áreas do nosso mundo “civilizado”. O desenvolvimento 

dos meios de comunicação e da informática muito têm contribuído para a profusão 

de imagens que inundou o ambiente do homem ocidental, com consequências 

diversas, que marcam, profundamente, o nosso modo de vida. 

A importância que hoje atribuímos à imagem está presente também nos 

manuais escolares, que procuram transformar-se em livros mais apelativos e, 

pressupomos, mais eficazes. Mas, tal como em outras áreas, em que a quantidade 

de imagens acaba por se transformar em poluição visual porque o ser humano não 

tem capacidade para reagir a um número demasiado grande de estímulos, 
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simultaneamente, nas estratégias comunicacionais dos manuais escolares este 

problema deve ser acautelado porque delas depende muito a sua qualidade 

pedagógica. Por outro lado, as investigações não comprovam que exista uma 

relação directa entre a existência de ilustrações num texto e o aumento da sua 

compreensão. Pelo contrário, há estudos que sugerem que muitas ilustrações 

falham como potenciadoras da aprendizagem, como referimos em capítulo anterior.  

 

8. Rácio Texto/Imagens 

Alguns dos investigadores que se têm debruçado sobre a concepção de 

manuais escolares, apresentam indicações sobre o rácio imagem/texto por página, 

relacionando-o com a fase etária e o nível de aprendizagem dos alunos. 

Para Richaudeau (1979) e Britton, Binkley, Woodward (1993), a percentagem de 

imagens relativamente ao texto, embora dependendo da disciplina e do nível de 

ensino a que o manual se destina, deverá ser sempre menor que 50%. Gérard e 

Roegiers (1998:195) concordam com a importância que o tipo de disciplina e o nível 

de ensino representam na ponderação deste rácio.  

Um outro estudo americano, grande defensor da utilização da imagem nos 

manuais escolares, quer como estruturante da estratégia comunicacional, quer 

como portadora de informação em paridade com o texto, recomenda para os 5º e 6º 

anos de escolaridade, na disciplina de história, o rácio de 65% de texto e 35% de 

imagens. (LaSpina, 1998:66).  
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Nota Conclusiva 

No capítulo 1, Psicologia da Aprendizagem, descreveram-se as características 

cognitivas dos alunos a que se destinam os manuais escolares da nossa amostra, 

na medida em que o seu comportamento face à aprendizagem não pode ser 

explicado somente pelo seu contexto social. Apresentou-se a teoria de Piaget que 

defende que as crianças passam, sequencialmente, por uma série de estádios de 

desenvolvimento qualitativamente diferentes, de base biológica, dependendo em 

grande medida da experiência educacional a que a criança é sujeita pois as 

alterações cerebrais não são automáticas. Por seu lado, os teóricos do 

Processamento da Informação defendem que durante a idade escolar a capacidade 

das crianças para adquirirem, processarem e reterem informação aumenta muito 

pois o sistema executivo central parece atingir maior grau de maturidade entre os 

oito e dez anos de idade. 

No segundo capítulo, Percepção, descreveu-se o processo perceptivo e como a 

aprendizagem desempenha um papel determinante no desenvolvimento da maior 

parte das características perceptivas a que se deve, em grande parte, a qualidade 

que imprimimos ao modo como vivemos a vida e que reflectem o nível geral de 

maturidade cognitiva do indivíduo, numa determinada fase da sua vida.  

No terceiro capítulo, Semiótica, partiu-se do princípio que o manual escolar é, 

não só um símbolo cultural, como também um produto resultante de um processo 

de comunicação, neste caso, visual e scripto-visual. Descreveu-se o que sustenta, 

de um ponto de vista semiótico, a interpretação do processo de significação do 

sistema comunicativo do design gráfico, materializado nas sucessivas páginas do 

manual escolar, cuja organização evidencia uma determinada estrutura lógica e, 

consequente, o modo de organização dos conteúdos.  

No quarto capítulo, Design de Comunicação, fundamentados nas opiniões de 

especialistas, elencaram-se os princípios gerais de design a que deve obedecer a 

planificação do manual escolar, desde o volume e o formato até à estratégia 

comunicacional, que dependem das características de natureza pedagógica que 

são específicas da disciplina e do público a que se destina e que o vai manipular. 

Como objecto resultante de um processo de design, o manual escolar deve ser 

sujeito a avaliação, quer ao longo do processo, quer em termos de produto. 
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PARTE 4 

 

Análise do Design Comunicacional dos Manuais Escolares 
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Nota Introdutória 

“In most cases we tend to rely on intuition and our “best guess” to construct a solution, 

without the benefit of the various types of research that might provide a clearer insight as 

to how our efforts might be more effectively directed” 1 

(Nini, 2006:117-129) 

 

Esta quarta parte do trabalho é dedicada à avaliação qualitativa do Design 

Comunicacional dos manuais escolares da amostra - o primeiro objectivo do nosso 

estudo - através da análise do modo como é feita a apresentação da informação. 

No 1º capítulo indicam-se quais os manuais que fazem parte da amostra a 

avaliar e o modo como foram seleccionados; descreve-se a metodologia empregue 

na análise do seu Design Comunicacional, bem como na construção dos diversos 

instrumentos utilizados na operacionalização, fundamentadas na revisão da 

literatura apresentada nos capítulos anteriores, mais especificamente, naqueles 

dedicados à Psicologia da Aprendizagem, à Percepção e Aquisição da Informação, 

à Semiótica e ao Design Comunicacional dos manuais escolares. 

No 2º capítulo apresentam-se os resultados da análise efectuada, referindo a 

avaliação qualitativa atribuída aos vários itens analisados, sintetizada em pontos 

fortes e pontos fracos. 

 

  

 

 

                                                            

1 “Na maioria dos casos tendemos a confiar na intuição e no nosso melhor palpite para 
elaborar uma solução, sem o benefício dos vários tipos de investigação que podem 
proporcionar uma percepção mais clara de como os esforços podem ser direccionados mais 
eficazmente” (Tradução livre). 

 



  185 /405

Capítulo 1 

 

Metodologia de Análise do Design Comunicacional  

dos Manuais Escolares 

 

 

1. Metodologia de Análise dos Manuais Escolares 

Com o objectivo de proceder à avaliação qualitativa do design comunicacional 

dos manuais escolares da nossa amostra, utilizámos o método de observação 

directa por nos permitir a sua descrição e interpretação.  

A subjectividade é característica deste método de investigação (Fortin, 1999). 

Ezio Manzini (1993) refere que, hoje, o observador é parte integrante do sistema 

observado, e o designer, quando concebe e inicia o trabalho, parte com a sua 

intuição subjectiva e as informações parciais, resultantes da sua base cultural e 

experiência de vida. Ao longo do processo de trabalho, vai reunindo, 

progressivamente, novas informações e fazendo opções, até chegar ao produto 

final que não é o óptimo, mas um entre os possíveis, em função das diversas 

condicionantes inerentes ao percurso e ao processo cognitivo do autor. 

Consideramos que as suas palavras se aplicam a este processo de análise. Tal 

como acontece ao designer, sabemos que a interpretação do que observamos é 

nossa e, como tal, subjectiva e que o produto final é o possível. Procurámos 

minimizá-la, fundamentando-a, teoricamente, na revisão da literatura apresentada 

nos capítulos anteriores. Incidindo mais especificamente no objecto a analisar, 

referimos os capítulos relativos à semiótica e ao design comunicacional; quanto ao 

conhecimento do público a que se destinam os manuais escolares, destacamos os 

capítulos relativos à psicologia da aprendizagem, à percepção e aquisição da 

informação. 

Salientamos, com o mesmo propósito, a formação académica e experiência 

profissional da autora, a orientação da prática pedagógica dos futuros docentes do 

citado ciclo de ensino, que lhe proporciona o conhecimento, quer dos manuais 

escolares, quer do público a que se destinam. Salientamos também a sua 

experiência como autora e revisora científica de manuais, que lhe propicia 
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informação sobre diversos aspectos deste tipo de livros e do seu modo de 

elaboração.  

Com base nestes conhecimentos, procedemos ao estabelecimento dos critérios 

que nos servirão de indicadores para a análise do design comunicacional. 

Agrupámo-los por itens (identificação do manual escolar; apresentação física do 

manual escolar; constituição do manual escolar; legibilidade tipográfica; iconografia: 

tipo; relevância pedagógica; função pedagógica) apresentando-os em grelhas, o 

que nos possibilita uma maior facilidade de análise e de apresentação dos 

resultados. Estes instrumentos de recolha de dados foram elaboradas com a 

orientação, submetidos à validação por um dos membros do painel de especialistas 

e, por fim, sujeitos a teste piloto. Realizados alguns ajustes, elaboram-se as 

versões finais. (Anexos 1 a 7) 

Utilizámos critérios de “tipo informativo” e critérios de “tipo apreciativo”, segundo 

a classificação de Gérard, Roegiers, (1998:277), que consideram que o “ter em 

conta um critério informativo pode constituir em si próprio uma apreciação”. 

Numa segunda fase, tendo como objectivo aprofundar, quer a coerência 

organizativa, quer clareza comunicacional dos manuais escolares, realizámos a 

análise descritiva da paginação, pedindo emprestados à semiótica e à percepção, 

alguns instrumentos operacionais, de modo a permitir-nos uma leitura mais 

significativa do modo como se estrutura e apresenta a informação ao longo das 

várias secções dos manuais escolares seleccionados. 

Depois de já termos elaborado a metodologia de análise chegou ao nosso 

conhecimento o Anexo ao Despacho n.º 29864/2007 /Especificação dos critérios de 

avaliação para certificação dos Manuais escolares, publicado no Diário da 

República a 27 de Dezembro. Perante os parâmetros de análise que o documento 

aborda, concluímos que a nossa opção metodológica contempla todos os pontos 

que estão incluídos no âmbito do nosso estudo. Sempre que se justifique, enunciá-

los-emos. 

 

2. Selecção da Amostra 

Dada a impossibilidade, por questões de tempo, de avaliar todos os manuais do 

ensino básico e secundário, optámos pela análise dos manuais do 2º ciclo do 

Ensino Básico. Nesta opção foram tidos em conta, como já foi referido, o 
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conhecimento mais profundo dos alunos e professores deste ciclo de ensino, 

resultante da nossa experiência profissional, bem como a prática como revisora 

científica de manuais do mesmo ciclo de ensino.  

Seleccionámos os manuais de Língua Portuguesa, Matemática, História e 

Geografia e Ciências Naturais, que fazem parte do conjunto de disciplinas em que é 

obrigatória a existência de manuais escolares, (artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 

261/2007, de 17 de Julho).  

Perante o grande número de manuais existente para este ciclo de ensino, foi 

necessário encontrar um critério que nos permitisse levar a cabo o nosso estudo no 

tempo útil de que dispomos. Decidimos, por isso, debruçarmo-nos sobre os livros 

mais utilizados pelos professores e alunos. Assim, solicitámos ao Ministério da 

Educação informação sobre os três primeiros manuais mais escolhidos pelos 

professores, de cada uma destas disciplinas, no ano lectivo 2007/08. Foram, assim, 

seleccionados para o nosso estudo, os seguintes manuais que apresentamos por 

ordem de preferência, conforme lista enviada pelo Ministério da Educação. (Anexo 

8) 

Disciplina Título Ano Editora Ordem
Língua Portuguesa  

Novo Português em Linha de Maria do Céu Vieira 
Lopes e Dulce Neves Rola 

5º Plátano 1º 

Passa a Palavra de Maria José Costa e Maria 
Emília Traça 

5º Porto 2º 

Na Ponta da Língua de Fernanda Costa e Luísa 
Mendonça 

5º Porto 3º 

Na Ponta da Língua de Fernanda Costa e Luísa 
Mendonça 

6º Porto 1º 

Novo Português em Linha Maria do Céu Vieira 
Lopes e Dulce Neves Rola 

6º Plátano 2º 

 

Voando…Nas Asas da Fantasia de Ana Maria 
Mocho e Odete Boaventura 

6º Asa 3º 

Matemática 
Matemática de Maria Augusta Neves, Luísa Faria 
e Alexandre Azevedo 

5º Porto 1º 

Mat 5  de Elza Gouveia Durão e Maria Margarida 
Baldaque 

5º Texto 2º 

Matemática ConVida de Ana Ribeiro Rosa, 
Lourdes Neves e Natália Vaz 

5º Lisboa 3º 

Matemática de Maria Augusta Neves, Luísa Faria 
e Alexandre Azevedo 

6º Porto 1º 

Mat 6 de Elza Gouveia Durão e Maria Margarida 
Baldaque 

6º Texto 2º 

 

Matemática ConVida de Ana Ribeiro Rosa, 
Lourdes Neves e Natália Vaz 

6º Lisboa 3º 
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Ciências da Natureza 
Magia da Terra de Catarina Rosa Peralta, Maria 
Beleza Calhau e Maria Fernanda de Sousa 

5º Porto 1º 

Terra Viva de Isabel Caldas e Maria Isabel 
Pestana 

5º Santillana 2º 

Bioterra de Lucinda Motta, Maria dos Anjos Viana 
e Emídio Isaías 

5º Porto 3º 

Magia da Vida de Catarina Rosa Peralta, Maria 
Beleza Calhau e Maria Fernanda de Sousa 

6º Porto 1º 

Terra Viva de Isabel Caldas e Maria Isabel 
Pestana 

6º Santillana 2º 

 

Bioterra de Lucinda Motta, Maria dos Anjos Viana 
e Emídio Isaías 

6º Porto 3º 

História e Geografia de Portugal 
História e Geografia de Portugal de Fátima Costa 
e António Marques 

5º Porto 1º 

História e Geografia de Portugal de Ana 
Rodrigues Oliveira, Arinda Rodrigues e Francisco 
Cantanhede 

5º Texto 2º 

À Descoberta da HGP Maria Luísa Santos, 
Cláudia Amaral e Lídia Maia 

5º Porto 3º 

História e Geografia de Portugal de Fátima Costa 
e António Marques 

6º Porto 1º 

História e Geografia de Portugal de Ana 
Rodrigues Oliveira, Arinda Rodrigues e Francisco 
Cantanhede 

6º Texto 2º 

 

À Descoberta da HGP Maria Luísa Santos, 
Cláudia Amaral e Lídia Maia 

6º Porto 3º 

QUADRO 1 

 

3. Instrumentos de Recolha de Dados 

3.1 Grelha de Identificação do Manual Escolar 

Levámos a cabo a construção de grelha com um conjunto de critérios 

informativos que permitissem uma identificação clara e rápida do manual, do seu 

título, ano de escolaridade e disciplina a que se destina, da sua autoria, número de 

volumes, anexos, ofertas e preço. (Anexo 1) 

Esta grelha permite também determinar se foi objecto de revisão científica e se 

pressupõe a sua reutilização, tal como refere o número 6 do Anexo ao Despacho 

n.º 29864/2007: 

“6) Quanto à possibilidade de reutilização e adequação ao período de vigência previsto:  

a) Não incluir espaços livres para a realização de actividades e de exercícios, com 

excepção dos manuais escolares destinados aos 1.º e 2.º anos de escolaridade e os 

manuais escolares de Língua Estrangeira.” 
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3.2   Grelha de Apresentação Física do Manual Escolar 

A grelha que construímos, constituída por critérios dos tipos informativo e 

apreciativo, pretende analisar o formato e o peso, tendo em conta o nível etário dos 

alunos; a cor do papel, em função dos princípios de legibilidade, bem como a suas 

qualidades de transparência e textura. (Anexo 2) 

Contempla o número 7 do Anexo ao Despacho n.º 29864/2007:  

“7) Quanto à qualidade material, nomeadamente, a robustez e o peso: 

a) Apresentar robustez suficiente para resistir à normal utilização; 

b) Dispor de formato e conter dimensões e peso (ou cada um dos seus 

volumes) adequados ao nível etário do aluno, designadamente: 

i) Usar papel com peso entre 70 g/cm2 e 120 g/cm2; 

ii) Ter dimensões entre o formato A5 e 25 cm × 31 cm ou 31 cm × 25 cm; 

iii) Ter um peso máximo por volume de 550 gramas (para o 1.º ciclo de  

escolaridade) ou 750 g (para os 2.º e 3.º ciclos de escolaridade).” 

Para analisar a gramagem do papel, utilizámos os critérios de boa, média e má, 

em função da transparência do papel. Para analisar a textura, utilizámos os critérios 

de agradável quando esta se apresenta lisa ao tacto; desagradável quando a 

sensação é de rugosidade. 

 

3.3 Grelha de Constituição do Manual Escolar 

A grelha construída permite-nos analisar a organização geral do manual escolar. 

Constituída por critérios de tipo informativo, contempla o número total de páginas e 

aquele que é dedicado às várias secções que o constituem, permitindo a análise da 

coerência entre ambos. Dá-nos ainda a conhecer a existência ou não de resumos, 

referências bibliográficas e iconográficas, de glossário ou de anexos e qual o seu 

tipo. (Anexo 3) 

Pensamos dar um contributo para a avaliação da alínea b) do ponto 4 do Anexo 

ao Despacho n.º 29864/2007:  

“4) Quanto à qualidade pedagógica e didáctica: 

b) Apresentar uma organização coerente;” 

 

3.4 Grelha de Legibilidade Tipográfica 

Dada dificuldade de reconhecer todos os tipos de letra utilizados nos manuais 

escolares, adoptámos simplesmente o critério de tipo informativo relativo à letra 
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com serifa e sem serifa. A mesma dificuldade sentida relativamente ao corpo da 

letra, levou-nos a adoptar, unicamente, o critério de tipo apreciativo da sua 

legibilidade. Para que fosse possível estabelecer comparações entre os corpos das 

diferentes letras existentes nos diversos manuais, medimo-las com o tipómetro.  

Procurámos ainda, através de critérios de tipo informativo, averiguar a existência 

de tipos e corpos diferentes no mesmo manual, a dimensão das margens, o espaço 

entre colunas e o alinhamento predominante no texto principal. (Anexo 4) 

 

3.5 Grelha do Número de Palavras por Página 

Baseados nas recomendações dos especialistas, relativas ao número de 

palavras por página em função do nível etário das crianças e da disciplina a que se 

destinam, levámos a cabo a contagem das palavras existentes nas páginas dos 

manuais. Para o número total de palavras em cada página, são tidas em conta 

todas as palavras, incluindo as das legendas das imagens. (Anexo 4) 

Subjacente à introdução deste critério de tipo informativo, estão ainda, quer as 

dificuldades de leitura que as crianças portuguesas apresentam por não a 

exercitarem, quer o facto de que o manual escolar representa o único livro que é 

lido por grande parte delas.  

Nos manuais em que existe um número significativo de páginas de textos 

anexos, como alguns livros de história e geografia, estas páginas não são tidas em 

conta. Do mesmo modo, as páginas dedicadas às áreas curriculares não 

disciplinares como estudo acompanhado, projecto ou educação cívica, não são 

objecto de contagem. 

Apesar da preocupação sempre presente de sermos rigorosos nesta contagem, 

dadas as características da tarefa, admitimos que os números apresentados 

possam ter alguma margem de erro. Serão sempre, por isso, números 

aproximados. 

 

3.6 Grelhas de Análise da Iconografia 

Dada a complexidade do tema, definimos três itens a sujeitar a análise, para os 

quais construímos três grelhas de análise, com objectivos específicos distintos, 

constituídas, quer por critérios de tipo informativo, quer de tipo apreciativo.  
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No primeiro item (iconografia), determinámos a percentagem de imagens por 

página e o modo como se apresentam, numeradas, referenciadas e legendadas; a 

sua qualidade material, complexidade, diversidade e tipos de dimensões. (Anexo 5) 

Relativamente à apreciação da qualidade material, utilizámos o critério de boa 

quando as características físicas e/ou formais da imagem, como o seu grau de 

definição e dimensões, permitem que a relação forma/fundo seja perfeitamente 

estabelecida, de modo a proporcionar a sua cabal legibilidade ou leitura denotativa. 

Quando não se verificam estes requisitos, qualificamo-la como má. Quanto aos 

critérios relativos à complexidade da imagem, qualificamo-la como “alta” quando a 

consideramos, pelas suas características formais e/ou de conteúdo, de difícil 

compreensão para o nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos, não lhes 

permitindo a leitura conotativa pretendida e, consequentemente, descodificar a 

mensagem que pretende veicular; como “média” quando consideramos que a 

imagem, pelas suas características formais e/ou de conteúdo, permite a leitura 

conotativa pretendida e, consequentemente, a descodificação da mensagem; como 

“baixa” quando consideramos que as características formais e/ou de conteúdo da 

imagem estão mais apropriadas a um público com um desenvolvimento cognitivo 

inferior àquele a que se destina. 

No segundo item (relevância pedagógica), são utilizados critérios de tipo 

informativo e apreciativo. (Anexo 6) 

O critério de tipo informativo permite-nos identificar a diversidade de tipos de 

iconografia existentes em cada manual: o critério de tipo informativo fotografia (a 

preto e branco e colorida); convencionais (mapas, gráficos, esquemas, simbologia); 

ilustração (desenhos a preto e branco e coloridos) e documentos históricos 

(fotografias, pinturas, desenhos que, tendo sido realizados em épocas anteriores, 

permitem o acesso a informação histórica de diferentes tipos).  

O critério de tipo apreciativo permite-nos classificar a relevância pedagógica dos 

tipos de iconografia identificados. Os níveis de classificação que definimos (nível 1 - 

indispensável à compreensão do conteúdo; nível 2 - acrescenta informação ao 

texto; nível 3 - contribui com informação paralela à informação principal; nível 4 - 

papel decorativo) foram adaptados dos níveis apresentados por Gérard, Roegiers 

(1998:196). 
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O terceiro item sujeito a análise (função pedagógica), utilizando também os dois 

tipos de critérios, permite-nos determinar a função pedagógica dos mesmos tipos 

de iconografia do manual escolar. Os critérios classificativos utilizados (motivadora 

– desperta interesse para os conteúdos; vicarial – representa conteúdos 

impossíveis de visualizar; redundante – ilustra um conteúdo expresso no texto; 

explicativa – reorganiza a informação, facilitando a compreensão; recreativa – 

diverte ou entretém) são adaptados da tabela classificativa de Aparici, Matilla e 

Santiago, (2000:331). (Anexo 7) 

 

4. Análise Denotativa e Conotativa da Capa  

Socorremo-nos de instrumentos da semiótica que nos permitissem 

operacionalizar uma leitura significativa da capa, utilizando as regras perceptivas e 

do design comunicacional. Procurámos, assim, realizar uma descrição exaustiva 

dos seus elementos constituintes (leitura denotativa) e, numa segunda fase, 

relacioná-los entre si e com os conteúdos do manual (leitura conotativa), com o 

objectivo de analisar se a sua função na identificação do manual escolar de 

determinada disciplina, para um dado ciclo de ensino, se cumpre, bem como a sua 

capacidade motivadora para os conteúdos que apresenta. Sempre que atribuímos 

nomes às cores, fazemo-lo com base na Paleta Pantone, de modo a facilitar uma 

mesma percepção das cores. 

 

5. Estrutura das Páginas 

Procurámos descrever a estrutura geral das páginas de cada manual escolar, 

com o objectivo de analisar o modo como se organiza a informação. Tivemos em 

conta o número de colunas e a distância entre elas; a dimensão das margens; a 

localização da numeração na página; os tipos de letra e os seus corpos, medidos 

através do tipómetro, de modo a permitir comparações; os alinhamentos 

predominantes dos blocos de informação e as linhas de força em que se 

estruturam. São indicados os elementos que permitem ao aluno uma interacção 

mais fácil com o livro, a que chamámos “navegação,” termo utilizado nos 

documentos multimédia e que adoptámos, visto que, de algum modo, os manuais 

escolares impõem um tipo de interacção em rede semelhante.  
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6. Análise da Iconografia 

Tendo por base os dados referenciados em duas das grelhas dedicadas à 

iconografia (relevância e função pedagógica), procedemos a uma caracterização 

geral dos diferentes tipos iconográficos de cada manual, por secções. (Anexos 6  e 7) 

Consideramos estarem contemplados neste ponto, os números 4 e 5 do Anexo 

ao Despacho n.º 29864/2007/Especificação dos critérios de avaliação para 

certificação dos Manuais escolares: 

“d) Apresentar as figuras e ilustrações adequadas, sem erros ou sem situações que 

induzam ao erro. 

5) Quanto aos valores: 

a) Não fazer referências a marcas comerciais de serviços e produtos, que possam 

constituir forma de publicidade, com excepção das informações relativas a produtos e 

serviços de natureza educativa, próprios do editor e adequados ao nível etário dos 

alunos a que se destina o manual, que devem em qualquer caso ser claramente 

separadas do conteúdo didáctico -pedagógico do manual propriamente dito; 

b) Não fazer ou induzir discriminações de carácter cultural, étnico, racial,  

religioso e sexual e respeitar o princípio da igualdade de género; 

a) Não constituir veículo de evidente propaganda ideológica, política ou religiosa.” 

Seguidamente, é feita a análise de cada tipo de imagem, em cada uma das 

secções dos manuais. Assim, nesta análise, contemplam-se, não só as 

características que nos permitiram classificá-las segundo os vários tipos, mas 

também uma explicação mais detalhada das características enunciadas na primeira 

grelha (iconografia), bem como da sua montagem na página. São ainda feitas 

algumas considerações críticas, acompanhadas da indicação de páginas 

exemplificativas. 

 

7. Paginação 

Apesar de conscientes de que da descrição do arranjo gráfico da página não 

resulta para o leitor, a sua imagem clara, optámos por fazê-lo, procurando encarar 

cada página como uma imagem, ou seja, um fundo onde se organizam diversas 

formas, passíveis de leitura denotativa e conotativa. Através da observação cuidada 

de cada página tipo de cada secção dos manuais escolares, e tendo sempre em 

conta as características do público a que se destinam, pretendemos realizar a 

descrição detalhada e exaustiva da sua paginação, abordando o número de 
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colunas, a numeração das páginas, as cores, os títulos e subtítulos, o tipo e corpo 

da letra, o texto principal e os textos secundários e as suas linhas de força.  

Sempre que se justifique, é apresentada uma análise crítica, acompanhada da 

indicação de páginas exemplificativas. 

 

8. Pontos Fortes/Pontos Fracos 

Por último, procurámos reunir sob este título, as características do design 

comunicacional de cada manual que considerámos que, de algum modo, 

contribuem para a sua eficácia e/ou aquelas que, pelo contrário, na nossa opinião, 

são ruído visual ou más soluções gráficas num tipo de livro com os objectivos do 

manual escolar. 
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Capítulo 2 

 

Resultados da Análise  

do Design Comunicacional dos Manuais Escolares 

 

 

Nesta análise, tivemos em conta que, em grande parte das disciplinas, os 

manuais escolares escolhidos pelos professores para o 5 º ano de escolaridade são 

escolhidos também no 6º, apresentando, assim, o mesmo projecto gráfico nos dois 

anos de escolaridade. 

Realizaremos a apresentação dos resultados seguindo os itens que 

contemplámos na operacionalização da análise qualitativa. (Anexo 9) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

1.1 Disciplina, Editora e Autoria Científica 

Todos os projectos gráficos da amostra indicam claramente através do título, a 

disciplina a que dizem respeito, bem como o ano de escolaridade e a autoria, 

relativamente aos conteúdos científicos. 

 

1.2 Preço 

Todos os manuais escolares exibem o preço. Como o seu ano de impressão 

não é o mesmo, é difícil uma comparação de preços. O mais antigo da amostra, de 

2003, apresenta um preço de 14,89 euros; os mais recentes, de 2007, 16,22 e 

16,29 euros. (Anexo 11, quadro 1). 

 

1.3  Autoria do Design 

A consideração da importância do projecto gráfico para a eficácia de um manual 

escolar não parece ser equivalente à dos conteúdos científicos. Não encontramos 

outra razão para a falta de indicação da autoria do design. Em 24 manuais 

escolares, somente 11 (6 projectos gráficos) apresentam tal indicação: (Anexo 12) 

 Língua Portuguesa: Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, ASA; Novo 

Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano;  
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 Matemática: Mat 5 e Mat 6, Texto Editores; Matemática ConVida, 5º e 6º 

anos, Lisboa Editora; 

 Ciências da Natureza: Terra Viva, 5º e 6º anos, Santillana/Constância 

editores; 

 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, Texto 

Editores, 5º e 6º anos. 

 

1. 4  Autoria do Design da Capa  

Só 11 manuais (6 projectos gráficos) apresentam esta indicação: (Anexo 12) 

 Língua Portuguesa: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos; Passa a Palavra, 

5º ano, ambos da Porto Editora;  

 Matemática: Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora;  

 Ciências da Natureza: Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora; 

 História e Geografia de Portugal: À Descoberta da História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos; História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, ambos da 

Porto Editora. 

 

1. 5  Autoria da Ilustração 

Relativamente à ilustração, pensamos que as editoras compreendem a sua 

importância para o bom resultado do projecto. Todos os manuais apresentam o 

nome do autor excepto 2: (Anexo 12)  

 Ciências da Natureza: Magia da Terra, 5º ano e Magia da Vida, 6º ano, 

dois manuais de ciências da natureza da Porto Editora. 

 

1.6  Revisão Científica 

Apesar dos editores, descontentes com a Lei nº 47/2006 que obriga a que os 

manuais escolares sejam avaliados e certificados para que possam ser adoptados 

pelos professores, afirmarem já possuírem um sistema de auto-regulação da 

qualidade dos manuais escolares, através de protocolos estabelecidos com 
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universidades e sociedades científicas1, somente 8 manuais escolares apresentam 

tal indicação: (Anexo 11, quadro 2)  

 Ciências da Natureza: Magia da Terra, 5º ano e Magia da Vida, 6º ano; 

Bioterra, 5º e 6º anos, todos da Porto Editora; Terra Viva, 5º e 6º anos, 

Santillana/Constância editores; 

 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, Texto 

Editores, 5º e 6º anos. 

 

1.7  Número de Volumes 

O Decreto-lei nº 369/90, sobre a avaliação dos manuais escolares, já 

apresentava referencias a este assunto que é retomado na alínea f) do Artigo 11.º, 

ponto 1, da Lei nº 47/2006, sobre a avaliação para certificação dos Manuais 

escolares, “A qualidade material, nomeadamente a robustez e o peso”; e no Anexo ao 

Despacho n.º 29864/2007/Especificação dos critérios de avaliação para certificação 

dos Manuais Escolares, no seu ponto 7, que especifica “Ter um peso máximo por 

volume de 550 gramas (para o 1.º ciclo de escolaridade) ou 750 g (para os 2.º e 3.º ciclos 

de escolaridade)”. Pensamos ser o peso a razão para a apresentação dos manuais 

escolares sob a forma de mais de um volume.  

 

MANUAIS ESCOLARES / Nº VOLUMES 

Disciplina Título Ano Editora Vol. 

 LP  

Na Ponta da Língua  5º Porto 1 

Na Ponta da Língua 6º Porto 1 

Voando…Nas Asas da Fantasia 6º Asa 1 

Novo Português em Linha 5º Plátano 1 

Novo Português em Linha 6º Plátano 1 

 

Passa a Palavra 5º Porto 1 

 MAT 

Matemática 5º Porto 3 

Matemática 6º Porto 3 

Mat 5   5º Texto 2 

Mat 6 6º Texto 2 

Matemática ConVida 5º Lisboa 1 

 

Matemática ConVida 6º Lisboa 2 

                                                            

1 Jornal Expresso de 30/10/2006, p 42 
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CN 

Bioterra  5º Porto 2 

Bioterra 6º Porto 2 

Terra Viva  5º Santillana 1 

Terra Viva 6º Santillana 1 

Magia da Terra 5º Porto 1 

 

Magia da Vida 6º Porto 1 

 HGP 

À Descoberta da HGP 5º Porto 2 

À Descoberta da HGP 6º Porto 2 

História e Geografia de Portugal 5º Porto 1 

História e Geografia de Portugal 6º Porto 1 

História e Geografia de Portugal 5º Texto 2 

 

História e Geografia de Portugal 6º Texto 2 

QUADRO 2 

 

1.8  Ofertas 

São 10 os manuais escolares que não apresentam qualquer oferta para os 

alunos. O número dos que apresentam é de 14 (8 projectos gráficos). Os que 

indicamos são aqueles que as apresentam. Não nos pronunciamos sobre estas, 

visto não caberem no âmbito do nosso estudo: (Anexo 13) 

 Língua Portuguesa: todos os manuais escolares;  

 Matemática: 4 manuais, Mat 5 e Mat 6, Texto Editores; Matemática ConVida, 

5 e 6º anos, Lisboa Editora;  

 Ciências da Natureza: Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora; 

 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos, Texto Editores. 

 

1.9 Anexos 

Todos os manuais escolares são acompanhados de anexos, excepto o manual 

de Língua portuguesa Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições ASA. 

Na sua maior parte, trata-se de cadernos de exercícios/actividades, sendo que 

12 manuais (6 projectos gráficos) contêm a indicação da possibilidade da sua 

venda em separado, o que nos parece correcto. (Anexo 14)  

 Matemática: Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora; Matemática, 

5º e 6º anos, Porto Editora; 
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 Ciências da Natureza: Bioterra, 5º e 6º anos; Magia da Terra, 5º ano e Magia 

da Vida, 6º ano, ambos da Porto Editora; 

 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos; À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, ambos da 

Porto Editora.  

 

1. 10 Reutilização do Manual Escolar 

Todos os manuais escolares apresentam a sugestão da realização dos 

exercícios no caderno de actividades, embora a maioria apresente espaço em 

branco para que os alunos possam aí realizá-los, impedindo a sua reutilização tal 

como a lei obriga através do Anexo ao Despacho n.º 29864/2007 /Especificação 

dos critérios de avaliação para certificação dos Manuais escolares, no seu ponto 6).  

Os manuais analisados, por serem anteriores à lei, não eram obrigados a tal.  

 

2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO MANUAL ESCOLAR 

O Anexo ao Despacho n.º 29864/2007/Especificação dos critérios de avaliação 

para certificação dos Manuais escolares, publicado no Diário da República a 27 de 

Dezembro, prevê no seu ponto “7) Quanto à qualidade material, nomeadamente, a 

robustez e o peso: 

“a) Apresentar robustez suficiente para resistir à normal utilização; 

b) Dispor de formato e conter dimensões e peso (ou cada um dos seus volumes) 

adequados ao nível etário do aluno, designadamente: 

i) Usar papel com peso entre 70 g/cm2 e 120 g/cm2; 

ii) Ter dimensões entre o formato A5 e 25X31 cm ou 31X25 cm; 

iii) Ter um peso máximo por volume de 550 gramas (para o 1.º ciclo de  

escolaridade) ou 750 g (para os 2.º e 3.º ciclos de escolaridade).” 

 

2.1 Formato 

O formato de todos os manuais escolares da nossa amostra cabe nos 

parâmetros indicados na lei. 

 

2. 2 Peso 

Todos volumes apresentam um peso menor que o indicado. Os manuais que 

apresentam mais do que 1 volume por ano de escolaridade, dividem-se em dois 
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grupos: os que apresentam justificação para os dois volumes porque a sua soma 

ultrapassa as 750 gramas, e aqueles cuja soma dos dois ou três volumes não 

atinge este peso. (Anexo 15)  

 

2.2.1 Manuais cujo Peso Ultrapassa 750 g:  

Matemática: Mat 5 e Mat 6, Texto Editores; Matemática ConVida, 6º ano, 

Lisboa Editora; 

História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, 6º ano, 

Texto Editores. 

 

2.2.2 Manuais Escolares cujo Peso é Igual ou Menor que 750 g:  

Matemática: Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora; 

Ciências da Natureza: Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora; 

História e Geografia de Portugal: À Descoberta da História e Geografia de 

Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora; História e Geografia de Portugal, 6º ano, 

Texto Editores. 

Verifica-se que há manuais escolares, cuja apresentação em mais que um 

volume é desnecessária, perante a Lei. Entre o peso que os alunos carregam todos 

os dias para a escola e o aumento do preço que acarreta o número de capas, os 

editores terão que encontrar um equilíbrio. Na nossa opinião, não se justifica a 

apresentação de um manual em três volumes como o de Matemática, 5º e 6º anos, 

Porto Editora, cuja soma, quer no 5º ano, quer no 6º, não atinge 750 g.  

Tendo em conta o conhecimento que possuímos sobre os alunos desta faixa 

etária, pensamos que a sua interacção com o manual não ganha com a dispersão 

dos conteúdos por três volumes. A necessidade de consultar conteúdos de um 

determinado volume, num dado momento, não é facilitada pela sua dispersão por 

três. Por outro lado, o aumento do número de volumes está em relação directa com 

o aumento de esquecimentos, perdas e trocas. 

 

2.3 Papel 

Relativamente ao papel, contemplámos no nosso estudo, a sua cor, 

transparência e textura. 
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2. 3.1 Cor 

Todos os manuais escolares, com excepção da História e Geografia de 

Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, apresentam páginas brancas e páginas 

coloridas no seu projecto gráfico. Não levantamos objecções, a não ser nos casos 

em que as cores escolhidas são demasiado estridentes ou não proporcionam boa 

leitura como suporte ao texto. Esta análise será realizada caso a caso, mais à 

frente. 

 

2.3.2 Gramagem 

Optámos por considerar o seu resultado, a transparência. Todos os manuais 

escolares apresentam uma gramagem de que resultam páginas com uma 

transparência que consideramos média porque não interfere com a informação que 

apresentam. A excepção vai para os manuais de matemática, Mat 5º e 6º anos, 

Texto Editores, cujo papel consideramos um pouco mais transparente, podendo 

interferir na legibilidade da informação.  

 

2.3.3 Textura 

Pensamos ser muito mais agradável estudar num manual escolar cujas páginas 

são macias e agradáveis ao tacto do que através de páginas rugosas e 

desagradáveis. Consideramos, por isso, a textura um critério importante no nosso 

estudo. A textura de todos os manuais escolares foi considerada agradável ao 

tacto. A textura dos papéis ecológicos, isentos de cloro, é um pouco diferente, mas 

não desagradável: Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, ASA; Novo Português 

em Linha, 5º e 6º anos, Plátano. 

 

3. CONSTITUIÇÃO DO MANUAL ESCOLAR 

3.1  Percentagem das Diferentes Secções 

Se atentarmos na definição de manual escolar contida na Lei n.º 47/2006 de 28 

de Agosto, alínea b, artigo 3º: “Entende-se por «Manual escolar» o recurso didáctico - 

pedagógico relevante, (…) apresentando informação correspondente aos conteúdos 

nucleares dos programas em vigor, bem como propostas de actividades didácticas e de 

avaliação das aprendizagens, podendo incluir orientações de trabalho para o professor”.  

b) Apresentar uma organização coerente;” 
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Constituição Passa a Palavra  5º ano Outras págs

Índice 3%

Organização 1%

Separadores 8%

Conteúdos 67%

Activid/exerc 8%

Resumos 8%

Outras funções 5%

concluímos que o conhecimento da forma como os manuais escolares que 

cumprem os objectivos propostos na lei, estão organizados em termos das 

secções, é um dado importante para a sua avaliação. A coerência desta 

organização relaciona-se directamente com a maior ou menor facilidade com que o 

aluno “navega” pela obra, “navegabilidade” essa que, por seu lado, condiciona 

fortemente a sua eficácia em termos pedagógicos. 

Todos os manuais escolares apresentam um grande número de páginas 

dedicado a exercícios, actividades de avaliação da aprendizagem, a auto-avaliação, 

a resumos, curiosidades, conteúdos de aprofundamento, factos históricos, jogos, 

etc. Alguns manuais incluem, também, páginas dedicadas à formação cívica, 

estudo acompanhado e área de projecto, nomeadamente, os de ciências da 

natureza e história e geografia de Portugal. O peso destas secções no total de cada 

manual escolar, é grande. (Anexo 16) 

 

3.2 Desenvolvimento das Unidades Curriculares 

As páginas que considerámos como de apresentação dos conteúdos científicos, 

ou seja, a essência do manual escolar, têm peso variável nos diferentes manuais 

escolares da nossa amostra. Desde os manuais Bioterra, Porto Editora, com cerca 

de 35% no 5º ano e de 45% no 6º, até aos 90% do manual Voando… Nas Asas da 

Fantasia, 6º ano, Edições ASA, as percentagens são variadas. Nestas páginas 

encontram-se também exercícios, actividades e resumos, para além dos existentes 

nas secções respectivas, como acontece em alguns manuais. (Anexo 17)  

De modo a visualizar o espaço ocupado pelas diferentes secções em cada 

manual, apresentamo-las em gráfico. 

Língua Portuguesa:  

Voando nas asas da Fantasia… 6º ano, Edições Asa – Não apresenta páginas 

indicadas como dedicadas a outras secções.  

 

 

Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora, 

49 páginas (25%) são dedicadas a 

outras secções. À exposição dos 

conteúdos é dedicado cerca de 70 %. 

GRÁFICO 1  
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Constituição Na Ponta da Língua  5º ano

Outras págs 1%

Índice 2%

Organização

Separadores 7%

Conteúdos 76%

Activid/exerc 5%

Outras funções 9%

Constituição Na Ponta da Língua  6º ano
Índice 2%

Organização

Separadores 6%

Conteúdos 76%

Activid/exerc 6%

Auto-avaliação 2%

Outras funções 8%

Constituição Novo Português em Linha  5º ano

Índice 2%

Separadores 7%

Conteúdos 69%

Activid/exerc 9%

Outras funções
13%

Constituição Novo Português em Linha  6º ano

Outras 1% 

Índice 2%

Separadores 7%

Conteúdos 71%

Actividades/exercíc
ios 9%

Outras funções
10%

 

Na Ponta da Língua, 5º ano 

Porto Editora, 37 páginas (14%) 

são dedicadas a outras secções.  

Na Ponta da Língua, 6º ano, 

Porto Editora, 41 páginas (16%) 

são dedicadas a outras secções.  

  

Nos manuais do 5º e 6 º anos, 

cerca de 75% é dedicado à 

exposição dos conteúdos; 

 

 

 

 

 

No Novo Português em Linha, 5º ano, 

Plátano Editora, 53 páginas (22%) são 

dedicadas a outras secções. 

No Novo Português em Linha, 6º ano, 

Plátano Editora, 47 páginas (20%) são 

dedicadas a outras secções.  

 

 

 

A exposição dos conteúdos ocupa 

cerca de 70% nos manuais dos dois 

anos de escolaridade. 

 

 

 

 

GRÁFICOS 2 E 3 

GRÁFICO 4 

GRÁFICO 5  
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Constituição Matemática ConVida  5º ano
Outras 2% 

Índice 1%

Organização 1%

Separadores 7%

Conteúdos 35%

Actividades/exercíci
os 38%
Auto-avaliação 4%

Resumos 7%

Outras funções 5%

Constituição Matemática ConVida  6º ano Outras 3%

Índice 2%

Organização 2%

Separadores 8%

Conteúdos 28%

Actividades/exercício
s 34%
Auto-avaliação 7%

Resumos 5%

Outras funções 11%

Constituição MAT Texto Ed. 5º ano Outras 1%

Índice 1%

Organização 1%

Separadores 6%

Conteúdos 66%

Actividades/exercíci
os 7%
Auto-avaliação 3%

Resumos 4%

Outras funções 12%

Constituição MAT Porto Ed. 5º ano Outras 3%

Índice 1%

Organização 2%

Separadores 6%

Conteúdos 50%

Actividades/exercício
s 8%
Auto-avaliação 13%

Resumos 6%

Outras funções 11%

 Matemática: 

 

 

No manual Matemática ConVida, 5º ano, Lisboa Editora, 133 páginas (55%) são 

dedicadas a diversas secções, enquanto no manual Matemática ConVida, 6º ano, 

Lisboa Editora, 149 páginas (58%). As páginas de exposição de conteúdos 

científicos ocupam cerca de 85% no manual do 5º ano e de 30% no do 6º ano.  

 

 

No manual Matemática, 5º ano, Porto Editora, 97 páginas (38%) são dedicadas 

a outras secções que não de exposição de conteúdos, enquanto no manual 

Matemática, 6º ano, Porto Editora são 87 páginas (33%).  

As páginas dedicadas aos conteúdos científicos ocupam no 5º ano, cerca de 

50% do volume do manual; no 6º ano, cerca de 45%. 

 

O manual Mat 5, 5º ano, Texto 

Editora, possui 64 páginas (27%) 

dedicadas a diferentes secções. 

O manual Mat 6, 6º ano, Texto Editora, 

apresenta 73 páginas (29%). 

Constituição MAT Porto Ed. 6º ano
Outras 3%

Índice 1%

Organização 2%

Separadores 5%

Conteúdos 44%

Actividades/exercício
s 10%
Auto-avaliação 11%

Resumos 5%

Outras funções 8%

Revisão 11%

GRÁFICOS 8 E 9 

GRÁFICOS 6 E 7 

GRÁFICO 10 
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Constituição MAT Texto Ed. 6º ano Índice 1%

Organização

Separadores 7%

Conteúdos 61%

Actividades/exercíc
ios 7%
Auto-avaliação 3%

Resumos 4%

Outras funções
17%

Constituição Bioterra  5º ano Outras págs 1%

Índice 1%

Organização 3%

Separadores 13%

Conteúdos 35%

Actividad/exerc 13%

Resumos 7%

Auto-avaliação 7%

Outras funções 22%

Constituição Bioterra  6º ano
Outras págs 2%

Índice 1%

Organização 1% 

Separadores 10%

Conteúdos 46%

Activid/exerc 12%

Resumos 5%

Auto-avaliação 5%

Outras funções 18%

Constituição Terra Viva  5º ano
Outras págs 6%

Índice 1%

Organização 1%

Separadores 5%

Conteúdos 58%

Activid/exerc 13%

Resumos 7%

Outras funções 9%

 

As páginas dedicadas à exposição dos 

conteúdos são cerca de 70%; no manual 

Mat 5; e cerca de 60% no manual Mat 6, 

Texto Editores, dos 5º e 6º anos, 

respectivamente. 

 

 

 Ciências da Natureza:  

 

No manual Bioterra, 5º ano, Porto 

Editora, 116 páginas (49%) dedicadas a 

outras secções que não de exposição de 

conteúdos científicos. 

 

No Bioterra, 6º ano, Porto Editora, 105 

páginas (48%) para diversas secções. 

As páginas dedicadas aos conteúdos 

representam cerca de 35% no 5º ano, e 

de 45% no 6º ano.  

 

 

 

No manual Terra Viva, 5º ano, Santillana 

Editora, 66 páginas (29%) são 

dedicadas a diferentes secções, 

enquanto Terra Viva, 6º ano, Santillana 

Editora, apresenta 79 páginas (35%). 

 

 

 

 

GRÁFICO 11  

GRÁFICOS 12 E 13  

GRÁFICO 14 
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Constituição Terra Viva  6º ano
Outras págs 5%

Índice 1%

Organização 1%

Separadores 8%

Conteúdos 50%

Activid/exerc 14%

Resumos 8%

Outras funções 13%

Constituição Magia da Vida  6º ano
Outras págs2%

Índice 1%

Organização 2%

Separadores 3%

Conteúdos 54%

Activid/exerc 16%

Auto-avaliação 18%

Outras funções 4%

Constituição À Descoberta HGP 5º ano
Outras págs 7%

Índice 2%

Organização 1%

Separadores 9%

Conteúdos 52%

Activid/exerc 3%

Resumos 3%

Auto-avaliação 7%

Outras funções 16%

 

O manual do 5º ano, possui cerca de 

60% de páginas dedicadas aos 

conteúdos, enquanto o do 6º ano, cerca 

de 50%. 

 

 

 

 

 

No manual Magia da Terra, 5º ano, Porto Editora, 80 páginas (33%) são 

dedicadas a diferentes secções, enquanto Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora 

apresenta 91 páginas (38%). As páginas de desenvolvimento dos conteúdos 

representam no manual Magia da Terra, Porto editora, 5º ano, cerca de 60%; no 

manual Magia da Vida, Porto Editora, 6º ano, cerca de 55%. 

 

 História e Geografia de Portugal: 

 

 

Constituição À Descoberta HGP 5º ano
Outras págs 7%

Índice 2%

Organização 1%

Separadores 9%

Conteúdos 52%

Activid/exerc 3%

Resumos 3%

Auto-avaliação 7%

Outras funções 16%

Constituição Magia da Terra 5º ano
Outras págs 2%

Índice 1%

Organização 2%

Separadores 3%

Conteúdos 59%

Activid/exerc 18%

Auto-avaliação 10%

Outras funções 5%

GRÁFICO 15  

GRÁFICOS 16 E 17 

GRÁFICOS 18 E 19 
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Constituição HGP Porto Ed. 5º ano
Outros 4%

Índice 1%

Organização 1%

Separadores 6%

Conteúdos 72%

Resumos 6%

Outras funções
10%

Constituição HGP Porto Ed. 6º ano
Outros 2%

Índice 1%

Organização 1%

Separadores 6%

Conteúdos 72%

Resumos 4%

Outras funções
14%

Constituição HGP  Texto Ed. 6º ano Outras págs 2%

Índice 4%

Organização 1%

Separadores 9%

Conteúdos 59%

Activid/exerc 4%

Resumos 4%

Outras funções 59%

Constituição HGP  Texto Ed. 5º ano Outras págs 3%

Índice 2%

Organização 1%

Separadores 10%

Conteúdos 58%

Activid/exerc 5%

Resumos 5%

Outras funções 16%

À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º ano, Porto Editora, 

apresenta 61páginas (31%) dedicadas a diferentes secções; À Descoberta da 

História e Geografia de Portugal 6º ano, Porto Editora, apresenta 28 páginas (16%). 

As páginas dedicadas aos conteúdos científicos representam cerca de 50% no 5º 

ano e cerca de 60% no 6º ano.  

 

 

 

No manual História e Geografia de Portugal, 5º ano, Porto Editora, 30 páginas 

(16%) são dedicadas a diferentes secções, enquanto História e Geografia de 

Portugal, 6º ano, Porto Editora apresenta 35 páginas (18%). As páginas de 

desenvolvimento dos conteúdos representam cerca de 70% do volume dos 

manuais.  

 

 

História e Geografia de Portugal, 5º ano, Texto Editores, apresenta 50 páginas 

(26%) dedicadas a diferentes funções e História e Geografia de Portugal, 6º ano, 

Texto Editores, 68 páginas (27%). 

As páginas de desenvolvimento dos conteúdos científicos representam cerca 

60%, quer no manual do 5º ano, quer no do 6º ano.  

 

 

GRÁFICOS 20 E 21

GRÁFICOS 22 E 23 
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3.3  Organização do Manual Escolar 

Todos os manuais escolares procuram explicar ao aluno a organização do 

manual escolar, através de uma página simples ou dupla. Por vezes, o texto é 

demasiado complexo para o seu nível etário, significando que a explicação é para o 

professor e não para o aluno, o que não consideramos correcto, sendo um “recurso 

didáctico-pedagógico relevante, (…) de apoio ao trabalho autónomo do aluno” (Lei n.º 

47/2006 de 28 de Agosto, alínea b, artigo 3º). 

 

3.4  Apresentação da Disciplina 

Grande parte dos manuais escolares apresentam uma ou duas páginas, através 

das quais os autores procuram apresentar/motivar os alunos para a disciplina. Nos 

projectos gráficos que incluem o manual de 5º e 6º anos, por vezes, esta 

apresentação só aparece no do 5º ano. Nestes casos, quando o manual escolhido 

é só o do 6º ano, os alunos não têm acesso a estas páginas.  

Manuais que Não Apresentam esta Secção: 

 Língua Portuguesa: Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora; 

 Matemática: Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora 

 Ciências da Natureza: Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora; 

 

3.5  Actividades/Exercícios 

A par com a apresentação dos conteúdos, as actividades, os exercícios e a 

avaliação são os elementos indispensáveis, segundo a lei, que os manuais 

escolares devem conter para que possam cumprir a função que a mesma 

determina. 

Procurámos determinar a % de espaço dos manuais escolares dedicado a 

estes. Nesta contagem foram incluídas somente as páginas que lhes estão 

totalmente dedicadas, visto que em muitas das páginas de apresentação dos 

conteúdos existe espaço para exercícios e actividades. Assim, o número que 

apresentamos é aproximado e, em muitos casos, subvalorizado. (Gráficos e anexo 

18) 

Todos os manuais os apresentam em secções assinaladas e/ou ao longo das 

páginas de desenvolvimento dos conteúdos, com excepção para o manual escolar 
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de língua portuguesa Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa, que 

parece não apresentar este tipo de actividades.  

Apesar da lei referir os exercícios e actividades como fazendo parte dos 

manuais escolares, interrogamo-nos sobre a necessidade da existência de tantas 

páginas dedicadas a estes quando, junto com os manuais, se vendem os cadernos 

de actividades. O caderno de actividades pode fazer parte do manual ou vender-se 

em separado, mas é sabido que, neste último caso e, de modo geral, as famílias o 

compram. 

 

3.6  Resumos 

Páginas dedicadas a resumos estão presentes na grande maioria dos manuais 

escolares, excepto em três de língua portuguesa: Na Ponta da Língua, Porto 

editora, 5ºe 6º anos; Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Plátano Edições; 

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições. 

Os manuais de ciências da natureza: Magia da Terra, 5º ano e Magia da Vida, 6º 

ano, ambos da Porto Editora, dividem as páginas dedicadas à auto-avaliação com 

os resumos.  

Para além destas páginas, exclusivamente dedicadas a resumos, existem, 

frequentemente, em alguns manuais, resumos ao longo das páginas da exposição 

da matéria. Apesar da percentagem de páginas desta secção estar abaixo de 10%, 

como se verifica nos gráficos apresentados, interrogamo-nos sobre seu o valor 

pedagógico, na medida em que contribuem para a não realização, pelos alunos, de 

uma tarefa que, segundo os especialistas, é importante na sua formação escolar. 

(Gráficos e anexo 19) 

 

3.7  Glossário 

Os manuais escolares que apresentam glossário, um elemento pedagógico que 

consideramos importante, apresentam-no ao longo das páginas da exposição dos 

conteúdos. A excepção vai para os seguintes manuais, com páginas inteiramente 

dedicadas ao glossário: À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos, com 10 e 5 páginas respectivamente; História e Geografia de Portugal, 5º e 

6º anos, com 4 e 2 páginas, respectivamente, todos da Porto Editora; e Terra Viva, 

5º e 6º anos, Santillana/Constância Editora, com 3 e 2 páginas, respectivamente.  
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Dos manuais analisados, os que não apresentam glossário são os seguintes: 

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições (Língua Portuguesa); 

Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora; e Matemática ConVida, 5º e 6º anos, 

Lisboa Editora; Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora (Ciências da Natureza). 

 

3.8  Referências Bibliográficas 

Só cerca de metade dos manuais escolares da amostra apresenta referências 

bibliográficas: todos os manuais de língua portuguesa, excepto Novo Português em 

Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições, e todos os manuais de ciências da natureza.  

Parece-nos um elemento importante a ter em conta, na medida em que os 

alunos devem aprender a consultar e a realizar bibliografias. 

 

3.9  Referências Iconográficas 

Do mesmo modo, somente 7 manuais escolares referenciam a iconografia:  

Na Ponta da Língua, Porto Editora, 5ºe 6º anos; e Passa a Palavra, 5º ano, Porto 

Editora (Língua Portuguesa); Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º e 6º anos 

(Ciências da Natureza); História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto 

Editores. 

Tal como referimos no caso das referências bibliográficas, também 

consideramos importante a inclusão deste elemento, de modo a induzir nos alunos, 

o respeito pela autoria das imagens: 

 

3.10  Outras Funções 

Incluímos neste ponto, todas as páginas que considerámos como não fazendo 

parte dos conhecimentos obrigatórios dos programas curriculares, apesar de 

poderem contribuir para o desenvolvimento de competências que estes prevêem.  

Não é objectivo do nosso estudo fazer considerações de cariz pedagógica 

relativamente aos conteúdos disciplinares dos manuais escolares. De qualquer 

modo, seria conveniente que os especialistas relacionassem o espaço atribuído aos 

vários componentes dos manuais escolares com a importância pedagógica de cada 

um deles. (Gráficos e anexo 20)  
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4. LEGIBILIDADE TIPOGRÁFICA 

Considerámos como elementos que contribuem para a legibilidade tipográfica, o 

tipo e corpo da letra, o alinhamento, o espaço branco das margens da página e 

entre colunas, quando se verifica a existência de mais do que uma.  

Como já referimos na descrição da metodologia de análise, dada a dificuldade 

em reconhecer o tipo de letra e o seu corpo, optámos por classificar a letra pela 

existência ou não de serifa e utilizámos o tipómetro, de modo a estabelecer 

comparações entre os corpos das letras dos diferentes manuais escolares.  

 

4.1  Texto Principal 

4.1.1 Tipo de Letra 

Reche, Richaudeau e Tinker (1986) levaram a cabo estudos com vista a 

determinar quais as características dos textos que contribuem para a rapidez e 

compreensão da leitura. Das suas investigações, concluíram que contribuem para 

uma leitura mais rápida e uma maior legibilidade, os tipos com serifas pouco 

pronunciadas. Os manuais escolares da nossa amostra apresentam tipos de letra 

diferente no texto principal, mas sempre legível, sendo que a grande maioria 

apresenta letra sem serifa. (Anexo 21, quadro 1).  

O comprimento de linha e o entrelinhamento parecem-nos correctos, 

proporcionando legibilidade. São 3 manuais de língua portuguesa que apresentam 

os dois tipos de letra: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, e Passa a Palavra, 5º ano, 

todos da Porto Editora. Somente 5 manuais escolares apresentam letra com serifa: 

Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa (Língua Portuguesa); 

Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora; Magia da Terra, 5º ano, Porto editora; 

Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora (Ciências da Natureza). 

 

4.1.2 Corpo 

Os investigadores acima mencionados, assim como Richaudeau (1979), Britton 

et al (1993), Gérard & Roegiers (1998), referem que para o nível etário dos 

utilizadores destes manuais, os corpos de letra entre 10 e 12 pontos são os mais 

aconselháveis. Todos os manuais da nossa amostra apresentam corpos de letra 

legíveis e entre estes parâmetros. 
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4.1.3 Alinhamento  

Os mesmos investigadores referem ainda que para crianças de 10 anos, as 

linhas que terminam sem hífen são as mais aconselhadas, na medida em que 

evitam a separação das sílabas das palavras.  

Todos os manuais escolares da amostra apresentam alinhamentos com hífen.  

 

4.2  Textos Secundários 

Todos os manuais escolares analisados apresentam, nos seus textos 

secundários, mais do que um tipo e corpo de letra. Nalguns casos, esta variedade 

pode perturbar a legibilidade das páginas. 

 

4.3  Espaço “Branco” 

O branco, na página, correspondente à ausência de texto ou de imagem, 

adquire extraordinária importância na estruturação do espaço ou paginação, quer 

através das margens, superior, inferior, da esquerda e da direita, quer no interior da 

própria página, individualizando e hierarquizando os blocos informativos compostos 

por texto ou por ilustrações, actuando também como espaço de descanso para o 

olhar. Os manuais da nossa amostra apresentam margens de diferentes 

dimensões. Naqueles em que este espaço branco é mais pronunciado, as suas 

páginas proporcionam uma leitura mais agradável. 

O espaço entre colunas varia entre cerca de 0,5 cm e 1cm. Os manuais 

escolares que apresentam páginas de duas colunas com um espaçamento maior 

proporcionam, igualmente, uma leitura mais agradável. Salientamos, neste caso, os 

seguintes manuais: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora (Língua 

Portuguesa); Mat 5 e Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores (Matemática); Terra Viva, 

5º e 6º anos, Santillana/Constância Editora (Ciências da Natureza); História e 

Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora. (Anexo 21, quadro 2) 

 

5.  NÚMERO DE PALAVRAS POR PÁGINA 

A introdução deste critério na nossa análise prende-se com a ideia generalizada 

de que as crianças portuguesas não sabem ler, chegando à idade adulta com 

grandes deficiências a este nível. Os especialistas afirmam que é necessário ler, 
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para ler e escrever melhor. Se as crianças não ultrapassam a fase de 

descodificação das palavras, dificilmente apreendem o sentido global do texto ou 

têm prazer na sua leitura. Também é referida a importância das actividades como 

resumir, tirar apontamentos e sublinhar, como indispensáveis à aquisição das 

competências que permitem aos alunos a apropriação do conhecimento.  

Os manuais escolares apresentam, na sua maior parte, a informação escrita 

distribuída por blocos de texto muito curtos, quer façam parte do texto principal, 

quer dos inúmeros textos secundários; grande parte dos textos apresenta as ideias-

chave sublinhadas ou constituem-se como resumos, não dando oportunidade aos 

alunos de desenvolverem as competências acima referidas. 

Há também indicações de alguns investigadores sobre o número de palavras 

que os manuais devem apresentar por página, segundo a idade das crianças. Para 

o nível etário que nos interessa, o número de palavras aconselhado é o seguinte: 5º 

ano entre 220 e 250; 6º ano entre 275 a 325. Embora os números que indicamos 

não sejam completamente rigorosos, todos os manuais escolares analisados 

apresentam, na maior parte das suas páginas, um número de palavras muito menor 

que o aconselhado. A excepção é o manual escolar de Língua portuguesa, Passa a 

Palavra, 5º ano, Porto Editora, que apresenta, na maioria das suas páginas, um 

número considerado de acordo com as características da disciplina, ou seja, igual 

ou mais alto que o aconselhável. (Anexo 22) 

 

 Língua Portuguesa: Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora: de acordo 

com o aconselhado. Nos restantes manuais de o número de palavras por página 

situa-se abaixo do aconselhável para o nível etário a que se destinam: Novo 

Português em Linha, Plátano Edições, 6º ano; Na Ponta da Língua, Porto Editora, 

5º e 6º anos; Voando…Nas Asas da Fantasia, Edições Asa, 6º ano. No manual 

Novo Português em Linha, Plátano Edições, 5º ano: a quantidade de páginas com 

um número abaixo do aconselhável é idèntica à que possui um número mais alto. 

 Matemática: em todos os manuais de matemática, relativamente ao 

número de páginas sujeitas à contagem de palavras, constatámos que apresentam 

a maioria das páginas com um número de palavras muito inferior ao aconselhável, 

sendo aquelas que apresentam entre 100 e 150 palavras, as que são em maior 

número.  



PARTE 4 • ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 214 /405 

 Ciências da Natureza: nos manuais de ciências da natureza são 

igualmente as páginas que apresentam um número menor de palavras por página 

(entre 150 e 200), que estão em maior número, excepto no manual Terra Viva, 

Santillhana/Constância, 6º ano, em que, embora abaixo do aconselhável, 

apresentam entre 200 e 250 palavras. 

 História e Geografia de Portugal: nos manuais escolares de história e 

geografia de Portugal, são as páginas que apresentam entre 200 e 250 palavras, 

que são em maior número. São excepções os seguintes manuais: À Descoberta da 

História e Geografia de Portugal, Porto Editora, 5º ano, cujo maior número de 

páginas apresenta entre 150 e 200 palavras; História e Geografia de Portugal, 

Texto Editores, 5º ano, cujo número maior de páginas apresenta entre 250 e 300 

palavras. 

 

Em termos de apreciação global do Número de Palavras por Página, somente o 

manual escolar Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora, apresenta um número de 

palavras por página de acordo com o aconselhado. 

 

6. ICONOGRAFIA 

Todos os manuais escolares da nossa amostra são ilustrados, ocupando a 

ilustração um lugar de destaque. Conscientes de que a informação icónica é 

imprescindível à estratégia comunicacional do ensino-aprendizagem de muitos 

conteúdos; de que a apresentação de informação icónica se justifica em grau 

diferente, conforme as disciplinas; e de que em Portugal, contrariamente a outros 

países, a formação dos professores, relativamente à leitura e análise da imagem, é 

praticamente nula, considerámos importante a análise da iconografia presente nos 

manuais escolares da nossa amostra. 

 

6.1  Percentagem de Imagens por Página 

Os investigadores têm-se pronunciado relativamente à quantidade de imagens 

nos manuais escolares. Richaudeau (1979) afirma que esta depende da disciplina a 

que se destina o manual, mas que nunca deverá ultrapassar os 50%. Por outro 

lado, LaSpina (1998:66), num estudo mais recente, propõe uma percentagem geral 
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de 65% de texto e 35 % de imagens para os manuais escolares destinados a 

crianças do 5º e 6º anos de escolaridade, como é o caso da nossa amostra.  

Optámos por estabelecer os critérios de “até 50% e +50%” de imagens para 

levar a cabo a nossa análise. Todos os manuais escolares apresentam um número 

significativo de páginas cuja % de imagens ultrapassa o aconselhável. Apesar de 

na disciplina de Ciências da Natureza se justificar grande quantidade de imagens, 

verifica-se uma percentagem mais elevada que o aconselhável nos manuais do 5º e 

6º anos, Bioterra, Porto Editora. (Anexo 23)  

 

 Língua Portuguesa: os manuais de língua portuguesa apresentam muitas 

páginas sem qualquer imagem ou com 30% da sua área preenchida com 

informação icónica. 

 Matemática: em todos os manuais de matemática, apesar de se verificar 

um número significativo de páginas com mais de 50% da sua área preenchida com 

imagens, aquelas que se apresentam com menos de 25% de imagens são em 

maior número. 

 Ciências da Natureza: nos manuais de ciências da natureza, a 

quantidade de imagens por página situa-se sensivelmente nos 50% da sua área. 

Exceptuam-se os manuais Bioterra, Porto Editora, 5º e 6º anos, que apresentam na 

maioria das suas páginas, cerca de 70% da sua área preenchida com imagens.  

 História e Geografia de Portugal: nos manuais de história e geografia de 

Portugal, a quantidade de informação icónica é diversa, embora na maioria das 

páginas não ultrapasse 50% da sua área. 

Nos manuais História e Geografia de Portugal, Texto Editores, 5º e 6º anos, as 

páginas que apresentam 30% da área com imagens são em maior número.  

Também nos manuais À Descoberta da História e Geografia de Portugal, Porto 

Editora, 5º e 6º anos, são em maior número as páginas que apresentam cerca de 

50% da sua área preenchida com imagens. Do mesmo modo, o manual de História 

e Geografia de Portugal, Porto Editora, do 5º ano, um maior número de páginas 

apresenta cerca de 30% da sua área preenchida com imagens, enquanto no do 6º 

ano, são em maior número as páginas preenchidas em 50% da sua área com 

informação icónica. 
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Tentar estabelecer uma relação directa entre o número de palavras por página e 

a percentagem de área preenchida por informação icónica, manual a manual, não 

foi feito, embora se possa referir que nos manuais Bioterra, Porto Editora, 5º e 6º 

anos, haja grande quantidade de páginas com poucas palavras e grande 

quantidade de imagens por página. Na maioria dos restantes manuais, apesar de 

apresentarem um número baixo de palavras por página, a percentagem de 

informação icónica situa-se até 50%, dentro do aconselhável.  

 

6.2 Numeração 

Nenhum manual de língua portuguesa apresenta as imagens numeradas. 

Quanto aos manuais de matemática, somente os manuais do 5º e 6º anos, 

Matemática, Porto Editora, apresentam algumas imagens numeradas.  

Todos os manuais de ciências da natureza e história e geografia de Portugal 

apresentam imagens com numeração, excepto os manuais do 5º e 6º anos de 

História e Geografia de Portugal, Porto Editora, onde se verificou existirem algumas 

sem numeração. (Anexo 24) 

 

6.3  Referência 

Embora a importância para a aprendizagem da inclusão da referência da 

imagem esteja relacionada com a própria imagem e com a disciplina, pareceu-nos 

um critério a ter em conta na nossa análise. As imagens, além de terem autores, 

pertencem a contextos e épocas que, se referenciadas, podem contribuir para a sua 

leitura. Este elemento apresenta-se do seguinte modo: (Anexo 24) 

 

 Língua Portuguesa: Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora, apresenta 

todas as imagens referenciadas. Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora; 

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições, apresentam algumas 

imagens referenciadas; Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa, não 

apresenta qualquer referência. 

 Matemática: Nenhum dos manuais de apresenta as imagens 

referenciadas. 

 Ciências da Natureza: Todos os manuais apresentam algumas imagens 

referenciadas. 
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 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, 5º e 

6º anos, Texto Editores, apresentam todas as imagens referenciadas; História e 

Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, apresentam a maioria das 

imagens referenciadas; À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos, Porto Editora, apresenta somente algumas imagens referenciadas. 

 

6.4  Legenda 

Sem legenda, grande parte das imagens relevantes, pedagogicamente, perde 

algum ou todo o seu valor pedagógico. Consideramo-la essencial em praticamente 

todos os casos, especialmente, nos manuais de ciências da natureza e história e 

geografia de Portugal. Este elemento apresenta-se do seguinte modo: (Anexo 24)  

 

 Língua Portuguesa: Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições 

Asa; algumas apresentam legenda; Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, 

Plátano Edições, apresentam algumas imagens com legenda simples; Passa a 

Palavra, 5º ano, Porto Editora apresenta algumas imagens legendadas; Na Ponta 

da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora, apresentam as imagens com legenda 

simples, mas também como ponto de partida para actividades. 

 Matemática: Matemática, 5º e 6ºanos, Porto Editora apresentam algumas 

imagens com legenda simples; Mat 5; Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores, 

apresentam um número muitíssimo reduzido de imagens com legenda, sendo esta 

simples; Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora, não apresenta qualquer 

imagem com legenda. 

 Ciências da Natureza: todos os manuais apresentam imagens com 

legenda, podendo esta apresentar-se simples, com explicação ou ainda como ponto 

de partida para actividades.  

 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, 5º e 

6º anos, Texto Editores apresentam legenda simples, com explicação e como base 

para actividades; À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, 

Porto Editora, apresentam as imagens legendadas, podendo esta apresentar-se 

simples, com explicação ou ainda como ponto de partida para actividades; História 

e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, apresentam a maioria das 

imagens legendadas, com legendas simples ou com explicação. 
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6.5  Qualidade Material 

A qualidade material das imagens é imprescindível para a sua leitura e 

descodificação. Sem qualidade, o seu papel pedagógico pode reduzir-se ou perder-

se completamente. Todos os manuais de língua portuguesa e de matemática 

apresentam imagens cuja qualidade proporciona boa legibilidade, assim como os 

manuais de ciências da natureza, Terra Viva, 5º e 6º anos, Santillana/Constância 

Editora. Nos restantes manuais, aqueles que apresentam maior número de 

imagens, a qualidade de algumas destas pode dificultar a sua cabal descodificação, 

quer pelas dimensões, quer pela falta de definição. (Anexo 25) 

 

6.5.1 Manuais Escolares com Imagens cujas Dimensões ou/e Falta de 

Definição Podem Dificultar a sua Descodificação  

 Ciências da Natureza: Bioterra, 5º e 6º anos; Magia da Terra, 5º ano; 

Magia da Vida, 6º ano, todos da Porto Editora;  

 História e Geografia de Portugal: À Descoberta da História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos; História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, ambos da 

Porto Editora; História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores. Neste 

caso, incluem-se algumas imagens a preto e branco de tamanho muito reduzido 

que apresentam algum empastamento. 

 

6.6 Complexidade 

A maioria das imagens dos manuais escolares da nossa amostra apresenta um 

grau de complexidade que consideramos de acordo com o nível etário das crianças 

a que se destinam, e que classificámos como de complexidade média. 

Para além dessas imagens, alguns dos manuais apresentam algumas imagens 

que considerámos infantis, com um grau de complexidade que classificámos como 

baixo para este nível etário. (Anexo 26)  

 

6.6.1 Manuais Escolares com Imagens com um Grau de Complexidade 

Baixo 

 Língua Portuguesa: Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições 

Asa; Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições.  
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 História e Geografia de Portugal: À Descoberta da História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora. 

Algumas imagens de alguns manuais escolares apresentam um grau de 

complexidade alto para o nível etário em questão, pelo modo como apresentam os 

conteúdos, pelas suas reduzidas dimensões ou pela sua falta de qualidade 

material. (Anexo 26)  

No caso de imagens antigas, causa aparente da sua falta de qualidade material, 

deverá ser ponderado se o seu papel pedagógico é indispensável, sabendo a 

dificuldade que os alunos terão na sua descodificação. 

 

6.6.2 Manuais Escolares que Apresentam Imagens Complexas pela sua 

Menor Qualidade Material: 

Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora. 

 

6.6.3 Manuais Escolares que Apresentam Imagens de Conteúdo de Difícil 

Compreensão: 

 Ciências da Natureza: Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora;  

 

6.6.4 Manuais Escolares que Apresentam Imagens Complexas Devido às 

Reduzidas Dimensões: 

 História e Geografia de Portugal: À Descoberta da História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora; História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos, Porto Editora; História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores. 

 

6.7 Iconografia Diversificada 

Os manuais escolares das disciplinas de ciências da natureza e história e 

geografia de Portugal apresentam uma iconografia diversificada, em consonância 

com as características dos seus conteúdos disciplinares. 

Os manuais escolares das disciplinas de língua portuguesa e matemática 

apresentam uma iconografia pouco diversificada, exclusivamente assente na 

ilustração (desenho, colagem). Consideramos que, eventualmente, estes manuais 

se enriqueceriam se apresentassem também outros tipos de imagens.  
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7. ICONOGRAFIA/RELEVÂNCIA PEDAGÓGICA 

Os descritores que utilizámos neste critério são seguintes:  

 Nível 1 (quando a imagem é indispensável à compreensão do conteúdo); 

 Nível 2 (quando a imagem acrescenta informação ao texto); 

 Nível 3 (quando a imagem contribui com informação paralela à informação 

principal); 

 Nível 4 (quando a imagem desempenha somente um papel decorativo) 

(François-Marie Gérard e Xavier Roegiers, 1998:195). 

O modo como se distribui a relevância pedagógica da iconografia dos diferentes 

manuais é o seguinte, por disciplina e por tipo de imagem: (Anexos 27 a 30)  

 

7.1 Língua Portuguesa: 

A iconografia consta essencialmente de ilustração, cuja relevância se distribui 

por todos os níveis: nas imagens convencionais, os esquemas apresentam nível 2, 

acrescentando informação ao texto e a simbologia nível 3, contribuindo com 

informação paralela à informação principal; a fotografia, na sua maioria, apresenta 

nível 2, acrescentando informação ao texto, assim como uma minoria de 

documentos históricos.  

A iconografia realmente relevante, pedagogicamente, dos manuais de língua 

portuguesa é, essencialmente, a ilustração colorida, embora grande parte tenha 

uma função meramente decorativa.  

 

7.2 Matemática: 

A iconografia existente nos manuais de matemática consta, essencialmente, de 

ilustração colorida e imagens convencionais que se distribuem por todos os níveis 

de relevância pedagógica, tal como o reduzido número de fotografias coloridas. Os 

documentos históricos, em número reduzido, apresentam nível 2, acrescentando 

informação ao texto.  

Verifica-se a existência de muitas imagens muito pouco relevantes, 

pedagogicamente, exercendo um papel meramente decorativo. 
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7.3 Ciências da Natureza: 

Os manuais escolares apresentam uma iconografia baseada, essencialmente, 

na fotografia colorida que se distribui por todos os níveis de relevância. 

A maioria da ilustração também é colorida e distribui-se também por todos os 

níveis de relevância. Nas imagens convencionais, apresentam-se os mapas de 

nível 2, acrescentando informação ao texto; os gráficos e os esquemas de nível 1, 

2, e 3, sendo indispensáveis à compreensão dos conteúdos, acrescentando 

informação ao texto ou contribuindo com informação paralela à informação 

principal. A simbologia de nível 3 e 4 contribui com informação paralela à 

informação principal ou desempenha somente um papel decorativo. Os documentos 

históricos de nível 2, acrescentam informação ao texto e são em número reduzido. 

Apesar de muitas imagens apresentarem um nível 4 de relevância pedagógica, 

ou seja, meramente decorativas, a maior parte da iconografia é necessária à 

aprendizagem.  

 

7.4 História e Geografia de Portugal: 

O modo como se distribuem as imagens dos manuais de história e geografia de 

Portugal, quanto à sua relevância pedagógica, é muito semelhante. A fotografia a 

preto e branco é de nível 1, sendo indispensável à compreensão dos conteúdos, ou 

2, acrescentando informação ao texto; as fotografias coloridas apresentam-se de 

todos os níveis tal como a ilustração. As imagens convencionais apresentam, na 

sua maioria, nível 1, 2, e 3, sendo, respectivamente, indispensáveis à compreensão 

do conteúdo, acrescentando informação ao texto ou contribuindo com informação 

paralela à informação principal, excepto os esquemas que são de nível 1 e, 

portanto, indispensáveis à compreensão do conteúdo. Grande parte da simbologia 

apresenta nível 3 e 4, contribuindo com informação paralela à informação principal 

ou desempenhando somente um papel decorativo. Os documentos históricos, 

contrariamente aos manuais das outras disciplinas, são em grande número, 

distribuindo-se quanto à relevância pedagógica, por todos os níveis.Verifica-se, no 

conjunto da iconografia, que parte das imagens tem pouca relevância pedagógica, 

exercendo uma função meramente decorativa (nível 4).  

Em todos os manuais escolares da nossa amostra constatámos a existência de 

muitas imagens com fraca relevância pedagógica (nível 4). Talvez uma selecção 
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mais criteriosa das imagens, em função do seu real valor pedagógico, libertasse 

espaço branco sempre tão escasso e tão importante para a sua boa leitura. 

 

8. ICONOGRAFIA/FUNÇÃO PEDAGÓGICA 

Os descritores que utilizamos neste critério são seguintes:  

 Motivadora (desperta interesse para os conteúdos); 

 Vicarial (representa conteúdos impossíveis de visualizar); 

 Redundante (ilustra um conteúdo expresso no texto); 

 Explicativa (reorganiza a informação, facilitando a compreensão); 

 Recreativa (diverte ou entretém) (Adaptação da classificação de Aparici, 

Matilla e Santiago, (2000, p. 331) 

O modo como se distribui o tipo de função pedagógica da iconografia dos 

diferentes manuais é o seguinte, por disciplina e por género de imagem: (Anexos 

31 a 34) 

 

8.1 Língua Portuguesa: 

A iconografia consta essencialmente de ilustração, embora haja, em número 

reduzido, outro tipo de imagens. Em todos os manuais de língua portuguesa 

verifica-se grande semelhança na distribuição da função pedagógica das imagens, 

segundo o seu tipo. É a ilustração colorida que desempenha funções pedagógicas 

mais diversificadas.  

Melhor Iconografia: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora. Apresenta 

a ilustração de maior qualidade estética e pedagógica. Neste projecto gráfico, a 

ilustração e o texto parecem ter sido encarados como um todo, portador de 

informação, que os alunos são obrigados a ler e analisar de modo a realizar os 

exercícios pedidos. 

 

8.2 Matemática: 

A iconografia existente nos manuais de matemática consta, essencialmente, de 

ilustração colorida. As funções pedagógicas predominantes nos vários tipos de 

imagens são a explicativa e a motivadora. 

Com excepção da ilustração científica, própria dos conteúdos disciplinares que 

nos parece correcta e indispensável à aprendizagem, a restante, na sua maior 
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parte, é demasiado infantil para o nível etário destes alunos, e não desempenha 

funções pedagógicas de grande relevância.  

Melhor Iconografia: Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora. 

Sublinhamos a fácil interacção aluno/livro que depende, em grande parte, das 

imagens correctamente escolhidas. 

 

8.3 Ciências da Natureza: 

A informação icónica dos manuais de ciências da natureza é imprescindível, 

quer porque a fotografia é a única maneira dos alunos acederem visualmente a 

muitos conteúdos, quer porque através da ilustração se representa o funcionamento 

de sistemas ou elementos impossíveis de fotografar. Assim, obrigatoriamente, 

apresentam um grande número de imagens, embora algumas pareçam 

desnecessárias, não desempenhando qualquer função relevante ou limitando-se à 

redundância inútil relativamente ao texto, podendo provocar a banalização da 

informação icónica realmente necessária ou introduzir ruído, impedindo a sua 

leitura. Por outro lado, quer as fotografias, quer a ilustração científica nem sempre 

apresentam grande qualidade e rigor. Nalguns manuais foram utilizadas fotografias 

de produtos ou bens que poderão funcionar como publicidade. Nos conteúdos 

relativos ao fumo, droga ou bebidas alcoólicas, interrogamo-nos se a sua 

apresentação explícita não funcionará como publicidade subliminar. Todos estes 

manuais escolares apresentam páginas sobrecarregadas, visualmente. 

Melhor Iconografia: Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º ano.  

O manual melhor resolvido iconograficamente.  

 

8.4 História e Geografia de Portugal: 

O modo como se distribuem as imagens dos manuais de história e geografia de 

Portugal, quanto à sua função pedagógica, é muito semelhante. Apresentam todos 

muita informação icónica de vários tipos, como fotografias, ilustração e documentos 

históricos. Consideramos sempre uma boa opção pedagógica a substituição da 

ilustração por documentos da época, especialmente nesta disciplina, por permitirem 

explorações mais ricas. Em grande parte dos manuais da nossa amostra, o tipo de 

montagem das imagens torna as páginas menos pesadas visualmente e mais 

dinâmicas. Interrogamo-nos sobre a aplicação deste método aos documentos 
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históricos, na medida em que o resultado é uma imagem truncada ou uma outra 

imagem que não a original. Alguma ilustração parece-nos infantil para o nível etário 

dos alunos a que destina. Muitas das ilustrações e alguma simbologia são 

humorísticas o que presumimos ter como objectivo motivar o aluno para o estudo 

da História de Portugal. Interrogamo-nos sobre a correcção pedagógica deste 

método. Verifica-se um grande número de imagens cuja função é meramente 

recreativa ou redundante. Embora, por vezes, a redundância seja pertinente, como 

estes manuais se apresentam profusamente ilustrados, por vezes demasiado, 

provocando ruído visual, talvez uma selecção mais criteriosa das imagens em 

função do seu real valor pedagógico, libertasse espaço branco sempre tão escasso 

e indispensável a uma eficaz interacção aluno/manual. 

A maioria destes manuais apresentam a informação através de textos 

demasiado reduzidos e de um excesso de imagens, resultando, em muitos casos, 

páginas com algum ruído visual e falta de espaço branco. Se o número de imagens 

fosse reduzido, a quantidade de informação escrita podia ser alterada, de modo a 

proporcionar tipos de textos através dos quais os alunos tivessem possibilidade de 

exercitar as competências já descritas, quer como indispensáveis à leitura, quer 

como veículo do sucesso escolar. 

Melhor Iconografia: História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto 

Editora. O manual melhor conseguido graficamente, destacando a fácil interacção 

aluno/livro, o cromatismo geral, a leitura agradável, resultante da quantidade de 

espaço branco, e da qualidade da ilustração científica. 

 

9. CAPA 

Todas as capas cumprem o seu papel de identificação, sendo realizadas em 

papel resistente, apresentando algumas, uma segunda capa plastificada que, 

embora proteja o livro, torna o seu manuseamento menos agradável. Apresentamos 

a sua apreciação por disciplina e manual escolar. (Anexo 35) 

 

9.1 Língua Portuguesa: 

Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora: Muito apelativa, o conteúdo colorido e 

divertido da ilustração pretende motivar o aluno para os textos do manual. 
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Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa: De fundo azul, com 

motivos coloridos em rosa, lilás, amarelo e vermelho, verde, rosa e branco com 

fortes contornos a preto. É uma capa de forte impacto visual. 

Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora: bem diferentes nos dois anos 

de escolaridade, apresentando uma ilustração colorida no livro do 5º ano e duas 

tiras de banda desenhada colorida no do 6º. A ilustração simples, a guache ou 

aguarela, da capa do volume do 5º ano, é menos interessante que a do 6º. Esta, 

mais apelativa e alegre, de colorido vivo e harmonioso, pretende comunicar ao 

aluno que o que vai estudar pode ser divertido. Contrariamente à do 5º ano, parece-

nos uma capa dirigida ao nível etário dos alunos. 

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições: A capa do manual do 

5º ano apresenta-se de cor azul e a do 6º, de cor amarela. Na sua zona superior, 

uma barra com uma fotografia de quatro crianças enlaçadas, olhando-nos e 

parecendo felizes sobre fundo branco, com vestuário colorido a vermelho, azul e 

branco, no livro do 5º ano. No do 6º, o mesmo número de crianças apresenta-se 

sobre fundo verde, com vestuário em cores pastel. A leitura conotativa desta capa 

diz-nos que estudar por este manual é tão divertido e animado como as 

brincadeiras que se têm em grupo. Numa primeira impressão, a paleta cromática do 

volume do 5º ano pode levar a pensar que se trata da disciplina de francês. 

Melhor Capa: Passa a Palavra, 5º ano, e Na Ponta da Língua 6º ano, ambos da 

Porto Editora. Apresentam as capas mais apelativas e melhor conseguidas 

graficamente, quer pela cor, quer pela ilustração, quer ainda, pelo modo como se 

desenvolve a informação. 

 

9.2 Matemática: 

Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora: capas de superfície branca onde 

imperam motivos geométricos, pretendendo motivar os alunos para os conteúdos 

da disciplina. Fortemente coloridas, as cores constituem a paleta cromática do 

interior dos volumes. Embora as fotografias sejam originais e remetam para os 

conteúdos dos livros, apresentam demasiada informação. 

Mat 5; Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores: na superfície da capa azul (5º ano) 

ou vermelha (6º ano), abre-se uma forma circular azul, cromaticamente diferente no 

5º e 6º anos, servindo de fundo a um cone verde ou vermelho em rotação – um 
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vulcão em acção a expelir lava de números e formas geométricas? Quererá indicar 

o modo como os conteúdos dos livros se transferirão para os alunos durante o 

estudo? São capas visualmente muito fortes pelo seu cromatismo. 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora: uma fotografia colorida e 

original ocupa toda a superfície das capas: no 5º ano, um plano aproximado dos 

paus das tradicionais barracas de praia, de lona branca e riscas coloridas, que 

suportam os toldos; no 6º ano, um moinho tradicional português, com as velas em 

movimento. São capas apelativas, formalmente bem equilibradas, as fotografias 

têm grande qualidade estética, remetendo para os conteúdos da disciplina pelas 

formas geométricas dos elementos que as constituem. 

Melhor Capa: Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora. Apresentam 

as capas mais apelativas e melhor conseguidas graficamente, quer pela cor, quer 

pela ilustração, quer ainda, pelo modo como se desenvolve a informação.  

 

9.3 Ciências da Natureza: 

Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º e 6º anos: as capas dos volumes 

dos dois anos de escolaridade têm composição idêntica: na zona superior da 

página, duas fotografias diferentes, embora com cromatismo semelhante, cujo 

conteúdo remete para as diferentes matérias disciplinares. São capas apelativas 

que, em termos de paleta cromática, para além da sensação de frescura e 

vitalidade que transmite, é actual, sendo usada em muitos artigos de consumo 

dirigidos à faixa etária do público a que os manuais se dirigem. 

Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora: as capas 

apresentam uma montagem fotográfica de conteúdo diferente, embora de 

cromatismo semelhante, que remete para a “magia”, relacionando-se com os títulos 

dos manuais. As diferentes imagens correspondem às diferentes matérias dos dois 

anos de escolaridade, pretendendo motivar para os conteúdos a estudar.  

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: as capas dos manuais dos dois anos de 

escolaridade apresentam o mesmo formato com alterações ao nível da cor e da 

imagem, montagens fotográficas originais, alusivas aos conteúdos de cada volume. 

As imagens das capas dos manuais do 5º ano são mais complexas que as dos 6º, 

embora talvez de conteúdo mais apelativo para os alunos. 
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Melhor Capa: Terra Viva, 5º e 6º anos, Santillana/Constância Editora. 

Apresentam capas bem conseguidas graficamente e apelativas, quer pela cor, quer 

pela ilustração, quer ainda, pelo modo como se desenvolve a informação. 

 

9.4 História e Geografia de Portugal: 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores: o mesmo projecto 

gráfico nos dois anos de escolaridade, evidenciando fotografias de monumentos 

portugueses, embora com alterações no conteúdo e na cor base.  

As fotos inserem-se num espaço circular que, conotativamente, se constitui 

como uma janela para a história. São capas com muita informação, talvez um 

pouco mais simples as dos livros do 6º ano. 

À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

capas com o mesmo formato, com alterações ao nível da cor e da imagem alusiva 

aos conteúdos do respectivo volume - figuras da história de Portugal. Talvez as 

imagens dos volumes do 6º ano sejam mais apelativas por serem menos explícitas 

e realizadas numa técnica não muito comum, despertando, eventualmente, mais 

curiosidade. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: no 5º ano, a capa é 

branca e azul; no 6º ano, branca e vermelha, apresentando uma ilustração de parte 

de um mostrador de relógio com imagens dos períodos de tempo a estudar, 

limitados pela numeração e ponteiros. São capas interessantes, cujas imagens 

possuem um conteúdo passível de exploração pedagógica. 

Melhor Capa: História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora. 

Apresentam capas muito apelativas e muito bem conseguidas graficamente, quer 

pela cor, quer pela ilustração, quer ainda, pelo modo como se desenvolve a 

informação. 

 

10. ARRANJO GRÁFICO DAS PÁGINAS 

Os arranjos gráficos das páginas dos diferentes manuais escolares apresentam 

qualidade diferenciada. Para além da sua breve descrição, apresentamos a sua 

apreciação por manual e por disciplina. (Anexo 35) 

 

 



PARTE 4 • ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 228 /405 

10.1 Língua Portuguesa: 

A paginação apresenta uma estrutura que pode ser de uma, duas ou três 

colunas, conforme os livros. A numeração das páginas, bem visível em todos os 

manuais, encontra-se no canto exterior do rodapé ou no canto exterior do 

cabeçalho. As margens das páginas têm dimensões diferentes conforme os 

manuais. As margens laterais exteriores de alguns manuais são utilizadas para 

apresentar informação complementar. O tipo do texto principal é preto, com ou sem 

serifa. Os seus corpos são legíveis. Os textos secundários podem apresentar 

letras de tipos e corpos diferentes, com ou sem serifa, sendo os mais sóbrios os 

manuais Passa a Palavra, 5º ano e Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, da Porto 

Editora.  

A maior parte da informação escrita é apresentada em superfície branca, a 

preto, proporcionando uma boa leitura, reservando-se a cor para os títulos, e caixas 

de texto, excepto nos manuais Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano 

Edições, em que grande parte da informação é apresentada em superfície colorida, 

tornando mais difícil a sua leitura. Também os alinhamentos irregulares deste 

manual, embora possam introduzir algum dinamismo na página, contribuem para 

uma impressão de desorganização que a falta de espaço branco reforça. As 

combinações de contrastes de cores com grande peso visual ou pouco 

harmoniosas e a utilização de muito negrito do texto reforçam essa desorganização. 

Para além disso, em todas as suas secções, além do texto principal, apresentam-se 

quadros, imagens e caixas de texto de formato e cor diversos, enquanto nos outros 

livros, o formato dos quadros, tabelas e caixas de texto se repete, impedindo uma 

tão grande diversidade de textos secundários e contribuindo para uma maior 

sensação de organização da informação. 

Quanto à ilustração, os manuais Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto 

Editora, apresentam páginas decoradas com muita qualidade estética, 

cromaticamente, harmónicas tal como Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora, 

embora nestes a qualidade não seja a mesma em todas as páginas.  

No manual Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa, a ilustração, 

de cromatismo demasiado forte, necessita de maior espaço branco para compensar 

o seu peso visual. 
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Para a coerência da obra contribui a repetição do formato das várias secções 

ao longo dos vários temas/unidades, facilitando a “navegação” pelo livro. Para esta 

facilidade de “navegação” contribui a simbologia cromática baseada na cor dos 

blocos, das barras coloridas do cabeçalho das páginas do manual Voando…Nas 

Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa ou das margens laterais exteriores de 

algumas páginas dos manuais Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora. 

Melhor Arranjo Gráfico das Páginas: Passa a Palavra, 5º ano e Na Ponta da 

Língua, 5º e 6º anos, da Porto Editora. São mais sóbrios a nível da cor e da 

quantidade de textos secundários com formatos diversos, bem como a nível da 

qualidade da ilustração. 

 

10.2 Matemática: 

Apresentam uma estrutura de uma ou duas colunas. A numeração das 

páginas apresenta-se no canto exterior do seu rodapé. A dimensão das margens 

parece-nos suficiente para a densidade de informação da página. A informação 

icónica intercala-se com a escrita, podendo apresentar-se em caixas das mais 

variadas formas e cores. Nas páginas com muitas imagens, muito texto e/ou muitas 

caixas de texto, a clareza e a organização são menos sentidas por falta de espaço 

branco entre os blocos de informação, tornando-se mais difícil para o olhar 

encontrar um percurso rápido e confortável. O texto principal dos manuais 

apresenta letra e corpo legíveis, de tipo com ou sem serifa. 

Para a facilidade de “navegação” através do livro contribuem códigos cromáticos 

e formais das várias secções, salientando-se, positivamente, a coerência formal 

dos manuais Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora, pela sobriedade e 

clareza, em que cada unidade apresenta uma cor, facilmente identificável nas 

barras do cabeçalho das páginas e nos rectângulos onde são abertos os números 

das páginas. Os restantes manuais apresentam uma cor para cada tema ou 

unidade, embora a qualidade desta simbologia cromática seja menor.  

Os manuais Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora, apresentam os temas 

codificados cromaticamente, mas com demasiadas cores, sobrecarregando-os de 

informação, correndo o risco de parecerem confusos e darem a impressão geral de 

desorganização. Nos manuais de Mat 5; Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editora são, 
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essencialmente, os pequenos quadrados coloridos da numeração das páginas que 

facilitam a “navegação” pelos livros. 

Em todos os manuais, é a ilustração científica que apresenta melhor qualidade 

gráfica, enquanto a restante nos parece, por vezes, infantil e decorativa, sem 

função pedagógica relevante. 

Melhor Arranjo Gráfico das Páginas: Matemática ConVida, 5º e 6º anos, 

Lisboa Editora. Destacam-se pelo espaço branco entre os blocos de informação e 

pela coerência formal, resultante da repetição regular da paginação das secções, 

proporcionando uma fácil interacção aluno/manual.  

 

10.3 Ciências da Natureza: 

Os manuais apresentam uma estrutura de uma ou duas colunas. Quando as 

páginas apresentam duas colunas, estas têm dimensões diferentes, sendo na maior 

privilegiado o texto e na menor as imagens, embora esta regra não seja rígida. 

O espaço entre colunas é maior nos manuais Terra Viva, 5º, 6º anos, 

Santillana/Constância Editora, tornando as suas páginas mais leves. A numeração 

da página, bem visível, apresenta-se no canto exterior do rodapé, excepto nos 

manuais Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora, em que se 

apresenta no canto exterior do cabeçalho. A dimensão das margens parece 

adequada, sendo que a cor da superior funciona, em muitos casos, como símbolo 

das várias secções dos livros. O texto principal dos manuais apresenta letra e 

corpo legíveis, de tipo sem serifa, excepto nos manuais Magia da Terra, 5º ano; 

Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora, cuja letra tem serifa. As letras das legendas e 

dos textos secundários são normalmente diferentes e menores que as do texto 

principal. Em algumas legendas, o reduzido corpo da letra torna a leitura cansativa, 

especialmente nas que apresentam muito texto. As páginas apresentam muita 

ilustração de vários tipos e de várias dimensões. Quando esta resulta de 

montagens, desaparecendo os limites tradicionais rectangulares ou quadrados, as 

páginas tornam-se mais leves e mais dinâmicas, como nos manuais Terra Viva, 5º, 

6º anos, Santillana/Constância Editora. Nas páginas com muitas imagens, muito 

texto e/ou muitas caixas de texto, há falta de espaço branco entre os blocos de 

informação, tornando-se mais difícil para o olhar encontrar um percurso rápido e 

confortável. 
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Para a coerência formal da obra, contribui a repetição do formato das várias 

secções ao longo dos vários temas e capítulos. Todas as secções, além do seu 

texto principal, podem apresentar quadros, caixas de texto de formato e cor 

diversos e imagens de vários tipos e formatos. De modo geral, a simbologia não 

apresenta grande qualidade gráfica ou é infantil. A facilidade de “navegação” 

assente no código cromático é maior nos manuais Magia da Terra, 5º ano; Magia 

da Vida, 6º ano, Porto Editora, cuja barra colorida que contém a numeração das 

páginas permite identificar rapidamente os capítulos. 

Melhor Arranjo Gráfico das Páginas: Terra Viva, 5º, ano, 

Santillana/Constância Editora. Destaca-se pela qualidade gráfica das páginas, 

leveza, cromatismo e ilustração. 

 

10.4 História e Geografia de Portugal: 

Páginas com uma estrutura de uma ou duas colunas. Nas de duas colunas, a 

maior é dedicada ao texto e a menor às imagens, podendo, nalguns casos, as 

imagens ocuparem as duas colunas. A dimensão das margens verifica-se mais 

adequada nos manuais História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto 

Editora, o que em conjunto com o maior espaço entre colunas proporciona páginas 

mais leves e de leitura agradável. A numeração das páginas, bem visível, 

apresenta-se na zona exterior do seu rodapé ou cabeçalho. Para a coerência das 

obras, contribui a repetição do formato das várias secções ao longo dos vários 

temas/unidades, facilitando a interacção aluno/manual. Do mesmo modo, a 

repetição de informações em caixas de texto tipificadas, ao longo das páginas de 

desenvolvimento dos conteúdos, constitui-se como simbologia de “navegação”, 

facilitando a compreensão da função de tais textos. A simbologia, quer dos manuais 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores, quer dos de História 

e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, facilita também a interacção 

aluno/manual, assim como o filete colorido do cabeçalho das páginas destes 

últimos manuais. Da ilustração muito variada em todos os manuais, salientamos o 

tipo de montagem dos de História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto 

Editora, que, abandonando os formatos rectangulares tradicionais, produz páginas 

mais leves e dinâmicas. 
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Melhor Arranjo Gráfico das Páginas: História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos, Porto Editora. Destaca-se pela qualidade gráfica das páginas, pela sua 

leveza, cromatismo, ilustração e coerência formal. 

 

11. ÍNDICE 

Os índices dos diferentes manuais escolares têm qualidade variável. (Anexo 35) 

Apresentamos a sua apreciação por disciplina e por manual quando se justificar.  

 

 Língua Portuguesa: apresenta-se em todos os manuais, em três páginas 

duplas, desempenhando alguns também o papel de explicar como está organizado 

o manual. Estes índices pretendem apresentar, simultaneamente, as actividades e 

os conteúdos, a sua localização nas respectivas secções, a sinalética e o seu 

significado, bem como a organização e tipificação de todos estes elementos. 

Podem ser de fácil consulta para o professor, mas são demasiado complicados 

para os alunos que não conseguem, sozinhos, encontrar a informação. 

Melhor Índice: não salientamos nenhum. 

 Matemática: apresenta-se em todos os manuais, em página simples ou 

dupla, em duas ou três colunas, com ou sem imagens que funcionam como 

símbolos da informação. 

A numeração das páginas encontra-se à direita, com linha tracejada entre esta e a 

informação sobre o conteúdo das páginas, facilitando o percurso do olhar, com 

excepção para os manuais Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora, cuja 

numeração das páginas se encontra à esquerda do texto, em cor menos saturada. 

Quer o local da numeração, quer a sua cor, podem tornar a consulta do índice mais 

difícil por parte dos alunos.  

Melhor Índice: Matemática, 5º e 6º anos, da Porto Editora, como o mais fácil de 

consultar pela existência de linha guia entre os conteúdos e número da página, cujo 

comprimento não muito longo, contribui para que não troquem o número da página 

em que se encontram os conteúdos que procuram; e ainda pelas as cores do texto 

e linha. 

 Ciências da Natureza: em todos os manuais são apresentados em página 

simples ou dupla de duas colunas. No manual Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora, 

o modo como é representada a hierarquização dos títulos não é a habitual - os 
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títulos são em letra minúscula enquanto os subtítulos em letra maiúscula - e não 

nos parece que torne a informação mais clara para os alunos. A informação 

organiza-se por blocos, correspondentes aos temas/blocos, e a cor e as imagens 

não ajudam a codificar a informação. 

Nos restantes manuais, a informação organiza-se por blocos, correspondentes 

aos temas/blocos, e/ou a cor e as imagens ajudam a codificar a informação, como 

nos manuais Magia da Terra, 5º ano, e Magia da Vida, 6º ano, ambos da Porto 

Editora. Entre a informação escrita e a numeração das páginas à direita, uma linha 

guia o percurso do olhar, com excepção para os manuais Terra Viva, 5º, 6º anos, 

Santillana/Constância Editora, que não a apresenta e cuja numeração das páginas 

é alinhada à direita, entre parêntesis. Num livro destinado a crianças, parece-nos 

importante o elemento condutor do olhar, da informação escrita até aos números, 

mas não nos parece necessário o p. de página e o () que, eventualmente, o 

complica. 

Melhor Índice: Magia da Terra, 5º ano, e Magia da Vida, 6º ano, ambos da 

Porto Editora pela clareza e facilidade de consulta.  

 História e Geografia de Portugal: os índices de todos os manuais 

escolares desta disciplina são simples, proporcionando aos alunos a sua fácil 

consulta. Apresentam-se em página simples ou dupla e a informação organiza-se 

por blocos correspondentes aos temas e subtemas, organização essa, reforçada 

pela cor, no caso dos manuais História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto 

Editora. A numeração das páginas encontra-se à direita das colunas de texto, com 

linha guia entre esta e a informação escrita, facilitando o percurso do olhar do 

aluno, excepto nos manuais À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 

6º anos, Porto Editora. A hierarquização dos títulos é dada pela cor e pelo corpo da 

letra. 

Melhor Índice: História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, 

pela clareza e simplicidade e, essencialmente, pelo código cromático.  

 

12. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO MANUAL 

A maioria dos manuais escolares apresentam esta secção, procurando, 

essencialmente, através da imagem ajudar os alunos a compreender como devem 

interagir com o seu manual. Alguns livros têm esta secção com boa legibilidade e 
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adaptada ao nível etário dos alunos, outros dedicam-na talvez ao professor, 

complicando, quer o texto, quer as imagens, reduzindo-as demasiado.  

 

 Língua Portuguesa: o manual escolar Voando nas Asas da Fantasia, 6º 

ano, Edições ASA, não apresenta esta secção. Os manuais Novo Português em 

Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições, e Na Ponta da Língua, 5º, 6º anos, Porto 

Editora, possuem páginas dedicadas a esta função, em forma de actividade para os 

alunos.  

O manual escolar Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora, é o único que 

apresenta uma página dupla com imagens, reproduzindo as páginas tipo de cada 

secção e respectiva explicação sobre o conteúdo. No entanto, a dimensão reduzida 

da reprodução das páginas pode dificultar a sua descodificação pelos alunos. 

 Matemática, Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal: 

os manuais destas disciplinas apresentam esta secção do mesmo modo, em página 

simples ou dupla, com a reprodução das páginas tipo das várias secções, com 

legenda a explicar o seu conteúdo, excepto os manuais Magia da Terra, 5º ano; 

Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora que, para além destas páginas, apresentam 

uma página dupla com uma montagem de imagem e texto demasiado complexa, 

dificultando a compreensão do seu conteúdo; e os manuais de História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, cujo texto que acompanha as imagens das 

páginas, se apresenta em forma de questões, procurando guiar o aluno na sua 

observação e, assim, proporcionar-lhe uma melhor compreensão da organização 

geral. Alguns manuais apresentam algumas legendas que, pelo conteúdo, parecem 

ser dirigidas ao professor e não ao aluno: Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora, 

Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º, 6º anos. 

Consideramos que a explicação da organização do manual através da 

apresentação das páginas tipo das várias secções, com legendas simples dirigidas 

aos alunos, é a mais simples e, consequentemente, mais compreensível.  

Melhor Apresentação da Organização: Terra Viva, 5º, 6º anos, 

Santillana/Constância Editora, e Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora. 

Apresentam esta secção de modo mais simples e claro. (Anexo 35)   
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13. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

Esta secção não se encontra presente em todos os manuais escolares da 

amostra, apresentando qualidade formal variável nos diferentes livros. 

 

 Língua Portuguesa: Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora, não 

apresenta esta secção; Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa, 

dirige-se aos pais ou professores no seu prefácio; Ponta da Língua, 5º e 6º anos, 

Porto Editora, a primeira unidade é dedicada também à apresentação da disciplina; 

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições, apresentam esta secção, 

constituída por dez caixas de texto que temos dúvidas que os alunos leiam. Uma 

explicação mais simples seria mais aconselhável. 

Em termos gráficos são tão diferentes que é difícil estabelecer comparações. No 

entanto, a apresentação dos manuais Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto 

Editora parece-nos a mais sóbria. 

 Matemática: Somente os manuais escolares Ma 5; Mat 6, 5º e 6º anos, 

Texto Editores e Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora apresentam 

esta secção. Os primeiros, em forma de introdução, dirigem-se ao aluno em 

páginas duplas, através de imagens, indicando o material necessário, o que se 

deve fazer nas aulas, como se estuda em casa e para as avaliações. Parece-nos 

uma apresentação um pouco infantil, com imagens redundantes, sem função 

pedagógica relevante. Estas páginas apresentam também, no seu terço inferior, o 

glossário. Os segundos, de forma mais simples, dirigem-se ao aluno numa só 

página, através de um pequeno prefácio.  

 Ciências da Natureza: Somente os manuais Terra Viva, 

Santillana/Constância Editora, 5º, 6º anos e os manuais Magia da Terra, 5º ano, 

Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora, apresentam esta secção. Nos primeiros, 

quatro páginas duplas ilustradas procuram apresentar com algum humor, as 

investigações científicas de cientistas, os passos do método científico, ou como se 

trabalha nas aulas desta disciplina. Os segundos, de modo mais simples, dirigem-

se ao aluno através de texto e fotografias, numa página dupla. Duvidamos da 

exploração desta secção, mais completa e compacta nos primeiros manuais, devido 

à permanente queixa de falta de tempo para cumprir o programa. 
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 História e Geografia de Portugal: Todos os manuais escolares 

apresentam esta secção, seguindo a formatação geral das restantes páginas: 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores: no 1º volume do 5º 

ano, em forma de introdução ilustrada em que o terço inferior das páginas é 

dedicado ao glossário; História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

em página dupla, um esquema ilustrado e simples; À Descoberta da História e 

Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto editora, através de prefácio dirigido aos 

alunos em todos os volumes. 

Melhor Apresentação da Disciplina: graficamente, a página dupla do manual 

História e Geografia de Portugal, 5º ano, Porto Editora, é a mais bem conseguida, 

quer pela unidade formal com as restantes páginas, quer pela simplicidade. (Anexo 

35) 

 

14. SEPARADORES DOS TEMAS/UNIDADES/BLOCOS 

Os separadores de todos os manuais escolares apresentam-se em páginas 

duplas coloridas e ilustradas, pretendendo motivar os alunos para o conteúdo dos 

diferentes temas. As ilustrações e as cores repetem-se, frequentemente, nas 

páginas dos respectivos conteúdos, funcionando, por vezes, como simbologia.  

A qualidade estética e comunicacional dos separadores varia muito em função 

do manual escolar. (Anexo 36)  

 

14.1 Língua Portuguesa: as páginas duplas são decoradas com ilustração, 

excepto nos manuais Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições, que 

apresentam fotografias. Em todos os separadores, a ilustração e cor base alteram-

se, excepto nos manuais Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições. 

Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora: a página dupla é preenchida, quase na 

totalidade, por uma ilustração colorida, em harmonia com as cores das páginas que 

remete para o conteúdo das unidades.  

O texto conduz os alunos na exploração dos elementos das imagens, através de 

actividades que devem realizar na própria imagem. Estas ilustrações de grande 

dinamismo e expressividade, embora à primeira vista, possam parecer complexas 

pela quantidade de elementos, são simples. O facto de conterem informação 

icónica e escrita para o aluno descodificar, obrigam-no a dedicar algum tempo à 
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sua análise. A função destas imagens vai além do mero papel decorativo. São 

páginas interessantes com qualidade estética e pedagógica, não apresentando um 

texto com o sumário formal da unidade, nem a numeração das páginas. É através 

da análise da imagem e dos textos que esta contém que se acede aos conteúdos 

da cada unidade. 

Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa: o conteúdo das 

ilustrações remete para o conteúdo das unidades. Sem grande qualidade estética e 

um pouco estereotipadas, não evidenciam qualquer função pedagógica, limitando-

se a decorar as páginas. Duvidamos quanto ao seu estilo formal ser apelativo para 

os alunos deste nível etário.  

O elemento gráfico mais importante é a cor das margens dos separadores que 

funciona como símbolo do bloco/tema, facilitando a interacção aluno/livro.  

A legibilidade da informação escrita do sumário da unidade, depende da sua 

posição sobre a ilustração que, em conjunto com os seus diferentes alinhamentos, 

o negrito, as marcas e a numeração das páginas em (), podem torná-lo menos 

claro.  

Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora: cor e ilustração sempre do 

mesmo autor, em harmonia cromática com a cor da unidade. A informação escrita 

relativa ao conteúdo da unidade, bem legível, embora sem a respectiva numeração 

das páginas, abre-se na superfície colorida da página impar.  

O tipo de ilustração que estas páginas apresentam é completamente diferente 

nos dois anos de escolaridade. As ilustrações do manual do 6º ano parecem-nos 

mais de acordo com o nível etário dos alunos, quer pelo seu cromatismo alegre, 

quer pelo seu conteúdo em forma de banda desenhada com humor. As do livro do 

5º ano, cuja técnica não permite o mesmo tipo de colorido, nem o conteúdo é tão 

explícito e engraçado, talvez se apresentem demasiado complexas e menos 

apelativas para os alunos.  

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições: as páginas duplas 

apresentam uma ilustração ou fotografia coloridas, seguidas pelo sumário sem 

numeração das respectivas páginas, de letras coloridas e brancas, no fundo de cor 

diferente da restante área das páginas. O contraste da cor do texto com a cor da 

superfície onde se encontra, torna o livro do 6º ano mais legível. 



PARTE 4 • ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 238 /405 

Não são páginas interessantes ou apelativas de modo a motivar os alunos para 

o conteúdo das diferentes unidades. Para além disso, os separadores, de cor igual, 

não exercem a sua função de facilitadores na localização dos temas. 

Melhor Separador dos Temas/Unidades/Blocos: Na Ponta da Língua, 5º e 6º 

anos, e Passa a Palavra, 5º ano, da Porto Editora. Apresentam os separadores 

mais interessantes. O primeiro projecto gráfico destaca-se pela cor, ilustração e 

organização da informação; o segundo, pela qualidade das ilustrações que, pela 

informação que contêm, obrigam o aluno à sua real leitura e análise. 

 

14.2 Matemática: Os separadores apresentam-se em todos os manuais em 

página dupla, com uma fotografia na página par e o sumário da unidade na impar. 

Nos manuais Mat 5; Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores, e Matemática ConVida, 

5º e 6º anos, Lisboa Editora, a imagem prolonga-se para a página impar, sendo a 

restante área ocupada pela informação escrita, a preto com marcas brancas nos 

manuais Mat 5 e Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores, a branco nos manuais 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora. 

Mat 5 e Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores: as páginas duplas são coloridas e 

compostas por uma esquadria com batente, abarcando as duas páginas, cujo 

interior apresenta uma fotografia colorida. O sumário do capítulo é bem legível, 

devido ao corpo da letra, mas sem numeração das páginas.  

Pelo valor psicológico das cores, os separadores que apresentam o colorido em 

tons de azul e verde são mais agradáveis que os de tons vermelho e amarelo, mais 

agressivos e estridentes. 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora: cada unidade apresenta uma 

cor base que funciona, de modo muito claro, como simbologia “de navegação”. A 

sua cor codifica claramente todas as páginas da unidade. 

Uma fotografia de grande qualidade estética, em harmonia cromática com a cor 

da restante superfície, cujo conteúdo, embora nem sempre de modo muito explícito, 

tendo em conta o público a que se destinam, remete para a respectiva unidade 

programática. Se forem objecto de análise pelo professor e alunos, são imagens 

com uma real função pedagógica. São páginas agradáveis, cromaticamente 

equilibradas, com imagens motivadoras e informação escrita legível, com o sumário 

da unidade e respectiva numeração das páginas 
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Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora: as páginas duplas são compostas, 

formalmente, do mesmo modo, embora com colorido diferente. A página par é 

dividida em duas partes, no seu centro óptico: a parte superior colorida contém um 

bloco de informação com texto colorido de difícil leitura, mais legível nos livros do 6º 

ano (a cor do texto foi corrigida para branco).  

O sumário do capítulo não apresenta numeração das respectivas páginas. 

As páginas apresentam-se demasiado coloridas, de contrastes muito fortes e 

pouco agradáveis, sem que tal represente qualquer mais valia em termos 

pedagógicos ou estéticos, podendo algumas páginas tornarem-se irritantes e 

confusas. 

Melhor Separador dos Temas/Unidades/Blocos: Matemática ConVida, 5º e 6º 

anos, Lisboa Editora, que apresentam os separadores mais simples, apelativos e 

funcionais, quer pela qualidade da ilustração, quer pela função da cor, quer ainda 

pela legibilidade do sumário. 

 

14.3  Ciências da Natureza: em todos os manuais escolares, as páginas 

duplas de abertura dos temas/blocos são compostas com a mesma estrutura, 

alterando-se as imagens e a cor base que funciona como código cromático ao 

longo das páginas. Ambas as páginas apresentam fotografias e/ou ilustração 

coloridas, pretendendo motivar o aluno para os conteúdos das unidades. 

Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º, 6º anos: o sumário escrito a preto 

e cor, não tem a numeração das páginas. Os símbolos demasiado infantis dos 

manuais escolares aparecem nestas páginas.  

As imagens fotográficas, que são mais apelativas no manual do 5º ano, 

evidenciam um cuidado na sua selecção e montagem, menos notório no livro do 6º 

ano.  

Magia da Terra, 5º ano e Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora: as páginas 

duplas coloridas apresentam-se divididas em três colunas, coloridas, excepto a 

coluna central da página par, que é branca, contendo o número e título do tema em 

dois tons da cor base do tema. Na coluna exterior da página, o bloco de texto do 

sumário do tema, branco e colorido, sem numeração das páginas. Estes 

separadores são páginas simples, visualmente agradáveis, de informação clara. 
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Cromaticamente harmoniosas, a sua qualidade estética depende, quer da 

montagem fotográfica, quer da cor base do tema.  

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: as páginas duplas são totalmente 

compostas por quatro fotografias com legenda a branco, duas por página, com 

arranjo diferente nos dois anos de escolaridade.  

Não nos parece que as páginas tenham ganho com a mudança realizada nos 

livros do 6º ano. A quantidade de informação das páginas que já era demasiada, 

aumentou e o dinamismo introduzido pela obliquidade das fotos produz uma 

impressão de desarrumação, desnecessária a tanta informação. 

Não nos parecem separadores interessantes e apelativos, nem muito funcionais 

por não apresentarem o sumário do tema. 

Melhor Separador dos Temas/Unidades/Blocos: Magia da Terra, 5º ano e 

Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora. Apresentam os separadores mais apelativos e 

funcionais pela simplicidade, qualidade da ilustração e função codificadora da cor. 

 

14.4 História e Geografia de Portugal: em todos os manuais escolares, as 

páginas duplas dos separadores são compostas do mesmo modo, alterando-se, 

essencialmente, as imagens.  

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: a cor altera-se em 

cada tema, funcionando como código de “navegação” através do livro. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores: as páginas duplas 

dos separadores são compostas do mesmo modo, com uma fotografia base 

colorida, de satélite, ocupando as duas páginas. Sobre esta fotografia, apresentam-

se as fotos de cada subtema e o sumário dos temas, bem legíveis, mas sem 

numeração das páginas.  

O 2º volume do 5º ano apresenta a mesma organização formal, embora a 

fotografia de base e a paleta cromática sejam diferente. Enquanto nos outros 

volumes predomina o azul, neste impera o vermelho.  

São páginas bem concebidas, quer esteticamente, quer em termos da 

organização visual da informação, permitindo uma leitura fácil dos conteúdos dos 

temas. 
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História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: as páginas duplas 

são compostas do mesmo modo, muito diferentes das dos restantes manuais, 

apostando na ilustração em detrimento da fotografia.  

O sumário apresenta as informações escritas a preto, legíveis, sobre o conteúdo 

dos temas, mas sem numeração das páginas. São páginas interessantes, com 

muito espaço branco, cuja ilustração desempenha um papel importante, não se 

resumindo à simples decoração. 

À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

as páginas duplas são coloridas e compostas do mesmo modo, em todos os temas, 

em ambos os anos de escolaridade: imagens legendadas, de vários tipos: fotos, 

documentos históricos e ilustrações, com questões escritas que se apresentam em 

caixas de texto coloridas e número que corresponde a cada subtema.  

São separadores cuja mais valia assenta nas imagens, muitas delas 

documentos históricos. Não têm em conta a cor como código de “navegação”, nem 

apresentam a numeração das páginas dos subtemas. 

 

Melhor Separador dos Temas/Unidades/Blocos: História e Geografia de 

Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora. Apresentam os separadores mais 

interessantes graficamente pela simplicidade e qualidade da ilustração. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores, apresentam o 

sumário com melhor legibilidade. 

 

15. SEPARADORES DOS SUBTEMAS/UNIDADES/CAPÍTULOS 

Estas páginas não existem nos manuais de língua portuguesa, de matemática, 

nem nos de ciências da natureza: Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, 

Porto Editora. De qualidade estética e comunicacional variável, estão presentes em 

todos os manuais de história e geografia de Portugal e nos restantes manuais de 

ciências da natureza. (Anexo 36) 

 

 Ciências da Natureza: Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º, 6º 

anos: todas as páginas par que introduzem as unidades, apresentam o mesmo 

formato, além do cromatismo geral do bloco a que pertencem: superfície colorida, 
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com imagens motivadoras legendadas, (mais cuidadas no livro do 5º ano do que no 

do 6º) e, na parte inferior, um bloco de texto introdutório a preto.  

A diminuição da dimensão do livro do 6º ano contribui para a sensação de 

demasiada informação e a qualidade estética das imagens é menor. 

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: os livros dos 5º e 6º anos de escolaridade 

apresentam diferentes separadores. A composição das páginas dos manuais do 6º 

ano é mais agradável esteticamente, não só por ter menos informação, mas 

também, porque as imagens têm maior qualidade estética. Enquanto as páginas do 

5º ano apresentam muito ruído visual, as do 6º são motivadoras. 

 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, 5º e 

6º anos, Texto Editores: as páginas duplas apresentam o mesmo formato: na par, 

uma montagem fotográfica colorida alusiva ao conteúdo do capítulo e um friso 

cronológico, correspondente ao período temporal do subtema.  

O sumário colorido dos subtemas apresenta-se na zona superior ou inferior da 

página.  

Quase todas as imagens possuem legenda. Na página impar, as imagens são 

ilustrações, na sua maior parte constituídas por pranchas de banda desenhada que 

representam acontecimentos ou situações da época do subtema respectivo. A 

excepção a este formato deve-se à secção de geografia do 6º ano, que utiliza a 

ideia da fotografia de satélite dos separadores dos temas.  

São páginas relativamente simples, cujas imagens pretendem exercer uma 

função motivadora para o conhecimento que se lhes segue. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: apresentam-se em 

páginas pares de formatos iguais, com alterações a nível da cor e do texto. 

Apostando sempre na ilustração, cujo conteúdo proporciona as informações 

necessárias sobre o subtema, utilizam claramente a cor como símbolo de 

“navegação”.  

São páginas claras, tal como os separadores dos temas, em que a ilustração 

desempenha um papel importante. 

À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

em ambos os anos de escolaridade, apresentam-se em páginas duplas com a 

mesma formatação e cor, constituídos por blocos de informação escrita e icónica, 

com legendas de alinhamentos diversos, uma secção com desenhos coloridos 
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humorísticos, tabela cronológica de limites e fundo coloridos em vários tons da 

mesma cor. Possuem, igualmente, pequenos desenhos que funcionam como 

símbolos.  

São páginas que pretendem situar os conteúdos no tempo e no espaço e 

motivar os alunos para os conteúdos das unidades, através do humor, o que nos 

levanta interrogações sobre a sua justificação pedagógica. 

 

Melhor Separador dos Subtemas/Unidades/Capítulos: História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores. Porque apresentam os separadores mais 

completos e talvez mais interessantes para os alunos, quer pela banda desenhada, 

quer pelos documentos históricos que alguns exibem. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, por apresentarem 

os separadores mais simples e que ocupam menos espaço.  

 

16. DESENVOLVIMENTO DOS SUBTEMAS/UNIDADES/CAPÍTULOS 

As páginas dedicadas à exibição e desenvolvimento dos conteúdos disciplinares 

apresentam-se de modo diferente conforme, não só a disciplina, mas também o 

manual escolar. Cada disciplina apresenta características próprias relativamente à 

exposição da matéria, com maior ou menor qualidade formal e comunicacional. 

(Anexo 36)  

 

16.1 Língua Portuguesa: o modo como se apresentam as páginas de 

desenvolvimento dos conteúdos é muito diferente nos vários projectos gráficos. Os 

mais sóbrios cromaticamente e com melhor legibilidade são os manuais Na Ponta 

da Língua, 5º e 6º anos, e Passa a Palavra, 5º ano, ambos da Porto Editora. 

Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora: em cada unidade encontram-se os 

vários textos literários e actividades de diversos tipos, a realizar, tendo-o por base. 

Cada tipo de actividade tem uma cor específica que domina nessa secção da 

unidade, quer nos títulos e na numeração dos blocos de texto, quer em caixas de 

texto, quadros ou palavras.  

O formato das páginas é sempre o mesmo. As unidades começam por um texto 

a que se segue a sua exploração pedagógica. Todos os textos são ilustrados. São 
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páginas muito agradáveis visualmente, leves, claras e arrumadas. O olhar não tem 

dificuldade em encontrar um percurso confortável para ler toda a sua informação.  

A maioria das páginas do desenvolvimento das unidades dedicada a outros 

conteúdos é diferente. A impressão de leveza e clareza desaparece para dar lugar 

a superfícies pesadas e um pouco confusas. Para isso, contribuem o peso 

cromático e formal da ilustração, de um tipo diferente da dos textos literários; o 

texto que se apresenta frequentemente a negrito e, por vezes, com demasiada 

variedade de tipos de letra e a falta de espaço branco entre os blocos de 

informação.  

Independentemente da maior ou menor qualidade das ilustrações destas 

secções, é uma mais valia pedagógica muitas delas fazerem parte integrante das 

questões ou exercícios, ultrapassando o papel meramente decorativo, ao colocar o 

aluno perante a necessidade de encarar a imagem como portadora de informação.  

Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa: o formato das páginas é 

sempre o mesmo, textos literários na superfície branca da página, circundada por 

margens largas coloridas. As exteriores são preenchidas com informação. 

Na grande maioria das páginas, o primeiro bloco de informação é constituído 

pela foto do autor do texto, alinhada à esquerda, e o seu curriculum a azul e 

vermelho.  

O texto literário, com uma ou mais ilustrações de dimensões e colocações 

diversas, pode adoptar a forma de banda desenhada. As páginas podem, 

eventualmente, conter textos secundários em caixas de texto de fundo e limites ou 

só fundo ou só limites coloridos, podendo ocupar parte das margens laterais 

exteriores. O modo como estão colocados alguns textos secundários leva-nos a 

pensar ter como objectivo cortar a estrutura horizontal das páginas. Nos casos em 

que tal acontece, o resultado é demasiada informação desarrumada. 

Grande parte das ilustrações não tem grande qualidade estética ou expressiva e 

apresenta um colorido demasiado forte.  

Uma grande maioria das páginas dá-nos a impressão de que a informação se 

encontra apertada dentro da superfície branca da página, o que é reforçado pela 

linha cinza da esquadria e pelo peso visual das ilustrações de cromatismo forte, e 

da barra superior colorida da página que corta a sua altura, bem como a quantidade 
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de informação escrita e icónica das margens laterais exteriores. Não são páginas 

de leitura confortável. 

Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora: em cada unidade encontram-

se os vários textos literários e as actividades a realizar, tendo-os por base. Estas 

actividades são sinalizadas pelo seu título que apresenta sempre o mesmo formato 

e cor, constituindo-se como seus símbolos. Há outras informações que se 

apresentam em caixas de texto coloridas, que podem conter também imagens. 

Como são tons claros do cromatismo geral da obra e não existem em todas as 

páginas, não as sobrecarregam demasiado. As páginas podem ainda apresentar 

outra simbologia discreta.  

As informações secundárias, quando coloridas, quer a cor da letra, quer a cor 

das caixas de texto ou quadros onde estão inseridas, são em harmonia com o 

cromatismo suave geral da obra. Esta harmonia é mais notória no livro do 6º ano, 

essencialmente, pelo tipo de ilustrações e cor. São páginas que não cansam, 

essencialmente, pelo espaço branco que exibem e pela maioria do textos se 

apresentar a preto sobre superfície branca.  

A tipologia e a grande qualidade estética e expressiva das imagens que ilustram 

os textos transformam as páginas em verdadeiros livros de histórias. 

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições: cada tema ou unidade 

encontra-se dividido em lições que apresentam várias secções: textos literários, 

exploração dos textos, fichas informativas, exercícios de aplicação.  

A página introdutória das lições apresenta no seu canto superior esquerdo, o 

símbolo das lições. Frequentemente, apresentam-se uma ou duas imagens 

coloridas, ilustração sem grande qualidade estética, alusiva ao texto, de diversas 

dimensões.  

A superfície da página onde se desenvolve o texto é colorida. Este texto pode 

continuar na página seguinte, mantendo o mesmo formato. Os textos apresentam-

se referenciados. Nas páginas seguintes, os blocos de informação podem 

apresentar vários formatos, de títulos e marcas coloridos, de cor diferente conforme 

o ano de escolaridade, e uma multiplicidade de textos secundários em caixas 

diferentes, em todas as secções dos manuais, de títulos e texto a preto ou 

coloridos, com letras de vários tipos e corpos. Algumas destas caixas de texto 



PARTE 4 • ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 246 /405 

repetem-se nas sucessivas lições, constituindo-se, pelas suas características 

formais, como símbolos da informação que contêm.  

São páginas de leitura desagradável, quer pelo peso cromático, quer pela 

demasiada informação, apresentada em formato diferente. Apesar de tudo, o livro 

do 6º ano é um pouco mais sóbrio que o do 5º. 

Melhor Arranjo Gráfico: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora, cuja 

sobriedade geral das páginas, espaço branco, simbologia cromática, alinhamentos 

regulares, qualidade das ilustrações e o modo como estas interagem com o texto, 

transformam estes manuais em livros muito apelativos e de leitura agradável. 

 

16.2 Matemática: a informação escrita e icónica organiza-se numa ou duas 

colunas. Na maior, é privilegiado o texto e na menor, as imagens, embora ambas 

possam conter informação icónica e escrita. A cor desempenha um papel 

importante na interacção aluno/livro, regra geral, nos elementos do cabeçalho das 

páginas. Para além do texto principal, geralmente reduzido, uma multiplicidade de 

textos secundários com variadas cores e formas, podem apresentar ou não, 

ilustração. 

Matemática, 5º e 6ºanos, Porto Editora: cada tema possui uma cor que se 

repete ao longo das páginas dos seus capítulos/unidades, nas margens superior e 

lateral exterior das páginas nos manuais do 5º ano e em todas as margens nos do 

6º. Os temas desenvolvem-se formalmente do mesmo modo, apresentando nas 

suas diferentes secções sempre o mesmo formato, com sinalizações, linhas ou 

setas, a vermelho.  

Na margem das páginas, podem existir símbolos e informação escrita colorida. 

Geralmente, são páginas com muita informação e cores diferentes, com o texto 

preto e colorido, por vezes, em fundo também colorido, necessitando de maior 

espaço branco para uma leitura confortável. A opção pela quadrícula colorida em 

todas as margens dos livros do 6º ano parece-nos uma sobrecarga visual. 

Mat 5; Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores: a repetição em todos os capítulos, da 

estrutura das páginas correspondente às secções em que estão divididos, contribui 

para a coerência da obra. Cada capítulo dos manuais possui uma cor que funciona 

como o seu símbolo, a cor base dos separadores, que se repete na caixa da 

numeração da página, no rodapé. A cor, que representa um importante símbolo de 
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“navegação”, não se apresenta em nenhum outro lugar, de modo a permitir ao 

aluno deslocar-se, fácil e rapidamente, nos diferentes capítulos, pois as barras de 

forte colorido das margens superiores das páginas, que servem para codificar as 

diferentes secções, têm a mesma cor em todas as unidades.  

Existe grande variedade de sinalização, podendo criar confusão, sendo difícil, 

por vezes, elencar as suas diferentes lógicas.  

O texto que pensamos ser o principal, apresenta-se a preto sobre o branco da 

página. Interrogamo-nos se será realmente o principal porque as suas dimensões 

são tão reduzidas que chega, por vezes, a desaparecer, transformando-se os 

blocos de texto inseridos em caixas, em texto principal. Será o receio por parte dos 

autores que o aluno não repare neste, que os leva a sublinhar de tantos modos a 

informação? 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora: cada unidade possui uma cor 

que se repete ao longo das páginas dos capítulos e secções. Para além do 

cabeçalho e da caixa da numeração no rodapé, algumas secções apresentam 

ainda, a sua superfície ou parte dela, num tom da unidade.  

As unidades desenvolvem-se formalmente do mesmo modo, apresentando nas 

suas diferentes secções sempre o mesmo formato. O texto principal é a preto, 

sendo o destaque das palavras feito a negrito ou magenta. Alguma informação 

escrita apresenta um símbolo, assinalando-a como merecendo uma atenção 

especial do aluno. 

Apesar da quantidade de cores, como a coluna menor da página nem sempre é 

preenchida com texto e imagem, e a coluna maior apresenta suficiente espaço 

branco entre os blocos de informação, grande parte das páginas são claras.  

Melhor arranjo gráfico: Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora, cuja 

paginação apresenta maior espaço branco e elementos que permitem uma fácil 

“navegação” através do livro, nomeadamente, uma eficiente codificação cromática. 

 

16.3 Ciências da Natureza: os manuais de ciências da natureza são 

semelhantes, em termos de paginação: muita informação icónica, grande 

diversidade de apresentação da informação e, regra geral, páginas pesadas e com 

pouco branco. As páginas apresentam duas colunas, sendo a maior e interior, 

dedicada ao texto principal. A menor, exterior, é dedicada preferencialmente às 
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imagens. Para além do texto principal, todos os manuais apresentam muita 

informação icónica e grande diversidade de textos secundários, ilustrados ou não, 

apresentados de muitos modos, marcados pelo título em letra diferente e pelo 

símbolo, ou ainda, pela cor da caixa de texto ou dos seus limites. 

Terra Viva, 5º, 6º anos, Santillana/Constância Editora: as palavras são 

sublinhadas por negrito preto ou vermelho. As palavras a vermelho repetem-se no 

glossário, seguidas do seu significado.  

Alguns dos textos secundários são de leitura muito cansativa por se 

apresentarem muito compactos, abertos em fundo colorido.  

Muitas das páginas dos manuais quase não apresentam texto principal, sendo a 

informação apresentada pelas imagens e suas legendas. A informação icónica é 

preponderante, sendo que muitas das páginas destes manuais, especialmente no 

6º ano, apresentam-se com demasiadas imagens, tornando-se pesadas e confusas. 

Sem grande qualidade estética, não nos parecem acrescentar muita informação 

relevante. Algumas legendas apresentam um corpo de letra demasiado  

No geral, as páginas de desenvolvimento das unidades contêm muitos tipos de 

informação, sem suficiente espaço branco a demarcá-los. As páginas do manual do 

5º ano são mais bem organizadas e agradáveis. A sua dimensão é maior, têm mais 

espaço branco e as suas imagens desempenham funções pedagógicas.  

Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora: todos os capítulos 

se iniciam do mesmo modo: na coluna maior, uma imagem apelativa, de grande 

formato, legendada e em harmonia cromática com a cor do tema. No livro do 6º 

ano, algumas destas páginas apresentam-se visualmente mais leves pelo tipo de 

montagem da imagem.  

No cabeçalho de todas as páginas, uma barra da cor tema, contendo a 

numeração da página, facilita a “navegação” pelo livro.  

A simbologia é infantil e as harmonias cromáticas pouco apelativas.  

As primeiras páginas dos capítulos, em conjunto com os separadores dos 

temas, são das mais agradáveis do livro, quer pela menor quantidade de modos de 

apresentação da informação, quer pela maior quantidade de espaço branco que 

apresentam.  

A maioria das restantes páginas do desenvolvimento dos capítulos, apresenta-

se sobrecarregada não só pela informação, mas também pelos inúmeros modos 
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diferentes de a apresentar, sem branco suficiente entre eles que permita uma 

leitura confortável. O olhar tem dificuldade em encontrar um percurso lógico para ler 

toda a informação, quando apresentada numa panóplia de estratégias tão variada.  

Embora no livro do 6º ano, as margens das páginas tenham aumentado e o 

espaço branco seja maior, a densidade de informação e a variedade da sua 

apresentação tornam os manuais confusos. Se não existissem as barras coloridas 

da numeração das páginas, seria muito difícil “navegar” nestes livros. 

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: as páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos apresentam a mesma estrutura compositiva nos dois anos de 

escolaridade. Nas páginas par nunca há texto, sendo dedicadas à informação 

icónica. A montagem de algumas imagens torna as páginas mais leves e 

proporciona-lhes um maior dinamismo.  

Nos manuais do 6º ano, estas páginas de exposição dos conteúdos são as 

visualmente mais agradáveis, porque apresentam o arranjo gráfico mais sóbrio, a 

superfície branca e, ainda, porque muitas delas não contêm demasiada informação. 

No entanto, nas páginas com vários blocos informativos, faz-se sentir a falta de 

branco entre estes. O modo como estão organizados pode dar origem a confusões 

de leitura. 

Melhor Arranjo Gráfico: Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto 

Editora, que pela codificação cromática, proporciona uma fácil “navegação”; Terra 

Viva, 5º, ano, Santillana/Constância Editora, pela codificação cromática, pelas 

páginas graficamente bem conseguidas, cromaticamente harmónicas, com espaço 

branco e imagens de qualidade. 

 

16.4 História e Geografia de Portugal: todos os manuais apresentam muitos 

textos secundários em formatos variados, bem como muita informação icónica em 

que predominam os documentos históricos. Todas as imagens são numeradas e 

possuem legenda. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores: na grande maioria 

das páginas par, a primeira imagem indica de que território trata o capítulo. Da 

imagem consta ainda, uma pequena barra cronológica, assinalando o período de 

tempo em estudo, no capítulo.  
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A parte inferior de todas as páginas impar é colorida e dedicada à autoavaliação 

(Sou capaz de…). As últimas páginas de todos os subtemas são reservadas para o 

resumo (Esquema - síntese) e para os exercícios/actividades (Agora Já Sei…). 

Em muitas páginas, em caixas de texto coloridas, apresentam-se transcrições 

de documentos escritos da época em estudo, com ou sem imagem, que se 

constituem como textos secundários. O sublinhado das palavras é feito a negrito. 

A legenda das imagens pode ser mais ou menos simples, transformando-se por 

vezes, em verdadeiro texto secundário. Na grande maioria das páginas, aparecem 

outros tipos de textos secundários, com ou sem imagens, em caixas de texto de 

limites a cor, em tabelas sem limites, em caixas que imitam rolos de pergaminho. 

Com tanto tipo de texto secundário, quando na coluna do texto principal se 

intercalam caixas de texto e/ou imagens, há o perigo de se perder o seu fio 

condutor ou de não se detectar, imediatamente, que o restante texto, colocado 

perto da margem inferior da página, faz parte do principal. 

Quando a página apresenta muito tipo de informação, o olhar salta de um para o 

outro, sentindo dificuldade em encontrar um percurso confortável e lógico. Se por 

cansaço, o aluno acaba por ler só o texto principal, perde grande parte de 

informação importante. Por este motivo, e embora sabendo que não somos 

especialistas dos conteúdos, pensamos que talvez fosse possível transpor para o 

texto principal muitos dos conteúdos existentes, quer nas variadas caixas de texto, 

quer nas legendas de algumas imagens. 

Para a coerência da obra contribui a repetição, nos vários subtemas, de secções 

com o mesmo formato, facilitando a “navegação” através do livro, reforçada por um 

fragmento da imagem dos separadores dos subtemas, no cabeçalho das páginas, 

transformando-se em símbolo destes.  

Nos dois volumes do 5º ano, existem algumas páginas de banda desenhada 

que saem da lógica organizacional de toda a obra, lançando, por isso, alguma 

confusão sobre o seu papel. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: as páginas de 

desenvolvimento dos conteúdos apresentam a mesma estrutura compositiva: na 

margem superior das páginas, um filete da cor do tema com um fragmento de uma 

imagem, símbolo do subtema, sob o seu título corrido. Estes elementos facilitam a 
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“navegação” pelo livro. O texto apresenta-se a preto e a negrito nas palavras a 

destacar.  

Os textos secundários são essencialmente de quatro tipos: 

1. documentos históricos que se apresentam em caixas de fundo cinza, 

referenciados e com numeração azul, com o texto a preto; 

2. texto contido nos balões de fala das personagens/crianças; 

3. texto em quadros, esquemas e tabelas de linhas e limites coloridos; 

4. textos em caixas de texto desenhadas como páginas de pergaminho. 

No livro do 6º ano, na secção dedicada à geografia, aparece outro tipo de texto 

secundário em caixas rectangulares de fundo amarelo, de várias dimensões, que 

contêm notícias de jornais e revistas.  

Frequentemente, na parte inferior das páginas de exposição da matéria, 

encontra-se um espaço dedicado à autoavaliação (ACTIVIDADES). Alguma desta 

informação tem como símbolo uma ilustração colorida de tamanho reduzido.  

As páginas têm muito branco o que as torna agradáveis visualmente e 

confortáveis de ler. É resultado da dimensão das margens, do espaço entre as 

colunas, do modo como as imagens são montadas nas páginas e, essencialmente, 

do espaço branco entre os blocos de informação. 

A sensação de organização é dada pelo alinhamento regular dos vários tipos de 

imagens que, sem traço de contorno, contribuem para a leveza da página, tal como 

o recorte de muitas imagens, cujo contexto original desaparece, no todo ou em 

parte, sendo substituído pelo branco da página. A maioria das páginas não é 

sobrecarregada com imagens ou textos secundários. São principalmente as 

imagens que dão dinamismo às páginas, quer pelas linhas estruturais em que se 

desenvolvem, quer pelo local em que estão colocadas. 

À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

as páginas de desenvolvimento dos conteúdos apresentam a mesma estrutura 

compositiva: no cabeçalho das páginas, encontram-se os títulos corridos do tema, 

na página par e do subtema, na página impar, alinhados, respectivamente, à 

esquerda e à direita.  

O texto principal apresenta-se a preto e o destaque das palavras a negrito; os 

textos secundários em caixas de texto, quadros ou tabelas, coloridos em tons de 

azul. Nos livros do 5º ano, as imagens encontram-se colocadas em caixas 
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igualmente de limites azuis. A opção de retirar as molduras azuis das imagens, nos 

manuais do 6º ano, e o tipo de montagem de grande parte das mesmas, tornam as 

páginas destes livros mais dinâmicas e mais leves visualmente. Quase todas as 

imagens, para além da legenda, possuem uma ou mais questões.  

Nos livros do 5º ano, na zona inferior de quase todas as páginas par, 

encontram-se diferentes caixas de texto, correspondentes a: PALAVRAS-

CHAVE/VOCABULÁRIO; CURIOSIDADES; DATAS-CHAVE; PÕE EM PRÁTICA. 

Cada uma destas pequenas secções ou textos secundários, tem formato, cor e 

símbolo diferentes. Em conjunto com as imagens, são os elementos coloridos que 

não em azul, que se apresentam nas páginas. 

Nos manuais do 6º ano, estas secções reduzem-se a PALAVRAS-

CHAVE/VOCABULÁRIO e PÕE EM PRÁTICA, encontrando-se numa única caixa 

de texto de fundo e limites coloridos. O símbolo desta secção altera-se ao longo 

das páginas, funcionando, essencialmente, como decoração. 

Dependendo da quantidade de texto e de imagens e da força visual destas, há 

páginas visualmente mais leves e outras mais pesadas. As páginas com menos 

informação têm mais branco, são sóbrias e confortáveis de ler.  

Melhor Arranjo Gráfico: História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto 

Editora, que são graficamente mais agradáveis, pelos alinhamentos regulares, 

qualidade e montagem das imagens, codificação cromática e quantidade de espaço 

branco. 

 

17. AS OUTRAS SECÇÕES DOS MANUAIS ESCOLARES 

Para além das páginas dedicadas à exposição dos conteúdos, a maioria dos 

manuais escolares apresenta páginas dedicadas inteiramente a outro tipo de 

funções. É o resultado da análise destas páginas que seguidamente apresentamos.  

Quando o nome de algum manual não é citado, significa que este não possui a 

secção referida. 

 

17.1 RESUMOS 

Grande parte dos manuais apresenta resumos. Em alguns manuais, 

apresentam-se em quase todas as páginas duplas, da exposição da matéria. São 
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os resumos em forma de esquema, os mais adequados, na medida em que 

organizam os conteúdos principais de uma forma sintética e clara.  

Não consideramos pedagogicamente correcto a quantidade de resumos que se 

verifica nalguns manuais, visto impedirem os alunos de os realizarem eles próprios, 

uma tarefa que, segundo os especialistas, é importante na sua formação escolar. 

Apresentamos a apreciação da forma comunicacional das páginas dedicadas 

aos resumos por disciplina e manual escolar. (Anexo 36)  

 

 Língua Portuguesa: Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora: (É 

indispensável Saber…) - 20 das páginas do manual resumem os conteúdos 

considerados indispensáveis. Apresentam a paginação das restantes, embora com 

alterações a nível da cor.  

A informação apresenta-se em superfície de cor clara e organizada de muitos 

modos: no texto principal, em imagens, em caixas de texto, em tabelas, em 

esquemas, coloridos ou não. Porque o formato da informação é muito diversificado, 

sente-se falta de espaço branco. Quando a cor se circunscreve aos títulos, limites 

das caixas de texto, tabelas ou quadros, as páginas tornam-se mais leves.  

Esta secção é semelhante às secções de exercícios de revisão dos outros 

manuais de língua portuguesa. 

 Matemática: Matemática, 5º e 6ºanos, Porto Editora - (Conhecimentos e 

capacidades específicos do capítulo): Duas páginas coloridas por tema. 

Dependendo da maior ou menor quantidade de informação, assim é menor ou 

maior, a facilidade de leitura destas páginas. Quanto à sua superfície colorida, não 

tem grande influência na legibilidade por se tratarem de cores claras. 

Mat 5 e Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores: (ESSENCIAL) - uma ou mais 

páginas por capítulo. Nos volumes do 5º ano, esta página simples ou dupla 

apresenta a superfície colorida e a margem superior, títulos, marcas e limites de 

quadros e tabelas, em diversos tons da mesma cor. Nos volumes do 6º ano, a 

superfície da página é branca, e colorida em harmonias de contraste, nas margens 

superiores, marcas, limites de quadros e tabelas. Como nesta secção existe menos 

variedade de modos de apresentação da informação, parece mais arrumada.  
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Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora: (Não esqueças) - uma 

página colorida, simples ou dupla por tema, delimitada por esquadria também 

colorida, em tom mais escuro, não exactamente coincidente com os seus limites.  

O título, diferente das outras secções, salienta-se, marcando a importância da 

secção. O texto, a preto, colorido, normal e negrito, com ou sem ilustração, 

organiza-se dentro e fora de caixas coloridas, em tons da unidade.  

A multiplicidade de caixas e de cores, onde se organiza a informação, pode 

tornar cansativa a sua leitura, transformando estas páginas nas visualmente mais 

desagradáveis.  

 Ciências da Natureza: Terra Viva, 5º, 6º anos, Santillana/Constância 

Editora: (Resumindo…) - apresenta-se com número de páginas variável e formato 

constante.  

No cabeçalho da página colorida, uma barra da cor do bloco, apresenta o título. 

Os símbolos, na zona inferior da última página da secção, remetem o aluno para o 

caderno de actividades, sites da Internet, bibliografia ou vídeos. A legibilidade 

destas páginas coloridas difere conforme a cor. De leitura mais confortável, as azuis 

e mais desconfortável, as laranja. No livro do 6º ano, as páginas são mais pesadas 

visualmente, com o texto a preto negrito e os rectângulos com os cantos 

arredondados, coloridos e com batente. 

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: (Agora já sei!) - no fim de cada capítulo de 

cada subtema, os manuais apresentam uma página dupla em que a par é dedicada 

a resumos. Apresenta a superfície em cor clara e uma barra laranja, com o símbolo 

da secção e o título a branco. Seguem-se, na maior parte dos casos, duas caixas 

de texto rectangulares de limites coloridos e fundo branco. O título da caixa de texto 

superior, dentro do limite superior da caixa, é de difícil leitura pelos contrastes de 

cor. O texto, a preto, apresenta palavras realçadas a amarelo. A caixa de texto 

inferior contém esquemas ou tabelas, mas sempre com ilustração colorida. 

São páginas de muito e diverso cromatismo, podendo causar leitura cansativa. 

 História e Geografia de Portugal: 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores: (Esquema - 

síntese) - apresenta-se numa página em cada subtema, e em duas páginas na 

secção de geografia do 6º ano.  
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São constituídos por esquemas simples ou com imagens, ocupando toda a 

superfície da página, resumindo o essencial da matéria do capítulo. 

O título Em síntese nos volumes do 5º ano e Esquema-Síntese nos volumes do 

6º, bem como as linhas do esquema e os limites das caixas de texto, apresentam a 

mesma cor, em diferentes tons.  

São páginas com muito branco, proporcionando boa legibilidade aos esquemas 

simples e claros. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: (EM RESUMO): 

uma página por capítulo, onde são apresentados esquemas simples ou com 

imagens, ocupando a maior parte da superfície da página, resumindo o essencial 

da matéria, e facilitando a sua compreensão e retenção.  

A página encontra-se dividida em duas partes, enquadradas por esquadrias a 

azul. A superior e maior contém o esquema, a inferior, menor, contém as questões. 

Na parte superior da página, a cor do o rectângulo que contém o título do subtema 

a que diz respeito o resumo, simboliza o tema.  

São normalmente páginas com suficiente espaço branco, permitindo ler com 

clareza a informação organizada. 

À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto editora: 

(JÁ DESCOBRI QUE…) - uma página no fim de cada subtema, cujas informação 

icónica e escrita se organizam no interior de uma esquadria colorida, com texto a 

preto e marcas coloridas. A ilustração pode ocupar também a parte inferior da 

página quando esta não é preenchida totalmente com informação escrita. O tipo de 

ilustração desta secção é infantilizado e pretende representar, comicamente, factos 

históricos.  

São as páginas que apresentam maior densidade de texto, com pouco espaço 

branco entre os vários blocos, cujo tipo de letra pode dificultar a leitura. Se 

pensarmos que os alunos estão habituados aos pequenos textos das páginas de 

exposição dos conteúdos, temos dúvidas que leiam os resumos constituídos por 

estes textos densos. Consideramos que estas páginas dificilmente cumprem o seu 

objectivo.  

Mais uma vez referimos as nossas dúvidas quanto ao modo escolhido de ilustrar 

a História. Pensamos que os alunos devem ser motivados a estudar História, sem 

que seja necessário apresentá-la como anedotas ou factos cómicos. 
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Melhor Arranjo Gráfico das Páginas de Resumos: História e Geografia de 

Portugal 5º e 6º anos, da Texto Editores; História e Geografia de Portugal 5º e 6º 

anos da Porto Editora; e Terra Viva, 5º e 6º anos, Santillana/Constância, que 

apresentam as páginas de resumo mais simples e mais claras. 

 

17.2 AUTO-AVALIAÇÃO 

Alguns dos manuais escolares da nossa amostra apresentam uma secção 

explicitamente dedicada à auto-avaliação. Com o objectivo de se diferenciarem das 

restantes, adoptam arranjos gráficos, na nossa opinião, menos interessantes, dos 

quais, o texto em fundo colorido é o mais comum. (Anexo 37)  

 

 Matemática: Matemática, 5º e 6ºanos, Porto Editora: (Questões de escolha 

múltipla; Questões de desenvolvimento) - cada uma destas secções apresenta-se 

numa página dupla por tema. O seu arranjo gráfico é um pouco diferente do das 

restantes páginas, com códigos cromáticos nas margens superiores e nas margens 

laterais exteriores, diferenciando os dois tipos de questões.  

Na superfície útil da página, uma caixa de texto colorida, com a largura da 

página, contém texto a preto e itálico e numeração de cor diversa, para os dois 

tipos de questões. Os blocos de informação icónica e escrita intercalam-se. 

Nos volumes do 6º ano, os códigos cromáticos alteram-se um pouco. Pensamos 

que esta mudança se terá devido a problemas de identificação das secções. São 

mais rápida e facilmente de identificáveis se mantiverem sempre a mesma cor, em 

vez de mudarem de cor em função do tema/unidade. 

Mat 5 e Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores: (AGORA JÁ …; VERIFICO O QUE 

SEI)  

(VERIFICO O QUE SEI) - Uma página dupla em todos os capítulos, que nos 

livros do 5º ano tem a superfície colorida, enquanto nos do 6º é branca. 

Consideramos a mudança correcta, pois a barra colorida do cabeçalho, mais escura 

neste ano lectivo, é suficiente como identificação.  

Os títulos, caixas de texto, marcas, limites de quadros e tabelas apresentam-se 

em vários tons da mesma cor.  
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São páginas de cores claras, embora algumas apresentem pouco espaço 

branco entre as actividades/problemas, podendo tornar a informação confusa.  

(AGORA JÁ …) - Uma página por capítulo, de cor clara e duas colunas. Na 

maior, dispõe-se o texto; na menor, duas colunas paralelas de pequenas caixas 

quadradas, de limites da mesma cor da margem superior, encimadas por duas 

circunferências humanizadas, representando um rosto feliz e outro infeliz. Entre os 

blocos de texto da coluna maior e as pequenas caixas, existem linhas a tracejado 

da mesma cor destas, guiando o olhar do aluno na sua actividade.  

Trata-se de uma página limpa, sem informação excessiva, embora um pouco 

infantilizada. 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora: 5º ano: (Agora…) - uma 

página por unidade; 6º ano: (Auto-avaliação) - uma ou duas páginas por unidade.  

A paginação desta secção é diferente nos dois anos de escolaridade, com os 

elementos do cabeçalho na cor da unidade. No volume do 5º ano apresenta-se 

numa página de duas colunas iguais, em cuja superfície se organizam o texto a 

preto e as imagens coloridas. Na zona correspondente à margem lateral exterior, 

apresenta-se, verticalmente, a palavra auto - avaliação com colorido diferente. Nos 

manuais do 6º ano, esta secção apresenta-se em página dupla de superfície 

colorida, num tom muito claro, onde se intercalam imagens e texto a preto. Nas 

margens laterais, apresenta-se também a palavra auto-avaliação, apresentando a 

mesma cor da superfície da página. 

Contrariamente às mudanças introduzidas nas outras secções, relativamente ao 

livro do 5º ano, consideramos que, neste caso, melhoraram as páginas, tornando-

as mais sóbrias e visualmente mais agradáveis, aumentando, por isso, a sua 

legibilidade. 

Melhor Arranjo Gráfico: todos os manuais apresentam um arranjo gráfico com 

boa legibilidade. Salienta-se as mudanças introduzidas a nível da identificação 

desta secção, nos manuais Mat 6, 6º ano, Texto Editores, Matemática 6º ano, Porto 

Editora, e Matemática ConVida, 6º ano, Santillana/Constância Editores.  

Mat 6, 6º ano, Texto Editores, destaca-se pela sua sobriedade e fácil 

identificação. 

 Ciências da Natureza: Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, 

Porto Editora: (O QUE JÁ APRENDESTE – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA) - pode 
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ocupar uma ou duas páginas em cada unidade. Desenvolve-se no interior de uma 

esquadria colorida, cujo texto se apresenta a preto e azul.  

Na maior parte das questões, está desenhado o local para a resposta do aluno, 

impossibilitando a posterior utilização do manual. 

(AVALIA A TUA APRENDIZAGEM - AVALIAÇÃO FORMATIVA) - em todos os 

temas há duas ou três páginas de TESTE. De uma página ou duas, apresenta o 

mesmo arranjo gráfico da avaliação diagnóstica, embora com alterações a nível da 

cor e número de colunas do texto. 

São páginas com muita informação, em que as questões para o aluno 

responder, com pouco branco entre elas, apresentam espaço para a resposta.  

(PARA PENSARES/ NÃO ESQUEÇAS) - uma secção que aparece 

frequentemente ao longo dos capítulos, não correspondendo o seu número ao 

número de capítulos. Pode ocupar uma página ou parte da página, apresentando 

uma ou duas colunas onde se organizam texto e imagem. Duas esquadrias 

coloridas transformam-se em duas grandes caixas de texto com um pequeno 

espaço de intervalo: a primeira é dedicada à avaliação (PARA PENSARES) e a 

segunda a resumos (NÃO ESQUEÇAS). Apresentam-se sempre juntas.  

Na superfície colorida, o texto a preto, negrito e colorido, apresenta marcas e 

numeração também coloridas. As imagens são numeradas.  

Há diferenças cromáticas nos dois anos de escolaridade e, o conforto na leitura 

depende da densidade de informação. 

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: (Verifico o que aprendi) - no fim de cada 

capítulo de cada subtema, uma página dupla em que a par é dedicada a resumos e 

a impar à auto-avaliação. Ambas apresentam a superfície colorida e uma barra de 

cor laranja, de tons semelhantes, no cabeçalho. Esta semelhança de cor não 

contribui para a facilidade de identificação das secções, embora como se 

apresentam sempre juntas, talvez se pretenda que funcionem como um todo. 

Podem existir caixas de texto secundário, com limites coloridos da cor da barra e 

títulos coloridos.  

São páginas mais sóbrias do que as dos resumos, por não se apresentarem 

divididas em duas caixas de texto, mas pouco agradáveis pela falta de cor da 

informação icónica, o que, por vezes, aumenta a complexidade desta.  

Melhor Arranjo Gráfico: não destacamos nenhum dos dois arranjos gráficos. 
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 História e Geografia de Portugal: À Descoberta da História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: (Verifico se já sei) - uma ou duas páginas 

de cor clara, no fim da cada subtema, cuja informação é delimitada por esquadria 

azul. Os blocos de informação escrita e icónica, relativos a cada questão, estão 

separados horizontalmente por um filete estreito, colorido a vermelho. O texto é 

preto, nos livros do 5º ano e preto e azul, nos livros do 6º ano, com numeração na 

cor da esquadria. O formato de algumas questões prevê a resposta do aluno, 

podendo dificultar a sua reutilização posterior.  

Apresentam boa legibilidade e fácil identificação pelo arranjo gráfico e cor. 

Melhor Arranjo Gráfico: não é possível estabelecer comparações pois À 

Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, é o 

único manual que apresenta esta secção. 

 

17.3 EXERCÍCIOS E ACTIVIDADES 

Todos os manuais escolares apresentam actividades e exercícios, alguns ao 

longo das páginas de exposição dos conteúdos, outros em páginas que lhes são 

dedicadas exclusivamente e, outros ainda, que os apresentam destes dois modos. 

Os manuais que a seguir indicamos são os que possuem secções inteiramente 

dedicadas a exercícios e/ou actividades. Por razões de identificação das secções, a 

superfície das páginas é, frequentemente, colorida, sendo que a sua qualidade 

comunicacional também depende deste factor. (Anexo 37)  

 

 Língua Portuguesa: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

(Fiquei a saber) - no final de cada unidade, uma página dupla de superfície de cor 

clara, Ilustrada e de texto com três tipos de letra, conforme a que diz respeito.  

O sublinhado das palavras é dado pela cor azul e por negrito. O corpo das 

letras, menor no livro do 5º ano, foi aumentado no do 6º, pensamos que bem. Como 

a cor da superfície da página é muito clara, o texto a preto destaca-se bem; os 

alinhamentos são regulares e os elementos coloridos apresentam cromatismo 

harmonioso e suave. São páginas confortáveis, de boa legibilidade.  

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições: (Exercícios de 

aplicação) - várias páginas em cada unidade, cuja informação principal é 

apresentada a preto, colorida, e negrito. As páginas podem conter caixas de texto e 
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quadros de dimensões, formatos, alinhamentos e cores diversas, com o texto de 

letra, cor e corpo também diversos. Podem apresentar imagens. 

Embora sejam páginas menos desagradáveis visualmente, pois o texto principal 

apresenta-se em fundo branco, apresentam a informação com muitos formatos, 

tornando-as pesadas. Apesar de tudo, as páginas desta secção no manual do 6º 

ano, são mais sóbrias e menos cansativas porque não há tanta variedade de cor. 

Melhor Arranjo Gráfico: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora, 

apresenta-se mais legível e agradável visualmente. 

 Matemática: Matemática, 5º e 6ºanos, Porto Editora: (Problemas e 

desafios complementares) - uma página dupla por tema, de superfície colorida, num 

tom da cor dos temas.  

Na superfície útil da página, a ilustração e o texto intercalam-se. O texto 

principal apresenta-se com letra preta; nos manuais do 6º ano, os blocos de 

informação são separados por linha tracejada azul, individualizando os exercícios. 

Podem existir caixas de texto, tabelas e quadros de limites ou superfície coloridos. 

Uma destas caixas de texto é recorrente: com o título Só para divertir, contém um 

símbolo de pouca qualidade formal. Nos livros do 6º ano, a simbologia e o formato 

do título são diferentes dos do 5º, mas não a sua qualidade.  

Estas páginas destacam-se pela cor da sua superfície. 

Mat 5, e Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores: (PENSO E RESOLVO) - número de 

páginas variável por capítulo, com exercícios para aplicar os conhecimentos das 

páginas (APRENDO).  

De superfície branca e texto a preto e azul, com barra superior azul, apresenta o 

título aberto. Nos livros do 6º ano, esta barra tornou-se mais escura, facilitando a 

identificação da secção. Os livros do 5º ano, dirigidos a alunos mais novos, 

apresentam letra de corpo maior. 

Apesar de conterem texto e imagem, são páginas sóbrias, de informação clara e 

arrumada.  

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora: (Aplica); (À descoberta); 

(Problemas Exercícios); (A brincar também se aprende/Desafios e Passatempos)  

(Aplica) - página ou parte de página que aparece frequentemente ao longo das 

unidades, apresentando parte da sua superfície útil colorida. Nos manuais do 6º 

ano, esta superfície apresenta batente.  
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O texto, de letra diferente do texto principal, predominantemente a preto, pode 

apresentar-se colorido, com numeração também colorida. As imagens intercalam-

se com o texto. As páginas podem apresentar caixas de texto de formato e cores 

diversas, com o texto a preto ou colorido. A informação é organizada de modo 

claro, com suficiente branco entre os seus diferentes blocos. A sobriedade das 

páginas do livro do 5º ano é alterada pela introdução do batente na superfície 

colorida da página no do 6º. Não consideramos uma mais valia em termos visuais.  

(À descoberta) - apresenta-se frequentemente ao longo das unidades, em 

páginas com o mesmo arranjo gráfico das da exposição dos conteúdos. 

Nos manuais do 6º ano, pensamos que por motivos de destaque ou de 

infantilização, foi acrescentado ao título, batente e símbolo. Na nossa opinião, a 

identificação do livro do 5º ano é suficiente.  

A informação icónica e escrita organiza-se, de modo geral, com suficiente 

branco entre si. O texto pode ser preto, colorido, ou negrito, no texto principal, e 

com fontes diferentes, em caixas de texto de formato e cores diversas, nos textos 

secundários, mas as páginas apresentam boa legibilidade. 

(Problemas Exercícios) - esta secção apresenta-se em todas as unidades, numa 

ou mais páginas de superfície colorida, num tom mais claro da cor da unidade. 

Estruturada em duas colunas de igual largura, a informação escrita e icónica 

intercala-se, sendo diferenciada, essencialmente, pela cor e corpo de dimensão 

bem visível da numeração. O texto é preto. 

Nos manuais do 6º ano, foram feitas algumas alterações, quer no cabeçalho das 

páginas, destacando-as em relação às demais, quer nas marcas do texto, com a 

introdução de cor que é uma mais valia em termos de destaque. 

Algumas páginas apresentam demasiada informação, necessitando de maior 

espaço branco para que a sua leitura se possa fazer de modo mais confortável. 

(A brincar também se aprende - 5 ano); (Desafios e Passatempos - 6º ano) - 

uma página por unidade. Com o mesmo tipo de conteúdos, estas secções 

apresentam um cabeçalho diferente nos dois anos de escolaridade. Muito mais 

sóbria no manual do 5º ano e, na nossa opinião, mais agradável. A introdução de 

mais elementos decorativos, no cabeçalho das páginas dos livros do 6º ano, 

parece-nos desnecessária, em termos funcionais, e torna os livros infantis.  
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A informação icónica predomina. O texto a preto com títulos magenta, pode 

apresentar-se em caixas coloridas, tal como as imagens. A divisão em várias 

secções de exercícios, conforme o tipo destes, como acontece nos manuais 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora, é uma questão pedagógica da 

disciplina, mas em termos visuais parece-nos de resultado um pouco confuso. 

Melhor Arranjo Gráfico: Mat 6, 6º ano, Texto Editores, pela sobriedade 

cromática e formal, embora, por vezes, se faça sentir a falta de espaço branco entre 

os exercícios.  

 Ciências da Natureza: Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º, 6º 

anos: (Actividades) - com número de páginas variável, e formato constante.  

Com o título a preto, organizam-se na superfície branca da página, em duas 

colunas, os blocos de actividades, perguntas com ou sem imagens e quadros 

coloridos para o aluno completar, dificultando a reutilização do manual.  

Os símbolos da secção de cada ano de escolaridade estão presentes, 

remetendo o aluno para os diversos tipos de actividades. Algumas destas 

actividades são apresentadas em caixas de texto de fundo cinza, com as mesmas 

características das caixas das actividades de INVESTIGAÇÃO e EXPERIÊNCIA. 

Mais uma vez, nota-se uma maior densidade de informação nas páginas do manual 

do 6º ano, agravada pela apresentação de imagens sem qualquer função 

pedagógica relevante.  

Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora: (ACTIVIDADES 

DE CAMPO; PARA ANALISAR; PARA INVESTIGAR; ESPAÇO PROJECTO; 

ESPAÇO CIDADANIA) - De número variável.  

No manual do 5º ano, existem as páginas de ACTIVIDADES DE CAMPO e as 

páginas PARA INVESTIGAR; no livro do 6º ano as ACTIVIDADES DE CAMPO são 

substituídas por PARA ANALISAR. Em ambos os manuais encontram-se as 

páginas PARA INVESTIGAR.  

As páginas apresentam formatação semelhante: uma esquadria azul dentro da 

qual, informação escrita e icónica se organiza numa ou duas colunas sobre 

superfície azul muito claro. Na parte superior esquadria, apresenta-se o símbolo 

infantilizado.  
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As imagens e os textos secundários podem apresentar-se em caixas de vários 

tipos: coloridas, brancas, com limites, sem limites, com ou sem legenda, mas 

sempre numeradas. Não são páginas agradáveis visualmente. 

ESPAÇO PROJECTO e ESPAÇO CIDADANIA - sem número fixo por capítulo, 

apresentam-se em páginas de formatação idêntica, de superfície e margens laterais 

exteriores coloridas, num tom mais escuro. Nestas margens, abrem-se, 

verticalmente, os títulos.  

A informação escrita e icónica organiza-se numa ou duas colunas, a preto, com 

numeração e marcas na cor da margem. Para além do texto principal, as páginas 

podem apresentar imagens e textos secundários, em vários tipos de caixas de 

texto, quadros ou tabelas, com cores e letras diversas. 

Não se percebe existir uma lógica clara de apresentação destas secções. 

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: (Actividade de laboratório; Actividade de 

campo; Actividade de discussão) - sem número fixo, apresentam-se 

frequentemente ao longo dos capítulos/subtemas, em páginas com a mesma 

estrutura, mas de cores diferentes.  

As páginas de actividades de laboratório e de campo, apresentam a superfície 

da página e símbolo semelhantes. As páginas de Actividades de campo 

apresentam barra em cor diferente. As barras e os símbolos são maiores nos livros 

do 6º ano. 

Além do texto principal e da informação icónica, legendada a preto, com 

numeração colorida, a página contém duas caixas de texto de limites e fundo de cor 

diferente: uma em forma de folha de caderno e outra de formato variável, ambas 

com elementos coloridos. Podem ainda apresentar outras caixas de texto, com 

outros formatos.  

As páginas dos manuais do 5º ano são mais pesadas visualmente, em especial, 

aquelas que contêm muita informação icónica e escrita, com pouco espaço branco 

entre os seus blocos, pois as suas páginas têm dimensões mais reduzidas que os 

do 6º. 

Melhor Arranjo Gráfico: Terra Viva, 5º, 6º anos, Santillana/Constância Editora 

pela organização menos confusa desta secção, devido ao menor número de tipos 

de actividades em que se divide; pela simplicidade visual e facilidade de 

identificação. 
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 História e Geografia de Portugal: História e Geografia de Portugal, 5º e 

6º anos, Texto Editores: (Agora Já sei…) - apresenta-se na última página de cada 

subtema ou nas duas últimas páginas da secção de geografia do 6º ano.  

A página é constituída por uma coluna onde se apresentam questões para o 

aluno responder ou completar. Pode conter imagens. A informação icónica e a 

escrita, a preto com numeração colorida, organizam-se na superfície branca da 

página que é circundada por uma barra azul.  

Esta secção, de arranjo gráfico sóbrio, é facilmente identificada através da cor 

da barra. 

À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

(PARTO PARA NOVAS DESCOBERTAS… - fazendo parte das últimas páginas de 

cada subtema, esta secção apresenta-se numa página branca com esquadria azul.  

A informação escrita e icónica organiza-se em duas colunas de igual largura. Nos 

livros do 5º ano, as imagens têm as habituais linhas azuis que as circundam, com 

legendas em caixas de texto de limites e fundo em tons diferentes de azul. Nos 

livros do 6º ano, as imagens não têm cercadura e as legendas apresentam-se a 

preto. O restante texto destas páginas é azul, com o destaque das palavras a 

negrito.  

São páginas de leitura fácil, pouco pesadas visualmente, em especial as dos livros 

do 6º ano, cuja montagem de algumas imagens proporciona maior espaço branco. 

Melhor Arranjo Gráfico: Ambos os arranjos gráficos nos parecem sóbrios, 

simples e claros. História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores é de 

mais fácil identificação pela barra superior azul das páginas.  

 

17.4 OUTRAS FUNÇÕES 

Todos os manuais escolares da nossa amostra apresentam, para além das 

secções que acabamos de apresentar, um conjunto de páginas dedicadas ao que 

consideramos como outras funções, cujos objectivos e título diferem de manual 

para manual. Os diferentes manuais apresentam secções com funções muito 

diversas, dificultando a sua apreciação comparativa.  

 



Capítulo 2 - Resultados da Análise do Design Comunicacional dos Manuais Escolares 

 265 /405

 Língua Portuguesa: nos manuais desta disciplina, este conjunto de 

páginas contempla as páginas dedicadas a escritores e aos seus livros que, de 

modo geral, se distinguem bem das demais, essencialmente, pela cor.  

Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora: (Quem é quem?) – apresenta a 

superfície da página de cor azul clara, predominando a letra azul num tom mais 

escuro e, na nossa opinião, de corpo demasiado reduzido. As imagens coloridas 

podem ser também menos legíveis pelas suas reduzidas dimensões.  

São páginas bem identificáveis.  

Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa: (ARQUIVO) - 

contrariamente às restantes páginas, a sua superfície útil é cinza e as margens 

brancas. Apresentam tabelas, caixas de texto, quadros e linhas de esquemas 

coloridos de várias cores e também em branco. Os textos apresentam letra de tipo 

e corpo muito variados, maioritariamente, a preto e negrito, mas pode ser também 

colorida, com ou sem negrito. As margens também apresentam informação escrita 

a vermelho negrito.  

São páginas muito pouco agradáveis visualmente e de leitura cansativa, quer 

devido à profusão de cores, quer à densidade de informação. 

Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora: (Quem me lê - 5º ano; Guião 

de leitura; Sugestões de leitura - 6º ano; Apêndice gramatical; Soluções/auto 

correcção) 

(Quem me lê - 5º ano; Sugestões de leitura - 6º ano) - uma secção do manual 

em página dupla, de superfície azul clara, no final de cada unidade. A superfície 

das páginas é estruturada em colunas, onde se organizam blocos de texto, a preto 

e colorido, com imagens.  

Na secção (Quem me lê - 5º ano), sensivelmente no quarto inferior das páginas, 

a cor da sua superfície torna-se um pouco mais escura, apresentando fotografias e 

um pequeno texto a preto, num corpo de letra muito reduzido, sendo de difícil leitura 

para os alunos.  

(Sugestões de leitura - 6º ano) - um conjunto de páginas relativas a dois livros 

de duas escritoras, cujo  título é formalmente semelhante ao de todas as secções 

do manual, que não a de exposição dos conteúdos. Páginas ilustradas, 

predominando a cor azul nas caixas de texto, quadros e numeração nos blocos de 

texto, nas que são dedicadas à primeira escritora, enquanto nas páginas dedicadas 



PARTE 4 • ANÁLISE DO DESIGN COMUNICACIONAL DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

 266 /405 

à segunda, predomina o vermelho.A informação apresenta-se em superfície branca, 

numa só coluna. As páginas provocam uma impressão geral de simplicidade e 

clareza. 

(Apêndice gramatical - 6º ano) - uma secção do livro que pretende evidenciar-se 

pela cor laranja, no conjunto da obra, salientando-se, na primeira página, o título 

pelo corpo da letra e cor negra. As páginas seguintes são brancas, ilustradas e 

apresentam o texto a preto e na cor do conteúdo a que dizem respeito, bem como 

um filete laranja vertical, na margem lateral exterior. No cimo, o símbolo da secção 

e o número da página. O vigor da cor laranja destoa e parece “agredir” depois do 

“suave cromatismo” de todo o livro. Provavelmente, foi esse o objectivo dos 

autores, na intenção de chamar a atenção para a importância desta secção. No 

entanto, talvez pudesse ter sido utilizada outra cor que cumprisse o objectivo 

pretendido sem uma tal agressão visual, provocada especialmente pela primeira 

página. 

(Soluções/autocorrecção) - o texto organiza-se em duas colunas, em blocos, a 

preto, com mais que uma variedade de letra. Em cada bloco de texto, o número do 

tema/unidade a que este corresponde, e a numeração dos conteúdos são coloridos, 

na cor do respectivo tema/unidade. São páginas sóbrias, cuja legibilidade é 

prejudicada pelo corpo diminuto da letra. 

Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições: (Ler por prazer; Para 

conhecer melhor os escritores) - estas secções são constituídas sempre por 

páginas duplas. As páginas par apresentam arranjo gráfico semelhante no 

cabeçalho, com diferenças cromáticas nos dois anos de escolaridade. As páginas 

podem apresentar ilustração e caixas de texto de formato e cor variados. 

As páginas destas duas secções apresentam sempre o texto a preto em 

superfície branca, tornando-se muito mais agradáveis visualmente e repousantes 

do que as páginas dedicadas às lições. 

(Os capítulos/unidades 6,7,8 - 5º ano e apêndice - 6º ano) – são dedicadas não 

a lições, mas a livros ou tipos de texto. Embora possam apresentar caixas de texto 

coloridas, a maioria dos textos apresenta-se a preto sobre fundo branco, o que as 

torna, tal como as anteriores, mais agradáveis visualmente. As ilustrações coloridas 

e de grande formato, exibem o mesmo estilo das apresentadas nas restantes 

páginas dos livros. Nas unidades 7 e 8 do manual do 5º ano, são apresentados 
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textos tradicionais portugueses. Os títulos destes blocos de informação são em 

azul, vermelho e branco, as cores da capa. Pelo corpo da letra e pela combinação 

cromática, adquirem um relevo visual pouco agradável. Para além disso, tendo 

como título Património Tradicional, pelo valor simbólico das suas cores, mais 

parece pertencerem ao património tradicional de outro país que não Portugal. 

As páginas do livro do 6º ano, mais sóbrias, apresentam superfícies mais 

harmoniosas e, por isso, mais agradáveis. 

Melhor Arranjo Gráfico: Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora, 

excepto a secção (Soluções/autocorrecção) pelo reduzido corpo da letra. 

 Matemática: Mat 5 e Mat 6, 5º e 6º anos, Texto Editores: (JORNAL DE 

MATEMÁTICA) - página que, visualmente, apresenta a textura do papel reciclado, 

cuja informação icónica e textual se organiza, intercaladamente, de modo legível. 

Quer pelo modo como está organizada a informação, quer pela sua paleta 

cromática, é muito fácil distinguir esta página um pouco escura, das demais. 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora: (Soluções) - as alterações 

feitas nesta secção nos manuais do 6º ano, contribuem para uma maior legibilidade 

face aos do 5º ano. A informação em três colunas, no livro do 5º ano, de letra de 

corpo muito reduzido, organiza-se aqui, em duas colunas, com letra de corpo maior 

e mais espaço entre a informação, aumentando a legibilidade e, portanto, a 

facilidade de consulta pelos alunos. 

Melhor Arranjo Gráfico: Matemática ConVida, 6º ano, Lisboa Editora pela sua 

facilidade de identificação, destacando a introdução de um separador apelativo e 

colorido, na secção soluções. 

 Ciências da Natureza: Terra Viva, 5º, 6º anos, Santillana/Constância 

Editora: (Estudo Acompanhado; Área de Projecto; Formação Cívica; Glossário) - 

páginas de formatação idêntica, coloridas nas cores dos blocos em que estão 

inseridas. As margens laterais exteriores e superiores apresentam-se em tom mais 

escuro, e a restante superfície das páginas em tom mais claro.  

Apesar de muita da informação se apresentar a preto nas caixas de texto de 

fundo branco, a leitura da restante é mais ou menos confortável, dependendo da 

cor da superfície das páginas. De modo geral, não são páginas de leitura agradável 

devido à demasiada diversidade de apresentação de informação. 
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O Glossário, organizado por ordem alfabética, apresenta-se em cinco páginas 

brancas no manual do 5º ano, e em duas no do 6º. A letra correspondente a cada 

bloco de palavras, apresenta-se aberta numa pequena caixa vermelha. As palavras 

difíceis têm a cor vermelho e a sua explicação preto. Afigura-se-nos de fácil 

consulta.  

Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora: (PARA 

SABERES MAIS; UM POUCO DE HISTÓRIA; UMA CURIOSIDADE; UMA 

ACTIVIDADE PRÁTICA…) - a superfície da página apresenta-se colorida e, tal 

como nas outras secções, a informação icónica e escrita pode apresentar-se em 

formato, cor e dimensão diversas. A cor e forma da letra dos títulos funcionam 

como símbolo da informação. A maior ou menor legibilidade das páginas destas 

secções depende da quantidade de informação que possuem 

Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora: de aprofundamento: (Ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente); de conhecimento não obrigatório (Sê curioso(a); Factos 

históricos). 

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente - a secção, sem número ou lugar 

fixos, apresenta páginas superfície branca, títulos na cor do tema a que pertencem, 

texto principal a preto e símbolo de pouca qualidade gráfica. Além do texto 

principal, quando existe, outras caixas de texto de formato e cor diversas podem 

conter textos secundários e ilustrações coloridas. O símbolo pouco trabalhado e a 

demasiada informação com pouco espaço branco, especialmente nos livros do 5º 

ano, tornam-nas pouco agradáveis visualmente. 

Sê curioso(a) - em páginas duplas, no fim de cada subtema. São compostas 

por uma imagem colorida, ocupando quase a sua totalidade, demasiado complexa 

para o nível etário dos alunos, quer pela quantidade de elementos, quer pelo modo 

como se relacionam. O título colorido da secção funciona como símbolo da secção.  

A importância visual destas páginas resulta da ilustração muito colorida e complexa. 

Receamos que os alunos não se sintam motivados a perder tempo na exploração 

criativa destas imagens. A ser assim, a sua função não se cumpre, transformando-

se em ruído visual, nestes manuais já tão sobrecarregados de secções de cores e 

formatos diferentes. 

Factos históricos - a secção não tem título, sendo reconhecida pelo diferente 

arranjo gráfico das suas páginas, cuja superfície apresenta, graficamente, textura e 
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pequenas imagens coloridas, sem grande qualidade estética ou expressiva, de 

elementos alusivos aos conteúdos dos manuais. As páginas nos manuais do 5º ano 

são menos pesadas visualmente, embora as do 6º tenham maior dimensão. A 

representação do papel ou pergaminho rasgado, numa cor mais saturada, 

sobrecarrega-as. 

Melhor Arranjo Gráfico: Terra Viva, 5º, 6º anos, Santillana/Constância Editora, 

destacando o Glossário pela sua clareza. 

 História e Geografia de Portugal: todos os manuais apresentam um 

conjunto significativo de páginas destinadas a funções variadas, apresentando, no 

geral, arranjos gráficos bem diferentes das restantes. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores: (PROJECTO; 

TEXTOS; JOGOS; CRONOLOGIAS) 

PROJECTOS - páginas duplas facilmente identificáveis pela cor da sua 

superfície: a par com imagens e texto; a impar, dedicada ao professor. 

TEXTOS – páginas ilustradas, com textos longos a preto, que apresentam a 

mesma paleta cromática das de PROJECTO.  

JOGOS - o 2º volume do 5º ano apresenta duas páginas de jogos, (Saber a 

valer….) -  com as suas regras e o tabuleiro, versando conteúdos de história – cuja 

formatação é semelhante às secções anteriores, embora a cor da sua superfície 

seja um pouco diferente. 

CRONOLOGIA - uma página, no 1º volume do 5º ano e duas, no 2º volume. 

No 6º ano, em duas páginas, no 1º volume. As páginas apresentam duas colunas 

com informação escrita e icónica, sendo de fácil consulta, especialmente as do 

volume do 6º ano, com informação destacada pela cor. 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: (NOTÍCIAS - 5º 

ano; MEMÓRIAS - 6º ano; CRONOLOGIA; VOCABULÁRIO; PERSONAGENS; 

REIS E PRESIDENTES) - páginas duplas de arranjo gráfico semelhante às 

restantes, simples, de informação clara, que se destacam, essencialmente, por 

diferenças a nível do tipo de letra do título, da cor e da existência ou não de 

esquadria.  

NOTÍCIAS - 5º ano - As características das imagens dão um “tom” geral 

humorístico às páginas. 
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À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora: 

(Área de Projecto; Formação Cívica; Estudo acompanhado) – no final dos dois 

volumes do 5º ano, algumas páginas são dedicadas a estas áreas curriculares não 

disciplinares. As páginas são coloridas, de formatação semelhante entre si, distintas 

das restantes pela cor que se apresenta no cabeçalho. A maior ou menor 

legibilidade das páginas depende da quantidade de informação, sendo que muitas 

das suas ilustrações não têm qualquer papel pedagógico relevante, funcionando 

como mera decoração ou redundância. 

Melhor Arranjo Gráfico: 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora, que, apesar de 

conter elementos identificativos da secção, apresenta suficientes semelhanças com 

as restantes páginas, imprimindo ao todo unidade e coerência visual.  

 

18. APRECIAÇÃO GERAL DOS MANUAIS ESCOLARES DA AMOSTRA 

PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS 

18.1 Língua Portuguesa:  

18.1.1 Pontos Fortes 

 As capas, cujas imagens apelativas motivam para os conteúdos dos manuais 

(Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora; Na Ponta da Língua, 6º ano, Porto 

Editora). 

 A quantidade de palavras por página, de acordo com as características da 

disciplina e com o que é indicado pelos especialistas (Passa a Palavra, 5º ano, 

Porto Editora). 

 A contenção geral relativamente à percentagem de imagens por página. 

 A qualidade estética e expressiva de grande parte das ilustrações (Passa a 

Palavra, 5º ano, Porto Editora; Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A interacção entre ilustração e texto que tem como resultado, não só um papel 

verdadeiramente decorativo da ilustração, mas também uma função 

pedagógica, na medida em que apresenta informação para o aluno explorar 

(Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora). 

 O cromatismo suave, harmonioso e aplicado com sobriedade, que contribui 

para a clareza das páginas dedicadas aos textos literários, criando uma 
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impressão de calma indispensável ao acto de estudar (Passa a Palavra, 5º ano, 

Porto Editora; Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A existência de muito branco nas páginas, nomeadamente, pela dimensão das 

margens e dos espaços entre os blocos de informação, que contribui para a sua 

clareza e facilidade de leitura (Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 Os alinhamentos regulares dos vários blocos de informação que contribuem 

para uma impressão de organização e clareza. (Na Ponta da Língua, 5º e 6º 

anos, Porto Editora). 

 A sobriedade na apresentação de caixas de texto, quer em número, quer em 

variedade de formatos, proporcionando ao texto principal uma importância que 

justifica realmente a sua categoria (Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto 

Editora). 

 A cor como código de “navegação” em barra colorida, nas margens superiores, 

que sinaliza os diferentes blocos (Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, 

Edições Asa). 

 O filete colorido na cor das respectivas unidades onde se encontra, bem visível, 

a numeração das páginas, que permite facilmente reconhecer, mesmo com o 

manual fechado, as diferentes unidades em que se divide o manual (Passa a 

Palavra, 5º ano, Porto Editora).  

   

18.1.2 Pontos Fracos 

 Em todos os manuais, o índice apresenta demasiada informação tornando-se de 

difícil consulta para os alunos. Pensamos que o menos complicado pertence aos 

manuais Na Ponta da Língua, 5º e 6º anos, Porto Editora. 

 O formato e alinhamento irregulares de blocos de texto e imagens que, embora 

possam introduzir algum dinamismo na página, não contribuem para a 

impressão de calma e organização que o estudo exige (Novo Português em 

Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições). 

 A falta de espaços brancos nas páginas que apresentam a informação 

organizada de muitos modos: no texto principal, em imagens, em caixas de 

texto, em tabelas, em esquemas coloridos ou não (Voando…Nas Asas da 

Fantasia, 6º ano, Edições Asa; Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano 

Edições). 
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 Texto colorido ou com muito negrito, em superfícies coloridas com 

combinações cromáticas pouco harmoniosas e muito escuras 

sobrecarregam as páginas que se tornam visualmente desagradáveis e 

cansativas (Novo Português em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições).  

 A simbologia utilizada como código de “navegação” através do livro, é 

infantilizada, sem qualidade gráfica ou/e de leitura difícil (Novo Português 

em Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições; Voando…Nas Asas da Fantasia, 

6º ano, Edições Asa; Passa a Palavra, 5º ano, Porto Editora). 

 O cromatismo demasiado forte num livro de estudo que o torna cansativo 

(Voando…Nas Asas da Fantasia, 6º ano, Edições Asa). 

 Muitos tipos de letra diferentes, sem uma lógica clara que os suporte, não 

contribuem para páginas visualmente simples.  

 Páginas com texto sobre imagem são de difícil leitura (Novo Português em 

Linha, 5º e 6º anos, Plátano Edições). 

 

18.2 Matemática:  

16.2.1 Pontos Fortes 

 As capas, cujas fotografias apelativas e motivadoras, remetem directamente 

para os conteúdos dos manuais (Matemática ConVida, 5º ano, Lisboa 

Editora). 

 .A facilidade de “navegação” através das unidades, proporcionada pelo 

cromatismo de alguns elementos das páginas, visíveis mesmo com os 

manuais fechados. Todos os manuais o apresentam, destacando-se pela 

sua clareza Matemática ConVida, 5º, 6º anos, Lisboa Editora. 

 A coerência formal, resultante da repetição das secções, com uma 

regularidade lógica e constante (Matemática ConVida, 5º, 6º anos, Lisboa 

Editora). 

 Em todos os manuais, a grande maioria das páginas não ultrapassa a 

percentagem de imagens aconselhável para este nível etário. 

 Os separadores iconicamente significativos e de grande qualidade estética 

(Matemática ConVida, 5º, 6º anos, Lisboa Editora). 
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 A qualidade das ilustrações das formas e traçados geométricos, quer pelo 

seu rigor, quer pela sua paleta cromática (Matemática ConVida, 5º, 6º anos, 

Lisboa Editora; Matemática, 5º e 6º anos, Texto Editores). 

 

18.2.2 Pontos Fracos 

 Os manuais, cuja apresentação em mais que um volume nos parece 

desnecessária, pois o seu peso total não ultrapassa o previsto pela Lei. A 

necessidade de consultar conteúdos de um determinado volume, num dado 

momento, não é facilitada pela sua dispersão por mais do que um. Por outro 

lado, o aumento do número de volumes está em relação directa com o 

aumento de esquecimentos, perdas e trocas (Matemática, 5º e 6º anos, 

Porto Editora). 

 A multiplicidade de códigos cromáticos e formais dificulta a “navegação” 

pelo livro (Matemática, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A utilização de muitas cores, por vezes de grande peso visual, torna 

desconfortável a leitura e não introduz qualquer qualidade estética 

(Matemática, 5º e 6ºanos, Porto Editora). 

 Em todos os manuais, o número de páginas com o número aconselhável de 

palavras para este nível etário, é muito diminuto.  

 A falta de espaço branco entre a informação, para que o olhar possa 

repousar, torna os livros desconfortáveis, o que é desaconselhável, 

principalmente, em livros de estudo (Matemática, 5º e 6º anos, Porto 

Editora). 

 Todos os manuais contêm algumas páginas desagradáveis em termos de 

leitura. Aparentam conter demasiada informação, quer pelo modo como está 

organizada, quer pela multiplicidade de cores e caixas de texto em que é 

apresentada.  

 Se exceptuarmos as imagens de figuras e traçados geométricos e as 

imagens convencionais indispensáveis à compreensão dos conteúdos, 

muitas das imagens que apresentam não têm qualquer função pedagógica 

relevante, (Matemática, 5º e 6ºanos, Porto Editora; Matemática, 5º e 6º 

anos, Texto Editores). 
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 A ilustração e a maior parte da simbologia não apresentam grande 

qualidade estética ou expressiva. São estereotipadas, humorísticas e/ou 

infantis, contribuindo para a infantilização geral da obra, podendo o espaço 

que ocupam reverter para o branco necessário, quer para facilitar a leitura 

das informações, quer para reforçar a noção de organização (Matemática, 

5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A falta de legenda nas imagens (Matemática, 5º e 6º anos, Texto Editores). 

 Estamos cientes que não somos especialistas dos conteúdos, no entanto, 

interrogamo-nos se será necessário sobrecarregar os livros com tantas 

páginas dedicadas a exercícios de diversos objectivos, quando estes 

manuais se vendem com caderno de actividades.  

 

18.3 Ciências da Natureza: 

18.3.1 Pontos Fortes 

 As capas, cujas cores e imagens apelativas motivam os alunos para o 

conteúdo dos livros (Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º, 6º anos) e 

as imagens originais das capas (Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora) 

 O código cromático que constitui o melhor símbolo de “navegação” através 

dos temas/blocos dos livros (Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º, 

6º anos; Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora). 

 A qualidade formal e cromática de muitas páginas do desenvolvimento das 

unidades (Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º ano). 

 O espaço branco, existente em muitas páginas entre blocos de informação, 

que facilita a leitura (Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º ano). 

 O número de páginas com o número aconselhável de palavras para este 

nível etário, é muito diminuto.  

 Os alinhamentos regulares que facilitam a leitura e dão uma impressão de 

organização e clareza (Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º ano). 

 Apesar de em manuais de ciências da natureza ser imprescindível a 

informação icónica, a maioria das páginas apresenta a percentagem de área 

preenchida com imagens, recomendada para este nível etário (Terra Viva, 

Santillana/Constância Editora, 5º, 6º anos; Magia da Terra, 5º ano; Magia da 

Vida, 6º ano, Porto Editora) 
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 A existência de legendas em todas as imagens de todos os manuais. 

 A qualidade estética da grande maioria das montagens e imagens (Terra 

Viva, Santillana/Constância Editora, 5º ano). 

 

18.3.2 Pontos Fracos 

 Pouca coerência formal: demasiadas secções que não se repetem na 

mesma ordem, sucedendo-se sem qualquer sinalização forte do tema a que 

pertencem (Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 Demasiadas secções de arranjo gráfico e cromatismo diferentes, com muita 

variedade de modos de apresentar a informação, que dificultam a leitura, 

tornando-a desconfortável (Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, 

Porto Editora; Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 Páginas com pouco espaço branco, quer nas margens, quer entre os blocos 

de informação, tornando-se desagradáveis e de leitura desconfortável (Terra 

Viva, Santillana/Constância Editora, 6º ano; Magia da Terra, 5º ano; Magia 

da Vida, 6º ano, Porto Editora ). 

 A maioria das páginas apresenta um número de palavras inferior ao 

aconselhável para este nível etário (Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora; 

Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora). 

 Nos manuais Terra Viva, Santillana/Constância Editora, 5º e 6º anos, a 

soma das páginas com o número aconselhável com aquelas que possuem 

um número superior é sensivelmente igual ao número de páginas que 

apresentam um número inferior ao aconselhável. 

 Demasiados alinhamentos diferentes nos blocos de informação dificultam a 

leitura, tornando-a desconfortável (Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 

6º ano, Porto Editora). 

 Informação apresentada em fundo colorido torna-se mais difícil de ler. É 

sempre preferível o texto a escuro em páginas muito claras. O acto de ler é 

menos cansativo e o texto apresenta-se com mais clareza (Terra Viva, 

Santillana/Constância Editora, 5º e 6º ano; Magia da Terra, 5º ano; Magia da 

Vida, 6º ano, Porto Editora). 
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 Páginas sobrecarregadas com textos secundários, em letra de corpo 

demasiado reduzida, para o nível etário dos alunos (Terra Viva, 

Santillana/Constância Editora, 6º ano).   

 Apesar de em manuais de ciências da natureza ser imprescindível a 

informação icónica, a maioria das páginas apresenta mais de 50% da sua 

área preenchida com imagens, limite recomendado para este nível etário 

(Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 Simbologia infantilizada e/ou com pouco qualidade gráfica infantiliza os 

livros sem cumprir a sua função, podendo levar os alunos a representações 

erradas da realidade (Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora; Terra Viva, 

Santillana/Constância Editora, 5, 6º anos; Magia da Terra, 5º ano; Magia da 

Vida, 6º ano, Porto Editora). 

 A falta de harmonia visual a nível das ilustrações, evidenciando diferentes 

proveniências e autorias (Magia da Terra, 5º ano, Porto). 

 A apresentação pouco cuidada de imagens e legendas pode dar origem a 

erros de compreensão, tal como a falta de indicação nas imagens obtidas 

através de microscópio (Bioterra, 5º e 6º anos, Porto Editora; Terra Viva, 

Santillana/Constância Editora, 5º ano). 

 Apresentação através de imagens demasiado complexas de órgãos e 

sistemas para os alunos deste nível etário (Bioterra, 5º e 6º anos, Porto 

Editora). 

 Apresentação dos mesmos órgãos ou sistemas complexos através de 

desenhos diferentes, pode dificultar a sua compreensão (Bioterra, 5º e 6º 

anos, Porto Editora) 

 Ilustração representando, explicitamente, tabaco, droga e produtos de 

consumo que, ao invés de precaver os alunos contra os seus malefícios, 

pode funcionar como publicidade subliminar (Bioterra 5º e 6º anos, Porto 

Editora; Magia da Terra, 5º ano; Magia da Vida, 6º ano, Porto Editora). 
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18.4 História e Geografia de Portugal: 

18.4.1 Pontos Fortes 

 A qualidade cromática e formal da ilustração das capas que consideramos 

adequadas ao nível etário dos alunos, motivando-os para os conteúdos dos 

livros (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A facilidade de “navegação” proporcionada pelo código cromático nos 

cabeçalhos das páginas (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, 

Porto Editora).  

 A facilidade de “navegação” proporcionada pelas pequenas imagens/ 

símbolos dos temas ou subtemas que se repetem nas margens superiores 

das páginas (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores; 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A sobriedade cromática da paleta das páginas de desenvolvimento dos 

conteúdos (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores, 

apesar da predominância da cor azul, usualmente identificada como mais 

própria para adultos (Silver & Ferrante, 1995); História e Geografia de 

Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora; À Descoberta da História e Geografia 

de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A paleta cromática das páginas, relativamente simples e harmoniosa 

(História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora). 

 A sensação de calma e organização que dão as páginas com bastante 

branco e alinhamentos regulares (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos, Porto Editora).  

 Páginas, maioritariamente, com texto a preto em superfície branca 

proporcionam a melhor leitura (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º 

anos, Porto Editora). 

 Apesar de em manuais de história e geografia ser imprescindível a 

informação icónica, a maioria das páginas apresenta a percentagem de área 

preenchida com imagens, recomendada para este nível etário. 

 O tipo de montagem das imagens, retirando-as no todo ou em parte do seu 

contexto original, contribui para a leveza visual das páginas (História e 
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Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora; À Descoberta da História 

e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora).  

 A opção por documentos históricos como ilustração dos conteúdos que, 

pedagogicamente, é uma mais valia pois proporciona leituras mais ricas 

(História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores; História e 

Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora; À Descoberta da História 

e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora. 

 A quantidade e qualidade das imagens convencionais que enriquece 

pedagogicamente os livros (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, 

Texto Editores). 

 A qualidade das legendas das imagens (História e Geografia de Portugal, 5º 

e 6º anos, Texto Editores). 

 

18.4.2 Pontos Fracos 

 A profusão de imagens e caixas de texto que sobrecarregam algumas 

páginas, em detrimento do espaço branco tão necessário à leitura. Uma 

selecção mais criteriosa das imagens contribuiria para que estas 

ganhassem maior valor visual. Interrogamo-nos se alguns conteúdos destas 

caixas de texto e das legendas das imagens não poderiam fazer parte do 

texto principal, tornando assim a página mais leve. Se por cansaço, o aluno 

só ler o texto principal, perde grande parte de informação importante. 

(História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores). 

 A falta de qualidade de algumas fotografias/documentos históricos 

(História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Texto Editores). 

 O tipo de montagem utilizado em imagens de autor, truncando-as, sem 

qualquer explicação (História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto 

Editora; À Descoberta da História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, 

Porto Editora).  

 A infantilização geral da obra, resultante da existência de algumas 

ilustrações que não desempenham função pedagógica relevante. (História e 

Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora; À Descoberta da História 

e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora)   
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 A ilustração humorística da História. Conscientes de que não somos 

especialistas dos conteúdos, interrogamo-nos, se apresentar factos da 

nossa História como situações de humor, será a maneira mais correcta de 

motivar os alunos. 

 A maioria das páginas apresenta um número de palavras inferior ao 

aconselhável para este nível etário (À Descoberta da História e Geografia de 

Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora; História e Geografia de Portugal, 6º 

ano, Texto Editores; História e Geografia de Portugal, 6º ano, Porto Editora). 

 Nos manuais História e Geografia de Portugal, 5º ano, Texto Editores; 

História e Geografia de Portugal, 5º ano, Porto Editora, a soma das páginas 

com o número aconselhável com aquelas que possuem um número superior 

é, sensivelmente, igual ao número de páginas que apresentam um número 

inferior ao aconselhável. 

 As páginas que apresentam grande densidade de texto, com pouco espaço 

branco entre os seus vários blocos, e a letra em itálico, dificultam a leitura. 

Os alunos, habituados aos pequenos textos das páginas de exposição dos 

conteúdos, dificilmente lerão estes textos compactos (À Descoberta da 

História e Geografia de Portugal, 5º e 6º anos, Porto Editora). 
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Nota Conclusiva 

Nesta parte do estudo, descreveu-se a metodologia utilizada, quer na 

concepção e construção dos instrumentos de análise do design comunicacional dos 

manuais escolares da amostra, quer na referida análise, fundamentada, 

teoricamente, na informação enunciada nos capítulos precedentes (Psicologia da 

Aprendizagem, Percepção, Semiótica, Design Comunicacional). 

Apresentaram-se os resultados da análise efectuada que procurou ser 

exaustiva relativamente às características materiais e comunicacionais dos manuais 

escolares em questão.  

Tendo sempre em vista a natureza dos utilizadores – os alunos - avaliaram-

se, qualitativamente, a coerência da organização das diferentes partes dos manuais 

escolares e a consequente interacção aluno/livro; a qualidade material e estética da 

ilustração e a sua relevância e função pedagógicas; a relação informação 

textual/informação icónica. 

Dos resultados desta avaliação, destacam-se como pontos fracos a 

complexidade dos índices dos manuais escolares de Língua Portuguesa; a 

multiplicidade de cores e formas como é apresentada a informação nos manuais de 

Matemática; o número de secções de arranjo gráfico e cromatismo diferentes e a 

não indicação da proveniência das imagens, podendo originar erros de 

compreensão, nos manuais de Ciências da Natureza; a ilustração humorística de 

factos históricos e a profusão de textos secundários em legendas e caixas que 

sobrecarregam as páginas, em detrimento do texto principal, nos manuais de 

História e Geografia de Portugal. 

Como pontos fortes, salienta-se a qualidade da ilustração de alguns manuais 

escolares de Língua Portuguesa; a coerência da organização de alguns manuais de 

Matemática, resultante de códigos cromáticos; a qualidade estética das capas dos 

manuais de Ciências da Natureza; os documentos históricos, como ilustração dos 

conteúdos, uma mais valia pedagógica, dos manuais de História e Geografia de 

Portugal. 
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Opiniões sobre os Manuais Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 5 • OPINIÕES SOBRE OS MANUAIS ESCOLARES 

 

 282 /400 

Nota Introdutória 

“Although graphic designers have an expertise in visual matters that is useful to 

interdisciplinary knowledge, few can participate in interdisciplinary research, in part 

because of a language barrier that exists. More would be able to do so if the vernacular 

for graphic design broadens to include reasoning skills in addition to intuitive ones. 

Graphic designers must learn to speak the language of research” 1 

(Bennet, 2006:14-23)  

 

De modo a cumprir o segundo objectivo do nosso estudo – definir um conjunto 

de princípios de Design Comunicacional para os manuais escolares do 2º ciclo do 

ensino básico – para além da análise efectuada aos manuais escolares, 

considerou-se necessário e fundamental inquirir “actores” relacionados com o uso, 

selecção, e elaboração dos manuais escolares. 

No 1º capítulo descrevem-se as finalidades dos diferentes inquéritos, a 

caracterização dos públicos a que se aplicaram e a metodologia utilizada na sua 

elaboração e no tratamento dos dados obtidos. 

No 2º capítulo apresentam-se os dados resultantes dos questionários aplicados 

aos alunos, identificando-se o modo como, quando estudam, interagem com os 

manuais escolares e quais os aspectos que consideram mais problemáticos 

relativamente à apresentação da informação. A escola onde foram aplicados os 

questionários aos alunos adoptou alguns dos manuais escolares da amostra, 

indicam-se as opiniões dos alunos acerca dos mesmos. 

No 3º capítulo descrevem-se as respostas aos questionários aplicados aos 

professores, identificando-se os critérios que utilizam relativamente à apresentação 

da informação, na selecção dos manuais e as barreiras comunicacionais que estes 

apresentam para os alunos. Apresenta-se ainda o cruzamento das respostas aos 

questionários aplicados a alunos e professores. 

                                                            

1 “Embora os designers gráficos sejam especialistas em assuntos visuais o que é útil para o 
conhecimento interdisciplinar, poucos são capazes de participar em investigações 
interdisciplinares, em parte devido à existência de barreiras linguísticas. Se o vocabulário 
próprio do design gráfico se alargasse de modo a juntar às competências intuitivas as do 
raciocínio, aumentaria o número de designers capazes do o fazer. Os designers gráficos 
têm que aprender a falar a linguagem da pesquisa” (Tradução livre).  
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No 4º capítulo expõem-se os resultados do processo de entrevistas realizadas 

a autores, editoras e um designer, identificando a metodologia utilizada pelos 

autores/professores e pelas editoras, na realização dos manuais escolares. 

No 5º capítulo apresentam-se as respostas dos especialistas, resultantes da 

aplicação da Técnica Delphi, que permitem validar o conjunto de princípios de 

Design Comunicacional para os manuais escolares do 2º ciclo do ensino básico. 
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Capítulo 1 

 

Os Inquéritos 

 

 

 

 

1. Metodologia 

1.1 Os Inquiridos 

Na posse dos resultados da análise efectuada aos manuais escolares da nossa 

amostra, decidimos inquirir os diferentes sujeitos que fazem parte da população 

mais relacionada com os manuais escolares, no sentido de obter a confirmação da 

nossa interpretação dos referidos resultados (triangulação) (Fortin, 1999)1.  

Neste sentido, decidimos inquirir dois tipos de grupos: o primeiro, constituído por 

alunos e professores, por serem os sujeitos que utilizam os manuais escolares. O 

segundo, constituído por autores, editoras e designers, por serem os responsáveis 

pela sua concepção e elaboração.  

O primeiro grupo de inquiridos caracteriza-se do seguinte modo: 

1. alunos – o público a quem se destinam, primordialmente, os manuais 

escolares, na medida em que são os recursos didácticos mais utilizados para 

estudar; 

2. professores – que escolhem os manuais escolares, em função dos alunos 

e os utilizam na sua profissão, de que faz parte a leccionação dos conteúdos 

programáticos.  

Através das respostas dos alunos e dos professores, pretendeu-se, 

essencialmente, conhecer quais as dificuldades sentidas pelos alunos, na sua 

interacção com os manuais escolares.  

Do segundo grupo a inquirir fazem parte os sujeitos cujas relações com os 

manuais escolares se indicam: 

                                                            

1 “Triangulação” consiste na combinação de várias fontes de dados e de métodos de 
análise.  
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3. autores – professores que concebem os manuais escolares, elaborando os 

textos relativos à apresentação e exploração pedagógica dos conteúdos 

programáticos das respectivas disciplinas, podendo intervir, em diferentes graus, na 

sua forma comunicacional;  

4. editoras – empresas livreiras que os publicam e impõem regras de 

diversos tipos à sua elaboração; 

5. designers – que, em conjunto com os autores e editoras, dão a forma 

pedagogicamente comunicacional aos conteúdos. 

Através das respostas deste segundo grupo de inquiridos, pretendeu-se 

conhecer o processo de concepção e elaboração dos manuais escolares, mais 

concretamente, a existência ou não, de uma equipa que trabalhe e defina, em 

conjunto, os aspectos relativos ao design comunicacional, se são realizadas 

avaliações ao longo do processo e no final, e como estas se processam. 

Dos resultados da nossa análise ao design comunicacional dos manuais 

escolares da nossa amostra, ressaltam alguns dados que consideramos relevantes 

para uma efectiva interacção pedagógica aluno/manual, e que não constam em 

todos os manuais analisados. Consideramos que são princípios gerais que, após o 

cruzamento das informações obtidas nos inquéritos realizados, verificámos 

poderem contribuir para colmatar algumas necessidades sentidas, quer por 

professores, quer por alunos. 

No sentido de cumprir o segundo objectivo do nosso estudo – definir um 

conjunto de princípios gerais a serem seguidos na elaboração dos manuais 

escolares para este nível de ensino – foi proposta a validação dos resultados 

através de um painel de especialistas.  

 

1.2 Os tipos de Inquéritos 

Os inquéritos podem assumir diversas formas: questionário e entrevista. O 

questionário é um método de recolha de dados que necessita, de um modo geral, 

das respostas escritas dos inquiridos. 

A entrevista permite estabelecer a comunicação verbal entre o investigador e os 

participantes, com o objectivo de recolher informações sobre um determinado 

assunto. 
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Ao primeiro grupo de sujeitos (alunos e professores) foram aplicados 

questionários; ao segundo (autores, editoras e designers) entrevistas.  

Para o painel de especialistas recorremos à Técnica Delphi. 

 

1.3 Caracterização do Grupo de Amostra - Alunos 

O questionário foi aplicado a quatro turmas, duas do 5º ano e duas do 6º ano, 

do 2º ciclo do ensino básico (85 alunos), da escola Quinta de Marrocos, do 

concelho de Benfica, em Lisboa. A escola tem cerca de 540 alunos do 2º e 3º ciclos 

do ensino básico (do 5º ao 9º ano). 

Dada a impossibilidade de encontrar uma escola onde os livros adoptados 

fossem todos os da nossa amostra, optámos por esta porque os do 5º ano 

correspondem integralmente aos da amostra e os do 6º ano a metade. 

As turmas do 5º ano são constituídas, essencialmente, por alunos da zona de 

Benfica, com idades compreendidas entre os dez e doze anos, embora numa das 

turmas haja dois alunos repetentes, de catorze e dezasseis anos. Na outra turma 

existe um único aluno repetente de treze anos. 

Numa das turmas, constituída por 26 alunos, 2 encarregados de educação têm 

o mestrado como habilitação académica; 8 são licenciados; 9 têm o ensino 

secundário (12º ano); 4 o ensino básico (9º ano); 3 o 1ºciclo do ensino básico. Dois 

encarregados de educação estão desempregados. 

A segunda turma do 5º ano é constituída por 18 alunos cujos encarregados de 

educação apresentam as seguintes habilitações académicas: 1 tem mestrado; 7 a 

licenciatura; 3 o ensino secundário (12º ano); 7 o ensino básico (9º ano). Todos os 

encarregados de educação estão empregados. 

Das duas turmas do 6º ano, fazem parte alunos com idades compreendidas 

entre os onze e doze anos, com dois alunos repetentes na primeira, um de catorze 

e outro de quinze anos. 

Na primeira turma de 18 alunos, 1 encarregado de educação tem mestrado 

como habilitação académica, 15 a licenciatura, 2 o 2º ciclo do ensino básico (7º 

ano). Todos estão empregados. 

Na segunda turma do 6º ano, constituída por 24 alunos, 1 encarregado de 

educação tem o mestrado como habilitação académica, 14 a licenciatura, 6 o 
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ensino secundário (12º ano), 1 o 2º ciclo do ensino básico (7º ano) e 2 o 1º ciclo do 

ensino básico. Dois encarregados de educação estão desempregados. 

 

1.4 Caracterização do Grupo de Amostra - Professores 

O grupo de amostra é constituído por 24 professores, que se distribuem por 3 

escolas. Procurou-se que o grupo de professores fosse diversificado e não fizesse 

parte da população docente da escola onde foram aplicados os questionários aos 

alunos. 

Em cada escola foram inquiridos oito professores, dois professores de cada 

disciplina: Língua Portuguesa (LP), Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN); 

História e Geografia de Portugal (HGP). Todos os professores têm mais de dez 

anos de experiência de ensino, sendo dezoito professores há mais de trinta anos. 

As escolas onde leccionam situam-se duas em Lisboa (escola Dona Filipa de 

Lencastre e escola Luís de Camões); e uma na Lourinhã (escola Dr. Afonso 

Rodrigues Pereira).  

 

1.5 Caracterização dos Entrevistados 

1.5.1 Autores 

Uma das autoras, Lúcia Soares é professora de Português na Escola Superior 

de Educação de Lisboa e não se encontra actualmente a realizar qualquer manual 

escolar. O outro autor entrevistado, encontrando-se a elaborar um manual escolar, 

só se disponibilizou sob condição de manter o anonimato.  

 

1.5.2 Editoras 

Disponibilizaram-se para responder às nossas questões somente duas editoras 

– Leya e Santillana/Constância – tendo as restantes recusado a nossa solicitação, 

justificando ser uma época com muito trabalho.  

A editora Leya é constituída pela antiga Texto, Caminho, Gailivro, Novagaia, D. 

Quixote, Ndjira e Nzila. 

A editora Santillana foi fundada em Espanha em 1960 e encontra-se em 

Portugal desde 1989, representada pela Constância Editores. 
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1.5.3 Designer 

Entrevistou-se o designer Henrique Cayatte, que possui larga experiência como 

designer de manuais escolares e se disponibilizou prontamente para responder às 

nossas questões.  

 

1.6 Questionários 

Foram aplicados questionários semi–estruturados aos alunos e professores, 

contendo questões abertas e fechadas (dicotómicas e de escolha múltipla), 

consistindo, essencialmente, em pedidos de opinião, estando nós conscientes da 

instabilidade das respostas que podem alterar-se com as circunstâncias e o 

contexto. (Ghiglione, Matalon, 2005).  

Os dois questionários pretenderam obter informação dos respondentes sobre 

aspectos do design comunicacional dos manuais escolares, de forma a, por um 

lado, obter opiniões e, por outro, comparar alguma dessa informação, com o 

objectivo de clarificar o modo como estes dois públicos tão interligados, utilizam e 

encaram os manuais escolares. 

Foi dada uma especial atenção à dimensão e arranjo gráfico dos questionários, 

visto se dirigirem a públicos com características muito específicas, de que 

destacamos o nível etário e desenvolvimento cognitivo dos alunos e a carga de 

trabalho docente e administrativa dos professores, nesta fase tão sensível da sua 

carreira profissional.  

Foram realizados pré-testes aos questionários a aplicar, tendo como objectivo 

verificar se o vocabulário utilizado era compreensível; se as questões não eram 

ambíguas; se as questões permitiam recolher as informações desejadas; se os 

questionários não eram demasiado longos, correndo o perigo de provocar 

desinteresse e irritação. 

Foi posto um especial cuidado na elaboração dos questionários dos alunos por 

se ter verificado ao nível do pré-teste (Anexo 38), realizado em três escolas que as 

respostas não correspondiam ao que pretendíamos: existiu grande dificuldade da 

parte dos alunos em interpretar as questões e em escrever as respostas. Os erros 

ortográficos, em muitos casos, impediram a sua descodificação. Optou-se, por isso, 
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por questões muito simples e apresentadas de modo a que os alunos, para 

responder, fossem obrigados a escrever o mínimo de palavras (Anexo 39). 

No questionário aplicado aos professores, também em função do pré-teste 

aplicado a três professores, foram reduzidas as questões, pois os inquiridos 

observaram ser longo e não terem tempo para responder. (Anexo 40) 

 

1.6.1 Tratamento dos Questionários 

As respostas foram tratadas através do programa estatístico SPSS. (Anexos 

41, 42). Sempre que foi possível codificar as respostas às perguntas abertas, 

aplicou-se o mesmo tratamento estatístico. 

Os dados são apresentados em gráficos. Os que correspondem às perguntas 

abertas descrevem o número de respostas, enquanto os que dizem respeito às 

questões fechadas mostram a percentagem dos respondentes.  

Codificaram-se, cromaticamente, os gráficos dos questionários. Assim, não só 

cada questionário apresenta uma paleta cromática, como se atribuiu a cada 

disciplina uma cor. 

 

1.7 Entrevistas 

Ao segundo grupo de sujeitos, autores, editores e designer, foram realizadas 

entrevistas semi-directivas, no sentido de controlar o seu conteúdo e desenrolar, 

mas permitir aos respondentes não se sentirem limitados no âmbito das suas 

respostas (Fortin, 1999). Visto conhecermos as características da população 

inquirida; possuirmos algum conhecimento sobre o assunto - o nosso quadro de 

referência – a linguagem mais apropriada à análise do problema; e a ordem da 

progressão mais correcta para apresentar o assunto em estudo (Foody, 2002), o 

guião da entrevista, constituído por perguntas abertas, colocadas, sempre que 

possível, pela mesma ordem, foi desenhado de modo a aprofundar informação que 

possuíamos sobre o processo de elaboração dos manuais escolares e interacção 

entre os vários intervenientes. (Anexos 43, 44, 45)  

A todos os entrevistados foi pedido que se pronunciassem sobre as mesmas 

questões. Através da análise comparativa das suas respostas, pretendemos 

aprofundar e clarificar a informação sobre o processo de concepção e elaboração 

dos manuais escolares, mais concretamente, se existe uma equipa que trabalhe e 



PARTE 5 • OPINIÕES SOBRE OS MANUAIS ESCOLARES 

 

 290 /401 

defina em conjunto os aspectos relativos ao design comunicacional, se são 

realizadas avaliações ao longo do processo e no final, e como se processam. 

As entrevistas às únicas editoras que se disponibilizaram, foram realizadas via 

internet, a seu pedido, justificado por se encontrarem em fase de muito trabalho. 

(Anexos 46, 47) 

As entrevistas aos autores levantaram alguns problemas, na medida em que 

aqueles que se encontram actualmente a trabalhar com as editoras, exigem o 

anonimato como condição para responder. Assim, um dos entrevistados identifica-

se por já não realizar manuais escolares há algum tempo, mas o outro recusou 

identificar-se. Ambas as entrevistas foram registadas em suporte magnético e 

realizaram-se na Escola Superior de Educação de Lisboa. (Anexos 48, 49) 

A entrevista ao designer Henrique Cayatte foi realizada no seu atelier e também 

registada em suporte magnético. (Anexo 50) 

 

1.7.1 Tratamento das Entrevistas 

Como primeiro passo no tratamento da informação registada, realizámos a 

transcrição de cada entrevista, procurando corrigir algumas expressões da 

oralidade, tendo o resultado sido enviado, via internet, a cada entrevistado para 

ratificação do conteúdo do texto e introdução de eventuais alterações que 

considerasse necessárias. Todos os entrevistados introduziram correcções nos 

textos, clarificando as respostas no sentido de melhorar o seu depoimento. 

Seguidamente, utilizou-se a técnica análise de conteúdo para o tratamento da 

informação (Vala, 1986). 

 

1.8 Método Delphi 

No sentido de validar os princípios gerais sobre design comunicacional, 

aplicámos o método Delphi. Trata-se de uma metodologia científica, que permite 

analisar dados qualitativos, através da qual se obtêm opiniões de especialistas – 

painel Delphi - por questionário, em que é apresentada uma série de proposições 

específicas aos participantes para que cada um, individualmente, se pronuncie, 

mediante um dado critério estabelecido. As suas respostas são tratadas 

quantitativamente, sendo enviado em cada volta seguinte, um sumário junto com o 

questionário reformulado, em forma de feedback. Este tipo de informação circula 
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repetidas vezes, até que se atinja um consenso, preservando-se o anonimato das 

respostas individuais. O número de rodadas de opinião costuma ser, no máximo, 

quatro. No entanto, nada impede que seja um número menor desde que os 

objectivos tenham sido atingidos. Usualmente, obtêm-se respostas quantitativas 

apoiadas por justificações e informações qualitativas.  

A utilização da internet, pela sua qualidade interactiva, e o cuidado na selecção 

dos especialistas são alguns dos aspectos que devem ser tidos em conta. (Shields, 

T.J., Silcock, G. W., Donegan, H. A., Bell, Y. A., 1987). 

Os precursores desta metodologia foram Dalkey e Helmer (1963), tendo sido 

usada pela primeira vez nos anos 50 pela Instituição RAND Corporation2 para 

ajudar a força aérea dos EUA a identificar a capacidade de destruição da Rússia, 

relativamente a alvos estratégicos americanos, recebendo nessa altura a sua 

denominação. Nos anos 60 foi aplicada às previsões tecnológicas, tendo 

rapidamente começado a ser utilizada noutras áreas. 

 

1.8.1 Questionário 

O questionário foi construído tendo em conta que os respondentes dominam o 

vocabulário específico do design comunicacional.  

Foi realizado um pré-teste a dois designers e dois autores, com o objectivo de 

validar a compreensão das questões postas e precaver a hipótese de sua 

ambiguidade, bem como o arranjo gráfico do questionário, em função do conforto 

visual dos respondentes. 

Este exercício foi realizado em dois momentos. No primeiro, entrevistámos um 

designer de modo a afinar o vocabulário; o segundo consistiu no envio do 

questionário a dois designers e dois autores de modo a validar, não só o 

vocabulário do questionário, mas também se permitia obter as respostas 

pretendidas. As sugestões resultantes foram muito úteis, tendo sido introduzidas as 

modificações respectivas, dando origem ao documento final. (Anexo 51) 

 

                                                            

2 A RAND Corporation é uma instituição americana sem fins lucrativos que ajuda a melhorar 
a política e a decisão através da investigação e análise.  
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1.8.2 Constituição do Painel de Especialistas 

Um dos aspectos importantes a ter em conta no método Delphi é a selecção dos 

especialistas. Para o nosso estudo, foram cuidadosamente escolhidos, tendo em 

conta a matéria sobre a qual se procura atingir consenso. O grupo é constituído por 

onze elementos: seis designers gráficos, dois autores de manuais escolares, um 

psicólogo da aprendizagem e as duas únicas editoras que aceitaram integrar o 

painel.  

Os designers gráficos que aceitaram integrar o grupo de especialistas são 

António Modesto (também ilustrador e autor de manuais escolares), Carlos Telo, 

Daniel Raposo, Henrique Cayatte, José Brandão e Teresa Olazabal Cabral.  

Os dois autores de manuais escolares são Cristina Carrilho da Graça e Maria 

José Brito, licenciadas pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 

O psicólogo da aprendizagem é João Rosa, Professor Coordenador da Escola 

Superior de Educação de Lisboa. 

Tal como referido, as editoras são a Leya e a Santillana/Constância. 

 

1.8.3 Princípios a Validar 

Os princípios que apresentamos à consideração do painel são aqueles que 

consideramos importantes na elaboração dos manuais escolares, a nível da 

apresentação da informação, e que constatámos não estarem ainda presentes em 

todos os manuais escolares que analisámos. Sublinhamos que este conjunto de 

princípios gerais não pretendem excluir eventuais soluções gráficas que, embora 

adoptando princípios diferentes, se mostrem igualmente eficazes, 

comunicacionalmente, num livro de estudo para crianças deste nível etário e destas 

disciplinas (língua portuguesa, matemática, ciências naturais e história e geografia 

de Portugal). 

Algumas regras de design comunicacional importantes que dizem respeito à 

correcta selecção do tipo de letra e seu corpo, verificámos serem já seguidas nos 

textos principais do conjunto de manuais escolares da amostra analisada, não 

tendo sido, por isso, incluídas nestes princípios. 
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Apresentámo-los organizados em quatro grupos a que demos os seguintes 

títulos: “índice”, “facilidade de “navegação”, “legibilidade” e “imagens”. Pareceu-nos 

que, deste modo, o seu papel na interacção aluno/manual se tornava mais claro 

para quem se pronunciava. No mesmo sentido, foram incluídos pequenos textos 

introdutórios e algumas imagens exemplificativas. 

Solicitámos a resposta dos especialistas, tendo por base a escala de Likert, pois 

interessava-nos medir o nível de concordância ou não concordância relativamente a 

estes princípios. Esta escala é ordinal porque as diferentes categorias (1=concordo 

totalmente; 2=concordo; 3=sem opinião; 4=discordo; 5=discordo totalmente) estão 

ordenadas segundo uma ordem graduada, o que permite classificá-las segundo a 

sua posição relativa a uma determinada questão.  

Como uma das características da escala utilizada é o radicalismo dos 

enunciados, esperámos que alguns especialistas sentissem necessidade de 

apresentar alguns comentários junto com as suas respostas, o que veio a 

acontecer, enriquecendo os resultados e, consequentemente, a elaboração do 

conjunto de princípios gerais. 

 

1.8.4 Trabalho de Campo 

O questionário foi enviado por e-mail aos 11 especialistas, tendo sido pedido 

que respondessem no prazo de duas semanas. Este período de tempo não foi 

cumprido, tendo sido alargado para um mês. 

Analisadas e tratadas as respostas, considerámos ter obtido o consenso dos 

especialistas, na primeira rodada de opinião.  

 

1.8.5 Tratamento da Informação 

Os dados resultantes das respostas dos especialistas ao inquérito foram 

tratados quantitativamente e apresentados em quadros e em gráficos. 
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Capítulo 2 

 

Opiniões dos Alunos Sobre os Manuais Escolares 

 

 

 

Apresentamos os resultados dos questionários aplicados aos alunos (Anexo 

39), indicando as questões seguidas das respectivas respostas. 

 

1. Manuais Escolares Preferidos e Respectivas Justificações 

Questão 1- Pensa nos teus manuais escolares de Língua Portuguesa (LP), 

Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e Geografia de Portugal 

(HGP). Indica o que mais gostas. 

 

Responderam 85 alunos (100%): 31 

alunos (37%) elegeram os manuais de 

Ciências da Natureza; 29 alunos (34%) os 

de Matemática; 14 alunos (17%) os de 

Língua Portuguesa; 11 alunos (13%) os 

de História e Geografia de Portugal.  

 

Para analisar se as diferenças de média em algumas variáveis eram 

significativas, por ano de escolaridade, realizaram-se dois tipos de análise. 

Primeiro, análise de “Skewness”, para decidir se as variáveis eram ou não, 

normalmente distribuídas. Dado que as mesmas se mostraram significativamente 

enviezadas, realizou-se a segunda análise, usando o teste não paramétrico Mann-

Whitney U Test. Este teste revelou que, quanto à apreciação do manual de Língua 

Portuguesa (LP), há uma diferença significativa entre as respostas dos alunos dos 

dois anos de escolaridade (Z=-2,18, p=0,03). Os alunos do 5º ano (11) gostam 

significativamente mais do manual do que os alunos do 6º ano (3). 

Os alunos do 5º ano referem-se ao manual escolar Na Ponta da Língua, Porto 

Editora, enquanto os alunos do 6º ano (3) se referem ao manual Canto das Letras, 

Texto Editores, que não faz parte da nossa amostra. 

GRÁFICO 24 
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Quanto à apreciação do manual de História e Geografia de Portugal (HGP), há 

também uma diferença estatisticamente significativa entre os alunos dos dois anos 

de escolaridade (Z=-2,38, p=0,02). Os alunos dos 6º ano (9) gostam 

significativamente mais do manual de História e Geografia de Portugal, Texto 

Editores, do que os do 5º (2) que se referem ao manual História e Geografia de 

Portugal, 5º ano, Porto Editora. Os dois manuais escolares estão incluídos na 

amostra analisada. 

O manual escolar de Matemática, Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa 

Editora, que faz parte da nossa amostra, foi escolhido por 30 alunos: 13 do 5º ano; 

17 do 6º ano. Os manuais escolares de Ciências da Natureza foram escolhidos por 

30 alunos. O manual Magia da Terra, 5º ano, Porto Editora, que está incluído na 

nossa amostra, foi preferido por 19; o manual de Ciências da Natureza, 6º ano, 

Texto Editores, por 11. 

 

Questão 2. Escreve qual a principal razão para gostares do manual que 

indicaste. 

A esta questão aberta responderam 84 alunos (99%). 

Detectámos pelas respostas dos inquiridos que gostar da matéria da disciplina 

ou do professor contribui para gostar do manual; ser divertido e ter muitas imagens 

são também das razões mais apontadas para a preferência por determinado 

manual escolar. 

 

Razões para preferir o manual escolar de Língua Portuguesa  

As principais razões da preferência pelo 

manual escolar de Língua Portuguesa Na 

Ponta da Língua, 5º ano, Porto Editora, 

são: ser divertido (6); porque explica bem 

(2); tem textos com histórias (2). Quanto 

ao manual Canto das Letras, 6º ano, 

Texto Editores, indicam: por gostar da 

matéria (1); porque o manual explica bem 

(1); porque é o mais interessante (1).  

 
GRÁFICO 25 
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Razões para preferir o manual escolar de Matemática  

 

A principal razão é gostarem da 

matéria (11). Seguem-se: porque 

explica bem (5); divertido (4); muito 

colorido (3); bem organizado (2); ter 

um índice claro (2) e imagens “giras” 

(2). Porque tem muitas curiosidades, 

muita informação, boa apresentação, 

gráficos bem feitos, as partes 

importantes assinaladas e gostar dos 

separadores, são razões apontadas, 

cada uma, por um aluno  

 

 

 

 

 

Razões para preferir o manual escolar de Ciências da Natureza  

 

A principal razão apontada é a existência 

de imagens (17). Seguem-se: gostarem da 

matéria (8); o manual explicar bem (6); 

estar bem organizado (3); ter exercícios 

(3); e ser muito colorido (2).  

Não há diferenças significativas 

relativamente   às   razões   que   justificam 

a  preferência  dos  alunos  entre o manual  

 

 

escolar Magia da Terra, 5º ano, Porto Editora, e o manual escolar Ciências da 

Natureza, 6º ano, Texto Editores, excepto quanto à capa interessante e à existência 

de esquemas, que são razões para a preferência por este último. 

GRÁFICO 26 
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Razões para preferir manual HGP
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Razões de preferência do manual escolar de História e Geografia de 

Portugal  

A principal razão apontada é a existência 

de imagens (4); estar bem organizado (2); 

gostarem da matéria (2); explicar bem (2); 

apresentar informação variada (2). Possuir 

esquemas e fotografias é a razão 

apresentada por 1 aluno.  

Relativamente ao manual escolar História 

e Geografia de Portugal, 5º ano,  

 

Porto Editora, preferido somente por 2 alunos, as razões apontadas são: porque 

está bem organizado (1); tem muitas imagens (1). Todas as outras razões se 

referem ao manual escolar História e Geografia de Portugal, 6º ano, Texto Editores.  

 

2. Manuais Escolares que não Gostam e Respectivas Justificações 

Questão 3 - Pensa novamente nos teus manuais escolares de Língua 

Portuguesa (LP), Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e 

Geografia de Portugal (HGP). Indica o que gostas menos. 

Responderam 85 alunos (100%): 38 

alunos (45%) indicaram os manuais 

escolares de Língua Portuguesa como o 

que menos gostam; 17 alunos (20%) os 

de Matemática; 3 alunos (4%) os de 

Ciências da Natureza; 27 alunos (32%) 

os de História e Geografia de Portugal.  

 

Para analisar se as diferenças de média em algumas variáveis eram 

significativas, por ano de escolaridade, realizaram-se dois tipos de análise. 

Primeiro, a análise de “Skewness”, para decidir se as variáveis eram ou não, 

normalmente distribuídas. Dado que as mesmas se mostraram significativamente 

enviezadas, realizou-se uma segunda análise, usando o teste não paramétrico 

Mann-Whitney U Test. Relativamente ao manual escolar de Língua Portuguesa, 

GRÁFICO 28 
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Razões para não gostar manual LP
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verificou-se existirem diferenças estatisticamente significativas entre as respostas 

dos dois anos de escolaridade (Z=-2,03, p=0,04). Os alunos do 6º ano (21) gostam 

significativamente menos do seu manual Canto das Letras, Texto Editores, que os 

do 5º ano (4), do manual que usam, Na Ponta da Língua, Porto Editora, incluído na 

nossa amostra.  

Os manuais Matemática Convida que também pertencem à nossa amostra, 

foram escolhidos como os que menos gostam por 17 alunos (11 alunos do 5º e 6 

alunos do 6º ano). O manual escolar Magia da Terra, 5º ano, Porto Editora, incluído 

na nossa amostra, foi escolhido como o que menos gostam por 2 alunos e o de 

Ciências da Natureza, 6º ano, Texto Editores, por 1 aluno. Os dois manuais 

escolares de História e Geografia de Portugal, da Porto Editora, 5º ano e Texto 

Editores, 6º ano, incluídos na nossa amostra, foram seleccionados como o que 

menos gostam, respectivamente, por 17 e 10 alunos. 

 

Questão 4 - Escreve qual a principal razão para gostares menos do manual 

que indicaste. 

A esta questão aberta responderam 82 alunos (96%). Destacam-se, no conjunto 

das razões para não gostarem dos manuais escolares, o não gostarem da matéria, 

ter muito texto, e não explicarem bem. 

Razões para não gostar do manual escolar de Língua Portuguesa  

As três principais razões indicadas são 

as seguintes: ter muito texto (6); ser um 

manual difícil (6); e não ter “tudo lá”(6). 

Seguem-se: não gostarem da matéria 

(5); não utilizarem muito o manual (3); 

triste (2), poucas imagens (2), poucos 

exercícios (2), não explicar. Não ter cor, 

não gostarem das letras, ter um índice 

em que a matéria aparece misturada, 

ter muitas perguntas, não ser “giro”, e 

estar mal organizado, são as outras 

razões indicadas.  
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Relativamente à diferença entre as razões para não gostarem do manual 

escolar Na Ponta da Língua, 5º ano, Porto Editora, e do manual Canto das Letras, 

6º ano, Texto Editores, destacam-se as seguintes: não ter cor, ser triste, mal 

organizado, quanto ao primeiro; não gostarem das letras, o índice apresentar a 

matéria misturada e não ser “giro”, quanto ao segundo. 

 

Razões para não gostar do manual escolar de Matemática (MAT) 

A principal razão apresentada é não 

gostarem da matéria (8). Não chamar a 

atenção, porque é normal; poucos 

desenhos; imagens todas iguais; pouco 

espaço para fazer os exercícios; as 

folhas rasgarem-se; muito texto; muitos 

exercícios; só ter bonecos e exercícios; 

não ser bom para estudar, são as 

restantes razões apresentadas. 

 

 

 

Razões para não gostar do manual escolar de Ciências da Natureza  

 

Os 2 alunos que escolheram o manual 

Magia da Terra, 5º ano, Porto Editora, 

consideram que as imagens são “feias”; 

que “os temas se apresentam sobre os 

subtemas”.  

 

 

 

O aluno que indicou o manual escolar Ciências da Natureza, 6º ano, Texto Editores, 

justifica-o por não gostar das suas páginas.  

 

 

GRÁFICO 31
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Razões para não gostar do manual escolar de História e Geografia de 

Portugal 

As principais razões que os alunos 

apresentam são as seguintes: não 

explicar bem (7); não gostarem da 

matéria (6). 

Seguem-se: ter muito texto (2); ser 

confuso (2); os resumos serem confusos 

(2).  

Relativamente às diferentes razões 

apresentadas para não gostarem do 

manual História e Geografia de Portugal, 

5º ano, Porto Editora, destacam-se as 

seguintes: os resumos mal 

apresentados; não ter alegria e cor;  

 

só ter imagens; não gostar da cor e dos desenhos; o índice ser confuso; pouco 

espaço para responder às perguntas; ter poucos exercícios; os exercícios serem 

difíceis; não gostar do professor. 

Das razões apresentadas para não gostarem do manual História e Geografia de 

Portugal, 6º ano, Texto Editores, destacam-se: ser "uma seca"; “não ter o que 

professor diz”. 

 

3. Como Estudam pelos Manuais Escolares 

Questão 5 - Indica como estudas pelos manuais escolares. (Podes escolher 

mais do que uma resposta). 

A esta pergunta responderam 85 

alunos (100%), distribuindo-se as 

respostas do seguinte modo: 72 

alunos (85%) quando estudam fazem 

os exercícios, 69 alunos (81%) lêem o 

texto principal; 49 alunos (58%) 

realizam as actividades; 35 alunos 
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(41%) lêem os textos secundários; 22 alunos (26%) estão atentos às imagens.  

É de sublinhar que embora a existência de imagens seja um motivo de 

preferência pelos manuais ou a sua falta para não gostarem deles, somente 26% 

alunos as consideram importantes quando estudam. 

 

4. Facilidade/Dificuldade em Estudar Sozinho pelo Manual Escolar 

Questão 6 - Achas fácil estudar sozinho pelos manuais escolares? 

A esta pergunta responderam 85 alunos (100%), 

distribuindo-se as suas respostas do seguinte 

modo: 57 alunos (67%) consideram que é fácil 

estudar sozinhos pelos manuais escolares; 28 

alunos (33%) acham que é difícil.  

 

 

 

Questão 7 - No caso de teres respondido NÃO na pergunta anterior, 

escreve a principal razão da tua dificuldade. 

Apesar de 28 alunos (33%) terem 

respondido que acham difícil 

estudar sozinhos pelos manuais 

escolares, somente 23 alunos 

indicaram quais as dificuldades 

que sentem. Destacam-se as 

seguintes razões: os manuais não 

explicam bem (5); não percebem 

a matéria (4); os manuais não têm 

tudo (3); gostam de ajuda.  
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1. Interacção Aluno/Manual Escolar 

Questão 8 - Os professores ensinam a utilizar os manuais escolares? 

A esta pergunta responderam 85 alunos 

(100%); 46 alunos (54%) afirmam que alguns 

professores ensinam; 35 alunos (41%) 

respondem que todos os professores ensinam; 

5 alunos (6%) respondem que nenhum ensina.  

 

 

 

Questão 9 - Achas fácil encontrar os assuntos no manual? 

A esta pergunta responderam 85 alunos (100%): 62 

alunos (73%) respondem que é fácil encontrar os 

assuntos nos manuais escolares; 23 alunos (27%) 

afirmam ser difícil.  

 

 

 

Questão 10 - No caso de teres respondido NÃO na pergunta anterior, 

indica qual o manual escolar em que é mais difícil encontrar os assuntos. 

13 Alunos (15%) indicam como o mais difícil o 

manual de Língua Portuguesa; 7 (8%) alunos 

indicam o de História e Geografia de Portugal; o 

de Matemática é indicado por 2 alunos (2%); o 

de Ciências da Natureza é indicado por 1aluno 

(1%).  

 

 

Para analisar se as diferenças de média em algumas variáveis eram 

significativas, por ano de escolaridade, realizaram-se dois tipos de análise. 

Primeiro, análise de “Skewness”, para decidir se as variáveis eram ou não, 

normalmente distribuídas. Dado que as mesmas se mostraram significativamente 

enviezadas, realizou-se a segunda análise, usando o teste não paramétrico Mann-
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Whitney U Test. Relativamente ao manual escolar de Língua Portuguesa, verificou-

se existirem diferenças estatisticamente significativas entre as respostas dos dois 

anos de escolaridade (Z=-2,47, p=0,01). Os alunos do 6º ano (10) acham 

significativamente mais difícil encontrar os assuntos no manual Canto das Letras, 

Texto Editores, que os do 5º ano (3), no manual que usam, Na Ponta da Língua, 

Porto Editora, incluído na nossa amostra.  

 

Questão 11 - Escreve qual a principal razão por que é difícil encontrar os 

assuntos no manual escolar que indicaste. 

Razões da dificuldade em encontrar os assuntos no manual escolar de 

Língua Portuguesa  

Porque os assuntos não estão 

bem indicados é a principal razão 

apontada é (3).  

Quando encaradas em função 

dos dois manuais de Língua 

Portuguesa, Na Ponta da Língua, 

5º ano, Porto Editora, e Canto das 

Letras, 6º ano, Texto Editores, a  

 

maioria das razões refere-se a este último. Quanto ao manual Na Ponta da Língua, 

5º ano, Porto Editora, 1 aluno afirma que os assuntos não estão bem indicados; 1 

que não percebe o manual; 1 que este só tem interpretação.  

 

Razões da dificuldade em encontrar os assuntos no manual escolar de 

Matemática  

Porque o consideram muito grande (1); por 

só ter imagens (1) são as razões apontadas.  
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Razões da dificuldade em encontrar os assuntos no manual escolar de 

Ciências da Natureza  

Um aluno invoca ter muitos textos e estar mal 

dividido, referindo-se ao manual escolar Magia 

da Terra, 5º ano, Porto Editora.  

 

 

 

 

Razões da dificuldade em encontrar os assuntos no manual escolar de 

História e Geografia de Portugal. 

A principal razão é a existência de muitas 

imagens (2), referindo-se ao manual 

escolar História e Geografia de Portugal, 

5º ano, Porto Editora. As palavras difíceis, 

muito texto, “muita coisa” são as três 

outras razões apontadas a este manual. 

Quanto ao manual de História e Geografia 

de Portugal, 6º ano, Texto Editores,  

 

afirmam que o manual é confuso (1); que tem muita coisa que não interessa (1).  

 

Questão 12 - Pensa novamente nos teus manuais escolares de Língua 

Portuguesa (LP), Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e 

Geografia de Portugal (HGP). 

Tens o hábito de consultar o índice destes manuais escolares? 

Responderam 85 alunos (100%), distribuindo-se as 

respostas do seguinte modo: 46 alunos (54%) 

responderam que sim; 39 alunos (46%) 

responderam que não.  
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Questão 13 - Achas fácil consultar o índice dos manuais escolares? 

Responderam 49 alunos (58%), mais 3 alunos do 

que aqueles que responderam ter o hábito de o 

consultar 46 (54%). Destes, 31 (37%) acham que 

é fácil consultar os índices dos manuais 

escolares; 18 alunos (21%) acham difícil.  

 

 

Questão 14 - Indica qual o manual em que é mais difícil consultá-lo.  

Responderam 42 alunos (50%), um número 

menor relativamente ao número daqueles que 

dizem ter o hábito de os consultar (46; 54%), e 

maior relativamente ao número daqueles que 

indicaram que é difícil consultá-los (18; 21%).  

As suas respostas foram as seguintes: 24 

alunos (28%) indicaram o índice dos manuais  

 

escolares de Língua Portuguesa (LP); 12 alunos (14%) indicaram o dos manuais de 

História e Geografia de Portugal (HGP); 4 alunos (5%) o dos manuais de Ciências 

da Natureza (CN); 2 alunos (2%) o dos manuais de Matemática (MAT).  

 

Questão 15 - Escreve qual a principal razão por que achas difícil consultar 

o índice do manual escolar que indicaste. 

Nem todos os alunos responderam a esta pergunta aberta. 

Razões da dificuldade em consultar o índice do manual escolar de Língua 

Portuguesa  

Só 20 alunos justificaram a sua 

escolha. A razão invocada por 

metade dos respondentes foi ser 

confuso (10). Seguem-se ter as letras 

muito pequenas (2); não indicar tudo 

(2); ter muita matéria (2).  
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As razões distribuem-se equitativamente pelos manuais escolares Na Ponta da 

Língua, 5º ano, Porto Editora e Canto das Letras, 6º ano, Texto Editores. As 

excepções são as seguintes: apresentar as letras muito juntas; ser muito resumido, 

relativamente ao índice do manual Na Ponta da Língua, 5º ano, Porto Editora; não 

indicar as páginas da matéria; estar muito organizado, relativamente ao índice do 

manual Canto das Letras, 6º ano, Texto Editores.  

Razões da dificuldade em consultar o índice do manual escolar de 

Matemática  

Nenhum dos 2 alunos justificou a escolha do índice dos manuais de Matemática 

como o mais difícil de consultar. 

Razões da dificuldade em consultar o índice do manual escolar de 

Ciências da Natureza. 

Todas as razões apresentadas 

dizem respeito ao índice do manual 

escolar Magia da Terra, 5º ano, 

Porto Editora.  

 

 

 

 

Razões da dificuldade em consultar o índice do manual escolar de História 

e Geografia de Portugal  

Somente 11 justificaram a sua 

resposta. A principal razão para 

metade dos respondentes é ser 

um índice confuso (5). As razões 

distribuem-se equitativamente 

pelos manuais História e 

Geografia de Portugal, 5º ano,  

 

Porto Editora, e História e Geografia de Portugal, 6º ano, Texto Editores, com 

excepção para: apresentar muitos capítulos e só ter os subtemas, que dizem 

respeito ao segundo manual.  
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6. Legibilidade 

Questão 16 - Tens algum problema com as letras dos textos dos manuais 

escolares? 

Responderam 85 alunos (100%): 79 alunos 

(93%) não têm qualquer problema; 6 alunos (7%) 

têm dificuldades com as letras dos manuais 

escolares.  

 

 

 

Questão 17 - Se respondeste SIM na pergunta anterior, indica se a causa é 

alguma das que apresentamos. (Podes escolher mais do que uma resposta) 

 

Obtivemos 8 respostas, tendo 2 alunos indicado 

os dois problemas. 4 alunos (5%) afirmam ter 

problemas com o tamanho reduzido das letras; 4 

alunos (5%) referem o seu desenho.  

 

 

 

7. Iconografia 

Questão 18 - Pensa nas imagens dos teus manuais escolares de Língua 

Portuguesa (LP), Matemática (MAT), Ciências da Natureza (CN) e História e 

Geografia de Portugal (HGP).  

Tens dificuldades em compreender as imagens? 

Responderam 85 alunos (100%), distribuindo-

se as suas respostas do seguinte modo: 67 

alunos (79%) afirmam não ter dificuldades em 

compreender as imagens dos manuais 

escolares; 18 alunos (21%) afirmam ter 

dificuldades em compreendê-las.  
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Questão 19 - Se respondeste SIM na pergunta anterior, indica qual é o 

manual escolar com imagens mais difíceis de compreender. (Podes escolher 

mais do que uma resposta). 

Obtiveram-se 24 respostas, tendo 6 alunos 

indicado dois manuais; 14 alunos (17%) 

indicam os manuais escolares de História e 

Geografia de Portugal, como aqueles que 

apresentam imagens mais difíceis de 

compreender; 6 alunos (7%) indicam os 

manuais de Ciências da Natureza; 2 alunos  

 

(2%) indicam os manuais de Língua Portuguesa; 2 alunos (2%) indicam os manuais 

de Matemática.  

 

 

8. Análise comparativa das respostas aos questionários aplicados aos 

alunos e dos resultados da avaliação qualitativa dos manuais escolares 

Dado que a escola onde foram aplicados os questionários aos alunos, adoptou 

grande parte dos manuais que fazem parte da nossa amostra, é possível comparar 

os resultados da análise que efectuámos ao seu design comunicacional com as 

opiniões dos alunos acerca dos mesmos. 

 

8.1 Língua Portuguesa  

Na Ponta da Língua, 5º ano, Porto Editora 

Do conjunto de 85, 11 alunos elegem este manual escolar como o preferido. As 

razões de preferência são as seguintes: divertido (6); textos com histórias (2); as 

cores e desenhos (2); explica bem (2); matéria resumida (1); índice (1).  

Os alunos que indicam o mesmo manual como aquele que menos gostam (4), 

justificam: não ter cor (1); ser triste (2); mal organizado (1). 

Questionados sobre qual a razão da dificuldade em encontrar os assuntos neste 

manual escolar, respondem que os assuntos não estão bem indicados (1); que não 

percebe o manual (1); que este só tem interpretação (1).  
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Questionados sobre a razão da dificuldade em consultar o índice deste manual, 

respondem que a letra é muito pequena (2); que é muito confuso (2); que é muito 

resumido (1); que as letras estão muito juntas (1). 

Relativamente à dificuldade em compreender as imagens, 2 alunos afirmam ter 

dificuldade em compreendê-las. 

Na nossa análise, destacámos como pontos fortes deste manual, a contenção 

relativa à quantidade de imagens por página, a qualidade estética e expressiva da 

ilustração, a sobriedade cromática, a existência de muito branco; os alinhamentos 

regulares; a sobriedade relativa aos diferentes modos de apresentação da 

informação. Como pontos fracos, destacámos o índice que consideramos 

demasiado confuso, um número de palavras por página abaixo do aconselhado e a 

cor “triste” e conteúdo pouco explícito das imagens dos separadores, que as tornam 

pouco apelativas para os alunos. 

Salientamos da comparação dos resultados, a queixa dos alunos relativamente 

à quantidade de texto, enquanto que, segundo os especialistas, está abaixo do 

aconselhável para o seu nível etário, e as opiniões comuns às nossas: a dificuldade 

que sentem em consultar o índice; a razão principal para o elegerem como o melhor 

- ser divertido - relacionada com o tipo de textos e com as imagens; a dificuldade 

sentida pelos 2 alunos em compreender as imagens; a opinião sobre a cor geral 

“triste”. 

 

8.2 Matemática 

Matemática ConVida, 5º e 6º anos, Lisboa Editora 

Os alunos que elegeram estes manuais escolares justificam-no, essencialmente, 

por gostarem da matéria (11). Seguem-se: por explicar bem (5); ser divertido (4); 

muito colorido (3); bem organizado (2); índice claro (2); imagens “giras” (2); gostar 

dos separadores (1); gráficos bem feitos (1); matéria bem assinalada (1); boa 

apresentação (1); muitos exercícios (1). 

Os que os escolhem como aqueles de que menos gostam justificam-no, 

essencialmente, por não gostar da matéria (8). Muito texto; muitos exercícios; só ter 

bonecos e exercícios; não chamar a atenção, é normal; poucos desenhos; imagens 

todas iguais; pouco espaço para fazer os exercícios; as folhas rasgarem-se quando 

fazem os exercícios; não é bom para estudar, são as restantes justificações dadas.  



PARTE 5 • OPINIÕES SOBRE OS MANUAIS ESCOLARES 

 

 310 /405 

O índice destes manuais escolares é aquele que menos alunos (2) consideram 

difícil de consultar, não apresentando justificação. As imagens também são 

apontadas como de difícil compreensão somente por 2 alunos. 

Relativamente à facilidade de encontrar a matéria, somente 2 respostas o 

indicam como difícil, por ser muito grande (1); por ter só imagens (1). 

Da comparação destas opiniões com os resultados da análise efectuada ao 

design comunicacional destes manuais escolares, destacamos como comuns: a 

qualidade das ilustrações dos separadores; das formas e traçados geométricos, 

quer pelo seu rigor, quer pela sua paleta cromática; a coerência formal da sua 

organização e a facilidade de “navegação”, acentuada pela utilização de códigos 

cromáticos. 

Sublinhamos o comentário de 2 alunos sobre a realização de exercícios nos 

livros, impedindo assim a sua reutilização. O comentário de vários alunos quanto a 

serem manuais “divertidos” relaciona-se, provavelmente, com os elementos que 

considerámos como infantilizadores destes manuais escolares. 

 

8.3 Ciências da Natureza 

Magia da Terra, 5º ano, Porto Editora 

Os alunos que elegeram este manual escolar de Ciências da Natureza como o 

preferido justificam-no, essencialmente, pelas imagens que apresenta (9). Seguem-

se: por explicar bem a matéria (6); ter exercícios (3); pelo colorido (2); bem 

organizado (1); muito vocabulário (1). 

Os que o escolhem como aquele de que menos gostam justificam-no por não 

gostar das imagens (1); das páginas (1) e apresentar temas sobre subtemas (1). 

Quanto à dificuldade em compreender as imagens, 3 alunos consideram-nas 

difíceis. Somente 1 aluno indica este manual escolar como sendo difícil encontrar 

os assuntos: por estar mal dividido e por ter muito texto. Quanto ao índice, 4 alunos 

consideram-no difícil, justificando porque a matéria não tem o mesmo nome que 

tem nas páginas (1); porque apresenta pouca informação (1); por ter as palavras 

muito juntas (1); por ser confuso (1). 

Não encontramos muitos aspectos comuns entre as opiniões expressas pelos 

alunos e os resultados da análise efectuada ao design comunicacional deste 

manual escolar. Destacamos somente a existência de imagens, facto importante 
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nesta disciplina, e o código cromático que constitui um bom elemento de 

“navegação” através dos temas/blocos dos livros. 

A boa organização apontada por 1 aluno é contrária ao que consideramos, pois 

apresenta demasiadas secções de arranjo gráfico e cromatismo diferentes, com 

muita variedade de modos de apresentar a informação e páginas com pouco 

branco, podendo dificultar a leitura, tornando-a desconfortável. 

Quanto ao índice, na nossa opinião, é o mais claro dos índices dos manuais de 

Ciências da Natureza analisados. 

 

8.4 História e Geografia de Portugal 

Somente 11 alunos seleccionaram os manuais de História e Geografia de 

Portugal como aqueles que preferem, sendo apontados por 27 como aqueles que 

menos gostam. A principal razão apontada para a preferência é a existência de 

imagens (4), enquanto a justificação para não gostarem é considerarem não 

explicar bem a matéria (7) e não gostarem da disciplina (5). Quanto às justificações 

que se possam relacionar mais estreitamente com o design comunicacional, 

apresentamo-las organizadas em função dos dois manuais que fazem parte da 

nossa amostra. 

História e Geografia de Portugal, 5º ano, Porto Editora 

As justificações para a preferência deste manual escolar são apontadas por 2 

alunos: bem organizado (1); muitas imagens (1). Quanto à sua eleição como aquele 

de que menos gostam, são apontadas como causas: resumos confusos (2); manual 

confuso (2); só tem imagens (1); não tem alegria e cor (1); não gosta dos desenhos 

e da cor (1). As razões da dificuldade em encontrar os assuntos, são: muitas 

imagens (2); muitos textos (1); “muita coisa” (1); palavras difíceis (1). Quanto à 

dificuldade em consultar o índice, deve-se a ser confuso (3); as palavras serem 

difíceis (2); ter muitas imagens (1); só ter os subtemas (1). 

Quanto à dificuldade em compreender as imagens, 7 alunos seleccionam-no 

como o que apresenta imagens mais difíceis de compreender. 

História e Geografia de Portugal, 6º ano, Texto Editores 

As justificações para a preferência deste manual escolar são apontadas por 9 

alunos: ter muitas imagens (3); explicar bem a matéria (2); apresentar informação 

variada (2); estar bem organizado (1); gostar das fotos e esquemas (1). 
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Quanto à sua eleição como aquele de que menos gostam, indicam como 

causas: ter muito texto (1); não gostar das imagens (1); ser “uma seca”. As razões 

da dificuldade em encontrar os assuntos, são as seguintes: o livro é confuso (1) e 

tem muita coisa que não interessa (1). Quanto à dificuldade em consultar o índice, é 

apontado como o mais difícil por ter muitos capítulos (1); muitas imagens (1); ser 

confuso (2). Referente à dificuldade em compreender as imagens, 7 alunos 

seleccionam-no como o que apresenta imagens mais difíceis de compreender. 

Da análise que efectuámos ao design comunicacional destes manuais 

escolares, destacámos a sobriedade cromática da paleta das páginas de 

desenvolvimento dos conteúdos; a sua paleta cromática relativamente simples e 

harmoniosa com bastante branco e alinhamentos regulares, especialmente no 

manual História e Geografia de Portugal, 5º ano, Porto Editora.  

A percentagem de área preenchida com imagens, recomendada para este nível 

etário, na maioria das suas páginas e a quantidade e qualidade das imagens 

convencionais que enriquece pedagogicamente os livros, são opiniões comuns às 

dos alunos que os elegem como os que mais gostam. 

Consideramos os seus índices simples, proporcionando aos alunos uma fácil 

consulta. Não concordamos com os 12 alunos que os consideram difíceis. 

Contrariamente à opinião formulada por 7 alunos, consideramos como os restantes 

78, que em ambos os livros a interacção aluno/livro é fácil, quer pelo código 

cromático nos cabeçalhos das páginas (História e Geografia de Portugal, 5º ano, 

Porto Editora, quer pelas pequenas imagens/ símbolos dos temas ou subtemas que 

se repetem nas margens superiores das páginas (História e Geografia de Portugal, 

6º ano, Texto Editores). Talvez a profusão de imagens e caixas de texto que 

sobrecarregam algumas páginas em detrimento do espaço branco tão necessário à 

leitura, especialmente, no manual História e Geografia de Portugal, 6º ano, Texto 

Editores, possa contribuir para dificultar esta interacção. 
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Capítulo 3 

 

 Opiniões dos Professores sobre os Manuais Escolares 

 

 

 

 

Apresentamos os resultados dos questionários aplicados aos professores 

(Anexo 40), indicando as questões e respectivas respostas. 

 

1. Caracterização dos Professores 

Questão 1 - Indique a disciplina que lecciona. 

Responderam aos questionários: 6 professores de Língua Portuguesa (LP); 6 

professores de Matemática (MAT); 6 professores de Ciências Naturais (CN); 6 

professores de História e Geografia de Portugal (HGP).  

 

Questão 2 - Indique se usa manual escolar na sua disciplina. 

Todos os 24 professores (100%) responderam que usam manual escolar na sua 

disciplina. 

 

Questão 3 - Como tem conhecimento dos manuais que anualmente estão à 

sua disposição?  

Relativamente a esta pergunta os professores respondem, maioritariamente, 

que é através da publicidade das editoras. 

Na escola 1 (Camões) 2 professores têm conhecimento através da escola, e 6 

através das editoras, sendo que destes, 1 responde que as editoras oferecem 

manuais.  

Na escola 2 (Lourinhã) 7 professores têm conhecimento através das editoras, 4 

destes especificam que as editoras enviam manuais para as escolas, e 1 que 

também vai à internet e às lojas. Só 1 responde que tem conhecimento através da 

escola. 
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Na escola 3 (Filipa de Lencastre) 1 professor não responde; 2 têm 

conhecimento através da escola; 1 através das apresentações realizadas pelos 

autores; 4 através da publicidade das editoras. Destes, 2 especificam que as 

editoras enviam manuais para os professores ou para a escola ou fazem 

apresentações.  

 

2. Importância dos Manuais Escolares 

Questão 4 - Indique o que considera importante quando selecciona um 

manual escolar. 

Destacam-se o rigor científico 

com 17 respostas, clareza do 

discurso com 13 respostas e o 

aspecto gráfico atraente com 10 

respostas. A qualidade dos 

exercícios, a adequação das 

imagens, a qualidade das 

actividades e a coerência da 

organização do manual, são 

itens a que também dão 

importância, respectivamente, 9, 

8, 7, e 6 professores.  

 

O que considera importante quando selecciona um manual escolar de 

Língua Portuguesa  

Destacam-se o rigor científico 

com 5 respostas e o aspecto 

gráfico com 4. A clareza do 

discurso, os exercícios as 

actividades e a coerência da 

organização com 2. As restantes 

foram enunciadas uma vez cada. 
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O que considera importante quando selecciona um manual escolar de 

Matemática  

Os professores de Matemática dão mais 

importância ao rigor científico e à 

qualidade dos exercícios (4+4) respostas. 

Seguem-se a clareza do discurso com 3; 

a adequação das imagens e a qualidade 

das actividades (2).  

 

 

O que considera importante quando selecciona um manual escolar de 

Ciências da Natureza 

Os professores de Ciências da Natureza 

destacam como mais importante o rigor 

científico com 6 respostas; a clareza do 

discurso com 4 e a adequação das 

imagens com 3. O aspecto gráfico, os 

exercícios, as actividades, a organização 

do manual, o seu peso e o preço 

apresentam 2 respostas cada.  

 

 

 

O que considera importante quando selecciona um manual escolar de 

História e Geografia de Portugal 

Os professores de História e Geografia 

de Portugal destacam a clareza do 

discurso com 4 respostas; o aspecto 

gráfico e a adequação das imagens com 

3. O rigor cientifico e a coerência da 

organização com 2 respostas cada.  
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Por que exigem profs. compra manual escolar
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Questão 5 - Exige que os alunos comprem manual para a sua disciplina? 

Todos os 24 professores (100%) respondem que sim. 

 

Questão 6 - Porquê?  

Os professores respondem, 

apresentando mais do que um 

motivo, destacando-se: ser uma base 

de trabalho com 15 respostas. Ter 

exercícios e actividades para 

consolidação dos conteúdos e a 

decisão da escola, 5 respostas; ser 

fundamental, 3 respostas.  

 

 

3. Utilização do Manual Escolar pelo Professor 

Questão 7 - Usa o manual (pode indicar mais de uma opção): 

Na preparação das aulas, é indicado 

por 22 (92%) professores; na 

sequência da leccionação dos 

conteúdos é indicado por 16 (67%); 

como obra de referência para os 

conteúdos científicos é indicado por 

10 (42%) professores; 8 (33%) 

respondem outras utilizações.  

 

Questão 8 - Se respondeu outros, indique qual a utilização que dá ao 

manual escolar  

Apoio aos trabalhos de casa (LP 1); na 

exploração de textos, mapas, gráficos 

e outras imagens (2 HGP); na 

resolução de exercícios (1 CN) e como 

base do trabalho docente (1 CN).  
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Ensina alunos a utilizar manual escolar

 96%

4%

Sim

Não

Autonomia alunos/manual escolar

 46%

54%

Sim

Não

Questão 9 - O manual escolar é o único recurso didáctico que utiliza no 

seu trabalho docente? 

Todos os 24 professores (100%) responderam que não é o único recurso 

didáctico que utilizam no seu trabalho docente. 

 

Questão 10 - Se respondeu NÃO à questão 9, indique os outros recursos 

que utiliza. 

Nesta pergunta aberta, os professores que respondem que utilizam outros 

recursos didácticos além do manual escolar, referem em primeiro lugar, os 

documentos realizados por eles próprios (9); os recursos informáticos (7); outros 

manuais (6); livros, internet e transparências (4); filmes, fotocópias, moodle, 

imagens, mapas (2); globo terrestre, jogos, quadro interactivo, quadro negro (1).  

 

4. Interacção Aluno/Manual Escolar 

Questão 11 - Tem o hábito de ensinar os alunos a utilizar o manual 

escolar? 

23 Professores (96%) respondem ter o 

hábito de ensinar os alunos a utilizar o 

manual escolar; 1 professor (4%) responde 

não ter esse hábito.  

 

 

 

 

Questão 12 - Considera que os alunos são autónomos na consulta do 

manual escolar? 

13 Professores (54%) consideram que os 

alunos não são autónomos e 11 (46%) 

consideram que sim.  
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Questão 13 - Na sua opinião, quais são as maiores barreiras 

comunicacionais que o manual apresenta para os alunos? 

Barreiras comunicacionais relacionadas com o design dos manuais 

escolares: 

 

As barreiras comunicacionais que 

se destacam são: o tipo de 

linguagem, indicado por 1 

professor de Língua Portuguesa e 

1 de História e Geografia; a 

extensão dos textos é indicada por 

1 professor de Língua Portuguesa 

e 1 de Matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiras comunicacionais relacionadas com características dos alunos 

 Dificuldade de ler e compreender o que lêem - apontada por 2 professores, 

1 de História e Geografia e 1 de Ciências Naturais. 

 Dificuldade em distinguir o essencial do secundário - apontada por 1 

professor de História e Geografia.  

 Falta de motivação - referida por 1 professor de Ciências Naturais.  

 Desrespeito por livros - referida por 1 professor de Ciências Naturais. 

 Falta de autonomia - referida por 1 professor de Língua portuguesa.  
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5. Utilização do Manual Escolar pelos Alunos 

Questão 14 - O que pede aos alunos que façam em casa, com o manual 

escolar? 

24 Professores (100%) pedem que 

realizem os exercícios; 22 (92%) que 

estudem a matéria; 2 (8%) que 

realizem outras tarefas.  

 

 

 

 

 

Questão 15 - Se respondeu outros, indique quais. 

Os professores que responderam à pergunta 14 que pedem aos alunos que 

realizem outras tarefas com o manual escolar além das indicadas, foram em 

número reduzido: 2 professores de História e Geografia de Portugal e 2 de Ciências 

Naturais. Os primeiros pedem aos alunos que “analisem documentos, realizem 

atlas, guias de estudo, frisos cronológicos, e jogos”. Os segundos pedem-lhes que 

“observem imagens, esquemas, consultem os sites indicados no manual e realizem 

trabalhos de desenvolvimento”.  

 

6. Importância dos Elementos Constitutivos do Manual Escolar 

Questão 16 - O que considera mais importante no manual escolar (pode 

indicar mais de uma opção)? 

O texto principal e os exercícios 

são referidos por 22, professores 

(92%); as actividades por 21 

professores (88%); as imagens por 

17 professores (71%); os textos 

secundários por 10 professores 

(42%); a avaliação por 4 (17%) e 

outros por 4 (17%).  
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As diferenças das respostas em função das disciplinas não são significativas 

estatisticamente. 

Questão 17 - Se respondeu outros, indique quais 

Esta pergunta pede ao professor que indique os elementos que considera mais 

importantes no manual escolar para além dos indicados em 16. Somente 2 

professores de História e Geografia e 1 de Ciências Naturais responderam. Um dos 

primeiros referiu os “documentos históricos, mapas, gravuras” e o segundo, os 

“resumos”. O professor da outra disciplina indicou o “aspecto gráfico e a 

organização dos conteúdos”.  

 

7. Iconografia 

Questão 18 - Qual a sua opinião sobre as ilustrações dos manuais escolares?  

Destacam-se: serem adequadas com 9 

respostas; apelativas com 5; motivadoras 

com 3. Desadequadas, essenciais e 

demasiadas,   2 respostas. Infantilizadas, 

suficientes, “deficientes e sem referencia ao 

texto principal” e “importantes se não forem 

em excesso” são as restantes opiniões. 

 

 

 

 

 

 

Questão 19 - Costuma analisar as ilustrações do manual em conjunto com os 

alunos? 

23 Professores (96%) respondem que 

costumam analisar as ilustrações em 

conjunto com os alunos. 1 Professor 

responde que não (4%).  
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Formação análise ilustrações

 79%

21%

Sim

Não

Questão 20 - Considera que possui formação suficiente para proceder à 

respectiva análise? 

19 Professores (79%) respondem possuir 

formação suficiente para analisar as 

ilustrações; 5 (21%) respondem que não.  

 

 

 

 

 

Questão 21 - Justifique no caso de ter respondido não possuir formação 

para analisar as ilustrações do manual escolar. 

Pede-se aos professores que em pergunta anterior (nº 20) responderam que 

não têm formação para proceder à análise das imagens dos manuais escolares 

com os alunos, que justifiquem a sua resposta. Quatro Professores não justificaram 

e 1 respondeu que não pertencia à área das artes plásticas. 

 

8. Opinião Geral dos Professores sobre os Manuais Escolares 

Questão 22 - Qual a sua opinião geral sobre os manuais escolares?  

Apresentamos, integralmente, as respostas dos professores no quadro abaixo. 

Dos professores de Matemática 3 não responderam e são quem tem melhor 

opinião. Seguem-se os de Língua Portuguesa.  

Dos professores de História e Geografia 1 não respondeu; 3 apresentam 

opiniões claramente positivas e 2 muito negativas. Os professores de Ciências 

Naturais são aqueles que têm pior opinião.  

 

 

Opinião geral dos professores sobre os manuais escolares 
 Cada vez mais completos, tanto ao nível dos conteúdos a leccionar, 

como ao nível dos exercícios e actividades propostos. 
 Cada vez mais atractivos no que respeita às ilustrações e aspecto 

gráfico. 
Têm melhorado o aspecto gráfico e apresentação 
Bons 
Muito úteis 
Úteis 

 
 
 

LP 

Alguns não têm qualidade científica 
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Opinião geral dos professores sobre os manuais escolares 
 Bem elaborados. 
 Metodologia de aprendizagem facilitadora. 
 Muitas actividades práticas, facilitando trabalho do docente. 

Bons 

 
MAT 

Pouco equilibrados 
 

Bem estruturados, com informação científica correcta e com boas 
imagens. 
São todos iguais. A diferença está nos materiais didácticos 
complementares. 
Infantilizados, embora seja como forma de cativar as crianças. 

 Têm perdido qualidade na informação, que é cada vez mais superficial 
e insuficiente para uma correcta aprendizagem dos alunos. 

 Apostam cada vez mais nos esquemas de cores e imagens 
apelativas. 

Algumas editoras “menores” acabam por apresentar melhor 
informação científica e desenvolver mais trabalhos com os alunos do 
que editoras “maiores” como a Porto que aposta demasiado no visual e 
estético. 

 
 
 

CN 

 Seleccionam-se manuais demasiadas vezes em relação à duração 
dos programas, inviabilizando a sua reutilização pelas famílias o que 
levaria a um maior respeito pelos livros.  

 E poupava-se. 
 

Auxiliares preciosos de apoio à leccionação. 
 Bem elaborados. 
 Facilitadores do trabalho docente. 
 Auxiliam os alunos na aprendizagem conteúdos. 

Fundamentais desde que contribuam para uma boa prática de 
leccionação de conteúdos. 

 São livros de exercícios com pouco texto de apoio ao estudo. 
 Por vezes o texto descritivo não condiz com título.  
 Não ajudam a ensinar, a problematizar.  
 Ilustração pouco clara. 

 
 
 

HGP 

Não há manuais perfeitos.  
De ano para ano, o facilitismo tem imperado, a matéria é cada vez 

mais resumida. 
QUADRO 3 

 

 

9.  Análise Comparativa dos Dados Obtidos através dos Questionários 

Aplicados a Alunos e Professores   

Ao cruzar as respostas aos questionários aplicados a alunos e professores 

verificamos que existe concordância relativamente a alguns pontos, significando 

que o modo como os alunos encaram os manuais escolares é, provavelmente, 

influenciado pela postura dos professores perante estes. 
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9.1 Selecção de Manuais Escolares 

Os resultados dos questionários levam-nos a formular as seguintes conclusões: 

os alunos (85) preferem os manuais escolares que explicam bem, (16) que 

apresentam muitas imagens (13) e que consideram divertidos (9). Gostarem da 

matéria da disciplina (20) é a razão mais apontada para preferirem determinado 

manual escolar. 

Quando confrontados com o pedido para elegerem a principal razão para não 

gostarem de determinado manual escolar, as principais razões apontadas são as 

seguintes: não gostarem da matéria (18), o manual não explicar bem (17) e 

apresentar muito texto (9).  

A falta de exercícios ou a sua quantidade, a sua dificuldade, e o pouco espaço 

que o manual apresenta para a sua resolução também são motivos para não 

gostarem de determinado manual, assim como os índices, o vocabulário, e os 

resumos serem considerados difíceis ou confusos. 

Aspectos relacionados com a cor e as imagens, ou com a falta destas, tornam 

os manuais “tristes”, normais por não chamarem a atenção, “uma seca” ou pouco 

“giros”, embora alguns alunos apontem também a quantidade de imagens como 

razão para não gostarem dos manuais escolares. 

Pelo seu lado, os professores (24) consideram importante ao seleccionarem um 

manual escolar, o seu rigor científico (17), a clareza do seu discurso (13), o aspecto 

gráfico atraente (10), as imagens adequadas (8), uma organização coerente (6). A 

existência e a qualidade dos exercícios e actividades (16) são também aspectos 

importantes para a sua escolha. 

Quando comparamos as respostas de alunos e professores, parece existir 

concordância entre elas. A clareza do discurso é importante para ambos os grupos 

de respondentes, assim como o aspecto gráfico atraente e as questões 

relacionadas com as imagens. A existência de exercícios e actividades são outro 

ponto em que estão de acordo. 

 

9.2 Importância dos Elementos Constitutivos do Manual Escolar 

É interessante notar que as respostas dos dois grupos de inquiridos, quando 

confrontados com a utilização que dão às imagens, mostram que a importância que 

estas assumem na atribuição de qualidade ao manual escolar, não é equivalente à 
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que lhes é atribuída como factor de aprendizagem. Esta conclusão infere-se das 

respostas dos professores, quando inquiridos sobre o que consideram mais 

importante no manual escolar: as imagens aparecem em quarto lugar (17; 71%), 

atrás da realização dos exercícios (22; 92%), da leitura do texto principal (22; 92%) 

e da realização das actividades (21; 88%). 

Quando inquiridos sobre o que pedem aos alunos que façam com o manual 

escolar quando estudam, as respostas indicam que a realização dos exercícios é o 

mais importante (24 professores; 100%). 

Relativamente aos alunos (85), quando inquiridos sobre como estudam pelos 

manuais escolares, as respostas são semelhantes: as imagens aparecem em 

último lugar (22 alunos; 26%), relativamente à realização de exercícios (72 alunos; 

85%) e de actividades (49 alunos; 58%); à leitura do texto principal (69 alunos; 

81%) e dos textos secundários (35 alunos; 41%). 

 

9.3 Ajuda na Interacção Aluno/Manual Escolar 

Neste aspecto, as respostas dos dois grupos de inquiridos são um pouco 

diferentes: os professores (24) respondem maioritariamente que ensinam os alunos 

a usar os manuais escolares (23; 96%), enquanto os alunos (85) respondem que 

alguns professores ensinam (46 alunos; 54%), enquanto 35 alunos (41%) 

respondem que todos os professores ensinam e 5 alunos (6%) que nenhum ensina. 

 

9.4 Autonomia Aluno/Manual 

57 Alunos (67%) respondem não ter dificuldades em estudar sozinhos pelos 

manuais escolares, e 62 alunos (73%) que lhes é fácil encontrar os assuntos. No 

entanto, 28 alunos (33%) respondem ter dificuldade em estudar sozinhos e 23 

(27%) que lhes é difícil encontrar a matéria que procuram. 

Só cerca de metade dos professores, relativamente a esta questão, considera 

os alunos autónomos.  

Parece poder concluir-se, quer das respostas dos alunos, quer das dos 

professores, que a razão principal para a dificuldade que uma parte dos alunos 

sente ao estudar pelos manuais escolares, se relaciona com a sua dificuldade com 

a leitura e interpretação e consequente desenvolvimento do vocabulário. Os alunos 

queixam-se de que os manuais não explicam bem, que as palavras são difíceis, 
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que têm muitos textos e que não percebem a matéria. Os professores consideram 

que a dificuldade dos alunos em compreender o que lêem, a extensão dos textos, e 

o vocabulário constituem barreiras comunicacionais para os mesmos. Para ambos 

os grupos a falta de imagens ou o seu excesso também são indicados como 

problemas na interacção aluno/livro. 

 

9.5 Iconografia 

Quanto à compreensão das ilustrações dos manuais escolares, os alunos (85) 

consideram, maioritariamente, não terem qualquer problema em compreendê-las 

(67; 79%). Os professores (24) acham-nas adequadas (9), apelativas (5), 

motivadoras (3) e suficientes (1) e afirmam analisá-las em conjunto com os alunos 

(23; 96%). 

O excesso de ilustrações é, para muito poucos alunos, uma razão para não 

gostarem dos manuais, tal como para poucos professores. A sua qualidade é posta 

em causa igualmente por alguns professores (4) e alunos (2). 
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Capítulo 4 

 

Opiniões de Autores, Editoras e Designer  

sobre os Manuais Escolares 

 

 

Apresentamos os resultados das entrevistas a 2 autores; 2 editoras e 1 designer 

(Anexos 48, 49, 46, 47, 50), segundo as questões que lhes foram postas e o 

conjunto das respectivas respostas, organizadas de modo a tornar mais claro o 

entendimento do processo de elaboração dos manuais escolares. 

 

1. Motivações para a Realização de Manuais Escolares 

Perante o calendário de adopções de manuais escolares do Ministério da 

Educação, o processo de realização de um manual escolar pode iniciar-se de duas 

maneiras: ou um autor se candidata à elaboração de um manual escolar, 

apresentando uma proposta à editora ou a editora convida um determinado autor, 

que já conhece de trabalhos anteriores ou que lhe parece apresentar curriculum 

adequado para a tarefa em causa, a apresentar um projecto.  

As motivações subjacentes à realização de um determinado manual escolar são 

diferentes em função dos entrevistados. Enquanto para os autores as motivações 

se prendem com a vontade de realizar livros diferentes dos existentes, mais em 

conformidade com as exigências curriculares actuais, para as editoras são os 

calendários e as orientações do Ministério da Educação e os estudos de mercado 

que as motivam. 

O designer Henrique Cayatte clarifica-nos relativamente aos elementos das 

editoras, responsáveis pela elaboração dos manuais escolares: coordenadores 

editoriais que respondem à direcção editorial que, por sua vez, têm que se articular 

com a direcção comercial. Estabelecem calendários, objectivos, metas, um elenco 

de autores, um elenco de livros, chegando a ter “equipas concorrentes de autores 

para o mesmo livro, para a mesma disciplina, para o mesmo ano”. Acrescenta que 

preferem convidar pessoas de fora para não “engordar as editoras”.  
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2. Duração do Processo de Elaboração de um Manual Escolar 

Quanto ao tempo de elaboração do manual escolar, as respostas variam em 

função dos inquiridos e do tempo que cada um deles dedica à tarefa que se propõe 

realizar. As editoras referem cerca de seis meses, os autores um ano, o designer 

cerca de dois meses. É um processo em que os calendários têm que ser 

cumpridos, sob pena de todo o trabalho se perder.  

 

3. Propostas a Apresentar 

Quer seja convidado pela editora, quer se tenha candidatado espontaneamente 

à realização do manual escolar, da proposta que o autor apresenta à editora, 

consta o plano do manual escolar que pretende realizar, que inclui os objectivos e a 

organização, exemplificado na apresentação de uma parte da obra como um 

capítulo ou unidade. 

A partir da proposta que o autor entrega à direcção editorial ou aos 

coordenadores editoriais e que tem que respeitar os programas do ministério, são 

tomadas algumas decisões pelos autores, coordenadores editoriais e direcção 

editorial como, por exemplo, o número de capítulos. É uma espécie de programa, 

de roteiro que inclui também informação sobre a forma dos separadores, 

apresentando situações - tipo.  

Ao designer é encomendado o desenho dessas situações - tipo, constituindo o 

estudo prévio que, em conjunto com um “argumentário de defesa” do que é 

realizado, é enviado para a editora, onde é aprovado ou são pedidas alterações. A 

partir do momento em que é aprovado, o designer entrega um CD, um master. Na 

posse do master, a editora entrega-o a uma empresa para paginar que, por uma 

questão legal, tem que possuir os direitos sobre os alfabetos tipográficos. O 

designer faz a revisão da paginação realizada pela empresa paginadora. Segundo 

o designer Henrique Cayatte, são os paginadores que acabam por ter o contacto 

directo com o autor ou com o coordenador editorial. O mesmo processo é seguido 

para a realização das capas. Segundo o entrevistado, os argumentos de aprovação 

ou de recusa para uma capa, prendem-se mais com razões de ordem comercial do 

que com a capa propriamente dita. “Não vai vender, tem que ter cores vivas, tem 
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que ter determinado tipo de figuras, dizem os departamentos editoriais das editoras 

baseados em tudo menos numa ciência certa”. 

 

4. Reuniões em Equipa e sua Periodicidade 

À pergunta sobre se os vários intervenientes no processo têm reuniões em 

conjunto e qual a periodicidade destas, a Editora Santillana/Constância responde 

que estas reuniões acontecem semanalmente, enquanto a Leya refere que as 

reuniões (presenciais ou por videoconferência) são mais frequentes no início do 

processo, sendo que, a partir da definição do projecto gráfico, se tornam mais 

espaçadas, podendo a troca de informação ser feita via mail/PDF. 

Por seu lado, os autores respondem só ter reuniões com quem representa a 

editora, coordenador editorial ou director editorial, nunca se reunindo com o 

designer ou ilustrador do projecto. Henrique Cayatte considera que o processo de 

elaboração de um manual escolar é um trabalho desenvolvido por uma equipa, 

embora não seja feito em equipa. 

 

5. O designer 

Quando interrogados sobre o momento da intervenção do designer, a Editora 

Santillana/Constância responde que se dá aquando da definição do lay-out, no 

decurso da paginação e na finalização do trabalho, enquanto na Leya os designers 

começam a intervir logo que o projecto é aprovado, significando que podem ter 

influência na construção dos originais. Acrescenta que o designer acompanha a 

realização de todos os materiais até à sua aprovação em PDF final. 

Quanto aos autores não sabem bem. Talvez no estabelecimento da estrutura do 

livro, cores e ícones representativos das actividades. Aliás os autores têm pouco 

contacto com os designers. Um dos autores nunca o conheceu e o outro só o viu 

uma vez. Os contactos são todos feitos através do coordenador do projecto ou 

director editorial.  

O designer Henrique Cayatte responde que é a partir da entrega do pedido do 

estudo prévio - uma espécie de programa, de roteiro, apresentando situações – 

tipo, com informações, quer sobre a forma dos separadores, quer sobre a 

organização modular do livro “no 2º, 3º ou no 10º capítulo tem situações modulares, 

tem ali uma situação de questionário, uma situação de explanação de uma 
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determinada ideia, tem ali duas ou três imagens de apoio, tem um cartoon, tem um 

a ilustração, tem uma cor de apoio, tem uma mancha gráfica”. 

O designer considera que embora fosse essencial, neste tipo de livros, o 

contacto entre designer e autor, na prática é impossível porque o atelier teria que 

ter uma “equipa monumental” ou então só se dedicava aos livros escolares, o que 

não é viável pois a realização de manuais escolares constitui um trabalho sazonal.   

 

5.1 Formação do Designer 

Questionados sobre a formação dos designers, os autores não sabem e as 

editoras respondem serem profissionais licenciados em design, podendo trabalhar 

na própria editora ou pertencerem a ateliers externos, a quem é encomendado o 

trabalho. Henrique Cayatte responde que têm uma formação informática e que 

sabem paginar um livro. São pessoas anónimas, na sua maior parte, embora hoje, 

por renovação geracional, sejam designers. “Mas conhecem pouco das normas da 

Unesco sobre paginação livros para crianças. Vão atrás do fazer giro e deixar o 

cunho pessoal. Estes são os grandes equívocos”. 

 

5.2 Interacção Autor/Designer  

Relativamente ao eventual acompanhamento do trabalho do designer por parte 

dos autores, na Editora Leya são promovidas reuniões na fase de definição do 

projecto gráfico; na Santillana/Constância o trabalho é acompanhado através das 

provas que os autores vão recebendo para rever. Os autores queixam-se de que 

têm pouca voz activa sobre o trabalho do designer, não podendo nunca contactar 

com ele visto tudo se passar através do coordenador editorial do projecto, o que é 

confirmado pelo designer entrevistado que refere que os autores acompanham de 

perto o resultado do trabalho mas não o próprio trabalho. 

Tal como diz um dos autores “a parte visual é muito importante. Porque penso 

que um professor quando escolhe um livro, olha para ele e vê: é agradável, não é 

agradável; é muito agressivo ou está confuso e, em particular, se é cientificamente 

correcto. O professor tem essa noção. Portanto a parte do designer é 

importantíssima, mas se calhar devia haver mais coordenação entre os autores e 

os próprios designers, porque eles têm uma maneira de ver as coisas e nós temos 

outra. Nós temos a parte científica e pedagógica que é muito importante. Nós 
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pensamos: aquilo ali não vai resultar…a figura é pequena demais… o aluno não vai 

ver o pormenor… nós queremos esta figura maior…. Isso não está dentro do 

tamanho próprio para os alunos do 5º ano, que as têm que observar…” 

 

6. Concepção do Design 

6.1 lay-out 

Relativamente a quem projecta a estrutura e o lay-out do manual, as respostas 

também variam. Na Editora Leya, a estrutura é definida pelos autores e pela editora 

e o lay-out por um designer; na Santillana/Constância, a estrutura é definida pelos 

editores e directora editorial e o lay out pelo designer da editora e directora editorial. 

Os autores confirmam. Apesar de darem algumas indicações sobre a estrutura que 

têm em mente quando concebem o projecto, são as editoras que se encarregam da 

estrutura de do lay-out. Queixam-se de que, embora não concordem com tudo o 

que as editoras decidem, os seus reparos nem sempre são atendidos.  

 

6.2 Iconografia 

Inquiridos sobre quem selecciona as imagens a integrar no manual escolar, na 

Editora Santillana/Constância, os autores e editores decidem quais as imagens 

necessárias e encomendam-nas aos técnicos especializados da Editora 

(ilustradores e responsáveis de fotografia) que as concebem ou/e pesquisam, 

sujeitando o resultado à aprovação dos autores e dos editores. 

Na Leya há várias hipóteses, dependendo da experiência dos intervenientes, da 

área disciplinar ou de outras especificidades do projecto: autores, designer e 

coordenador editorial responsável pelo manual. 

Os autores confirmam as respostas das editoras, referindo que umas são 

escolhidas por eles próprios, outras pelas editoras. Henrique Cayatte confirma e 

alerta para problemas relativos aos direitos de copyright das imagens, pois no seu 

entender, são frequentemente infringidos por se tratarem de imagens pirateadas.  

 

6.3 Secções 

Quais as secções em que se divide o manual escolar e o seu número é, 

segundo os autores entrevistados, uma decisão sua, enquanto as editoras 

respondem ser uma decisão tomada em conjunto com os autores. 
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O designer entrevistado confirma poder ser decidido pelo autor ou em conjunto 

com a direcção editorial ou com a coordenação editorial da editora e, acrescenta, 

que é uma decisão tomada, em grande parte, por razões económicas. 

 

6.4 Sinais gráficos 

Relativamente aos sinais gráficos responsáveis pela facilitação da interacção 

aluno/livro, segundo todos os entrevistados, são da responsabilidade conjunta de 

autores, editores e designers, com alguma negociação entre autores e editoras.  

 

6.5 Blocos de Texto 

O modo como o texto é organizado nas sucessivas páginas do manual escolar, 

segundo um dos autores, faz parte da proposta inicial apresentada, embora as 

editoras o possam modificar. Segundo a Editora Leya, são os autores em 

colaboração com a editora. Henquique Cayatte explica o processo de organização 

do texto, referindo os sistemas de paginação actuais que proporcionam uma pré-

formatação das unidades modulares, permitindo ao autor controlar o número de 

palavras de cada caixa ou bloco de texto. 

 

7. Avaliações ao Longo do Processo  

Questionados sobre as avaliações efectuadas durante o processo de 

elaboração do manual escolar, a Editora Santillana/Constância responde que são 

realizadas avaliações a cada uma das provas, envolvendo toda a equipa.  

A Editora Leya refere que são realizadas avaliações logo desde o início, 

variando os intervenientes consoante a fase do processo: “em originais, é feita uma 

validação pelo coordenador editorial, consultores científicos, pedagógicos e 

linguísticos; em 1.ª prova, por autores, coordenador editorial e Gabinete de Estudos 

e Projectos; em 2.ª prova, novamente por todos os consultores, coordenador 

editorial, autores, directora de marca e Gabinete de Estudos e Projectos; em 3.ª e 

última prova, novamente por todos, exceptuando os consultores. A validação é mais 

ou menos intensiva de acordo com cada fase e cada interveniente”. 

Um dos autores responde a esta pergunta, dizendo que há um assessor da 

editora que lê as provas e dá algumas sugestões relativamente à clareza das 
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questões e às consequentes alterações a introduzir, incidindo os seus reparos 

também no design.  

O outro autor considera tratar-se de avaliações “um bocadinho empíricas”, 

sentindo-se, por isso, na necessidade de, como autor, avaliar o seu próprio trabalho 

para não se perder relativamente ao que pretendia que o livro contivesse.  

O designer Henrique Cayatte responde só existir uma avaliação ao estudo 

prévio. Há reuniões de ponto da situação, sobre os livros que a editora pretende 

realizar, os títulos, os autores, os calendários e quais as indicações para os estudos 

prévios. Depois do estudo prévio estar pronto e corrigido, só volta ao atelier para 

revisão final. As restantes reuniões acontecem entre o autor, o coordenador 

editorial e quem vai paginar.  

 

7.1 Avaliações do Protótipo com Alunos 

Questionados sobre se os alunos são tidos em conta nessas avaliações, os 

autores respondem que não. 

Henrique Cayatte acrescenta que “as crianças nunca são testadas a não ser 

indirectamente pelos professores. As crianças nunca são ouvidas. Devia haver um 

caldo temperado entre pedagogos do ministério, professores e alunos, sem 

condicionar, havendo discussões francas e abertas” Acrescenta ainda, que os 

processos de escolha por determinada forma de manual “podem ser os mais 

ínvios”, referindo-se, essencialmente, a razões económicas por parte das editoras e 

às razões dos autores que considera “do domínio da abstracção absoluta”.  

Esta especificação da questão relativa às avaliações não estava incluída no 

guião da entrevista. Pelas respostas das editoras infere-se que não há avaliações 

dos protótipos pelos alunos. 

Das respostas dos entrevistados, confirmou-se que não são realizadas 

quaisquer avaliações de modo a testar com os alunos, o protótipo do manual 

escolar em elaboração.  

 

8. Relevância de Psicólogos e Ergonomistas no Processo  

Instados a pronunciarem-se sobre a relevância da inclusão de um psicólogo e 

de um ergonomista no processo de construção dos manuais escolares, dado o 

target específico dos alunos a que os manuais escolares se destinam, e a 
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importância de elementos como a relação forma/fundo, as paletas cromáticas e os 

aspectos físicos e psicológicos da cor, ambas as editoras respondem que tal não 

está instituído. A Editora Leya acrescenta que a equipa de designers está atenta a 

estes critérios e às directrizes existentes, tais como o peso dos livros, enquanto a 

Santillana/Constância responde ser uma hipótese a ponderar futuramente. 

Um dos autores considera que seria da máxima importância, até porque o 

consultor que foi destinado ao seu manual, um professor especialista do ensino 

superior que “nem sequer está familiarizado com o programa ou com o modo de 

ensinar no nível de ensino a que se destina o manual”. 

A autora Lúcia Soares responde que não sabe se havia “Não sabemos o que 

estava para além daquela parede”.  

 

9. Um Manual Escolar é um Objecto de Design? 

Perante as respostas obtidas relativamente à falta de contacto entre os autores 

e os designers que, no nosso entender, é essencial para o desenvolvimento deste 

tipo de livros, questionámos a Editora Santillana/Constância e o designer Henrique 

Cayatte sobre o assunto. 

A Editora respondeu que trabalham de modo diferente das outras editoras, na 

medida em que os autores constituem somente “fornecedores de conteúdos 

escritos”. Os projectos nascem da editora e não de propostas apresentadas por 

autores, sendo que os editores dos projectos possuem “formação académica na 

área específica em que trabalham e experiência lectiva” e produzem igualmente 

conteúdos em paralelo com os fornecedores de conteúdos para determinado 

manual escolar. Nas reuniões com o designer está sempre presente o editor do 

projecto; quanto ao fornecedor de conteúdos, somente se for necessário.  

Esta resposta não é confirmada pela nossa experiencia como consultora 

científica de dois manuais realizados nesta editora, cujos editores dos projectos não 

eram da área, nem nos apercebemos que tivessem produzido qualquer tipo de 

conteúdos para as obras em causa. 

O designer responde que as editoras começam por validar os conteúdos dos 

autores, baseando-se, frequentemente, no modo como a concorrência faz ou no 

que vende. Acrescenta que, hoje, “são poucos os designers que trabalham em 



PARTE 5 • OPINIÕES SOBRE OS MANUAIS ESCOLARES 

 

 334 /405 

paginação e que têm um discurso crítico sobre o trabalho que estão a fazer”, sob 

pena de ficarem sem trabalho.  

Afirma também, que o manual escolar produzido mediante este processo, acaba 

por ser um objecto de design, sendo que o problema está na “discussão intrínseca 

à produção do manual escolar e no tipo de rotinas internas dentro da editora”. O 

designer tem um papel importante no que diz respeito ao estudo prévio e à capa. E 

que o estudo prévio, sendo bem feito, contemplando todas as situações - tipo que 

se vão encontrar no livro, quando é entregue ao paginador, este só tem que 

replicar. E, como hoje os sistemas são interactivos, no sentido em que o texto que 

sai do CD do autor ou via internet, entrando directamente na linha de paginação, 

não há problemas na passagem dos textos de um lado para o outro. 

 

10. Manuais Escolares Portugueses e de Outros Países 

Questionámos o designer Henrique Cayatte relativamente à comparação entre 

os manuais escolares portugueses e os dos outros países. Foi-nos respondido que 

não existe qualquer diferença relativamente à qualidade da ilustração, às tipologias 

de papel, à qualidade da impressão ou dos acabamentos, dos alfabetos tipográficos 

ou tecnologias utilizadas. Salienta a degradação das condições de trabalho dos 

designers estrangeiros que considera como “escravatura absoluta” desde que, com 

o computador, toda a gente pode fazer este tipo de trabalho, fazendo os preços 

caírem e os especialistas nesta matéria concorrerem no mercado com aqueles que 

não são especialistas, mas têm um computador.  

 

11. Elementos Infantilizadores  

Tendo sido constatado por nós que os manuais escolares portugueses 

apresentam elementos infantilizadores que não aparecem nos manuais de outros 

países, e tendo-nos sido dito, anteriormente, por uma editora que para vender era 

obrigada a incluí-los nos seus manuais, questionámos Henrique Cayatte a este 

respeito. O designer considera que este facto se verifica, seguindo uma tradição 

muito portuguesa e que o mesmo se pode observar na linguagem utilizada nas 

peças de teatro para crianças, em Portugal. 
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12. Conclusão 

Das respostas dos vários entrevistados, concluímos que não existe uma equipa 

que trabalhe em conjunto na concepção e elaboração do objecto manual escolar. 

Os autores parecem funcionar, tal como refere uma editora, simplesmente como 

fornecedores de conteúdos para as editoras.  

O designer constrói um modelo baseado no que lhe é pedido pela editora, sem 

nunca contactar aqueles que melhor conhecem o público a quem se destina o 

manual escolar, ou funciona, essencialmente, como paginador, seguindo um estudo 

prévio realizado por um designer ou as indicações da editora. 

As editoras parecem seguir aquilo que constatam que vende e o que os 

professores pedem.  

Não há avaliações do que vai sendo realizado, nem do protótipo final, de modo 

a que seja testado pelos alunos. Neste ponto, os professores parece serem 

considerados como os intermediários do alunos, partindo do princípio de que 

sabem o que melhor lhes convém.  

Parece-nos, também, que todo o processo se desenrola deste modo por 

questões económicas e de calendário. 

Sente-se um antagonismo, quase que animosidade, quando se ouvem os 

diferentes actores deste processo, com excepção das editoras que, por terem 

respondido por escrito, toda a comunicação não verbal e expressiva se perdeu. 
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Capítulo 5 

 

Design Comunicacional para Manuais Escolares do  

2º Ciclo do Ensino Básico 

 

 

 

Apresentamos os resultados relativos à validação, por especialistas, do conjunto 

de princípios de design comunicacional para manuais do 2º ciclo do ensino básico, 

através do Método Delphy (Anexo 51) organizados por item, em quadro, mostrando 

como se distribuem as respostas em função dos especialistas; em gráfico, 

mostrando a % de concordância relativamente a cada princípio. 

Dois especialistas, designers, indicaram como pontos prévios às suas respostas, 

que os princípios enunciados não devem ser encarados como rígidos, mas sim 

como orientações gerais “sob pena de se esmagar a resposta diferenciada a 

conteúdos igualmente diferenciados”; que faltam alguns princípios importantes sobre 

questões tipográficas, “largura máxima de linha de texto; entrelinhamento (relação 

corpo/entrelinha); opção de tipos (quantidade de tipos a usar e características do 

tipo, serifado não serifado, tipos de fantasia, manuscritas)”. 

Relativamente à primeira questão, pensamos ter acautelado o inconveniente 

apontado ao introduzir o seguinte texto introdutório ao questionário: “não se 

pretendem excluir eventuais soluções gráficas que, embora adoptando princípios 

diferentes, se mostrem igualmente eficazes”. 

Quanto à segunda questão, como referimos atrás, estes princípios gerais 

baseiam-se nos dados obtidos na análise da nossa amostra de manuais escolares e 

na informação recolhida através dos questionários aplicados a alunos e professores. 

A maioria dos textos que analisámos apresenta boa legibilidade, seguindo estas 

regras e somente 6 alunos (o público a que se dirigem os manuais escolares) 

referem ter problemas relacionados com estas questões. No entanto, alguns 

manuais, nos seus textos secundários, apresentam, uma demasiada diversidade de 

letras e, por vezes, de corpo demasiado reduzido. São, portanto, aspectos a 

merecer consideração. 
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Índice - simplicidade 

1. ÍNDICE 

Em alguns manuais escolares, nomeadamente os de língua portuguesa, os 

índices não são adaptados ao nível cognitivo do aluno pois pretendem apresentar, 

simultaneamente, as actividades e os conteúdos, a sua localização nas respectivas 

secções, a sinalética e o seu significado, bem como a organização e tipificação de 

todos estes elementos. Podem ser de fácil consulta para o professor, mas são 

demasiado complicados para os alunos. Este aspecto é sublinhado por 18 alunos 

(21%) que consideram difícil a sua consulta, destacando o índice dos manuais de 

língua portuguesa como o mais difícil (24 alunos; 28%). Por outro lado, a alta 

percentagem de alunos (39 - 46%) que responde não ter o hábito de consultar o 

índice, pode, eventualmente, ter como uma das explicações, a dificuldade que 

apresenta. Por outro lado, 13 professores (54%) afirmam que os alunos não são 

autónomos na consulta dos manuais escolares, eventualmente, este facto relaciona-

se com a dificuldade na consulta dos índices.  

Propomos dois princípios no sentido de tornar mais simples os índices, para que 

possam ser consultados facilmente pelos alunos, principal público a que se 

destinam: 

 

1.1 O índice deve ser simples, apresentando os conteúdos e a sua 

localização nas unidades ou temas, organizados de modo claro, indicando a 

respectiva numeração das páginas. 

A maioria dos membros do painel 

concorda com o princípio: 82% 

concordam totalmente (5 designers, 

2 autores, 1 editora, 1 psicólogo); 

9% concorda (1 editora); 9% não 

concorda com o princípio (1 

designer).  

Salientamos o nível de 

concordância de designers e autores quanto a este princípio. Relativamente às 

editoras, o seu nível de concordância baseia-se, eventualmente, na opinião que 

expressaram de que os índices também são dirigidos aos professores. Não 

concordamos com esta justificação, pois o manual escolar, sendo um recurso 
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  Índice  -  elemento guia

pedagógico essencial para os alunos, deve apresentar um índice concebido de 

modo a facilitar a sua consulta por eles.  

Foi pedido, por e-mail, ao designer que se pronunciou pela discordância, que a 

justificasse. Não obtivemos resposta. 

 

1.2 O índice deve apresentar um elemento guia (ex: linha guia) entre 

os conteúdos e a numeração das páginas quando esta se encontrar afastada 

dos conteúdos. 

A maioria dos membros do painel 

concorda com o princípio: 64% 

concordam totalmente (3 designers, 

2 autores, 1 editora, 1 psicólogo); 

18% concordam (1 designer, 1 

editora); 18% respondem não ter 

opinião (2 designers).  

Sublinhamos as respostas de total 

concordância dos autores que conhecem bem o nível de desenvolvimento cognitivo 

dos alunos. 

1 Designer sugere que a introdução de ícone, ilustração ou fotografia poderá ser 

um útil auxiliar de consulta. 

1 Editora clarifica que só concorda com o princípio apenas em índices de 

manuais dos 1.º e 2.º ciclos. Acrescenta ainda que as editoras, ao terem de agradar 

a diversos públicos, procuram soluções que respondam às expectativas de todos: 

entidades que certificam, professores que escolhem o manual a adoptar e alunos. 

 

2. FACILIDADE DE “NAVEGAÇÃO” 

Os manuais escolares analisados apresentam uma multiplicidade de funções e 

secções que necessitam de uma lógica de organização clara e bem identificada 

visualmente, capaz de facilitar o seu reconhecimento e respectiva localização.  

Por outro lado, 28 alunos (33%) respondem que sentem dificuldade em estudar 

sozinhos pelo manual e 23 alunos (27%) referem que sentem dificuldade em 

encontrar os assuntos nos manuais escolares. 13 Professores (54%) referem que os 

alunos não são autónomos na consulta do manual escolar. É de notar que 
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obtivemos estas respostas, apesar de 23 professores (96%) afirmarem que ensinam 

os alunos a utilizar o manual escolar e 35 alunos (41%) confirmarem que todos os 

professores ensinam e 46 alunos (54%) afirmarem que alguns ensinam. 

Para facilitar o reconhecimento das várias secções e respectiva localização, 

propomos um conjunto de princípios que têm como objectivo ajudar o aluno a 

“mover-se” mais facilmente no interior do livro e que agrupámos sob a denominação 

geral de “navegação”. 

 

2.1 A regularidade da repetição das diferentes secções baseada na 

mesma lógica de apresentação, de modo a que o aluno compreenda que são 

constantes em todos os capítulos ou unidades. 

Todos os especialistas do painel 

concordam com o princípio: 73% 

concordam totalmente (5 designers, 

2 autores, 1 psicólogo); 27% 

concordam (1 designer, 2 editoras).  

 

 

 

 

2.2 Arranjo gráfico de página, constante em cada uma das secções 

que se repetem ao longo do manual. 

Os especialistas concordam 

maioritariamente: 55% 

concordam totalmente (4 

designers, 1 autor, 1 psicólogo); 

36% concordam (2 designers, 2 

editoras); 9% discorda (1 autor).  

1 Editora sugere a existência 

esporádica de algumas quebras 

ligeiras ao “modelo”, como forma de quebrar a monotonia. O autor justificou, após 

pedido de esclarecimento, com a necessidade de quebrar a monotonia. Entre a 

quebra da monotonia e a facilidade de interacção aluno – manual, consideramos 

esta última mais importante. 
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2.3 Identificação clara dos diferentes capítulos ou unidades. 

Os especialistas concordam com 

o princípio: 82% concordam 

totalmente (5 designers, 2 

autores, 1 editora, 1 psicólogo); 

18% concordam (1 designer, 1 

editora). Sublinhamos a 

concordância dos especialistas 

quanto a esta questão.  

1 Designer sugere ainda que a identificação dos capítulos ou temas deve estar 

agregada à numeração de página, devendo conter ícone, ilustração ou fotografia 

respectivos. Pensamos que esta sugestão está contemplada no princípio seguinte. 

 

2.4 Utilização de títulos corridos e símbolos dos temas ou unidades 

no cabeçalho, rodapé ou outro local visível nas páginas. 

A maioria dos especialistas 

concorda com o princípio: 64% 

concordam totalmente (5 designers, 

1 autor, 1 psicólogo); 27% 

concordam (1 autor, 2 editoras); 9% 

(1 designer) responde não ter 

opinião.  

1 Designer sugere também a 

introdução da cor como auxiliar de consulta. Pensamos ser um aspecto importante.  

 

2.5. Apresentação da numeração 

em todas as páginas. 

Os especialistas concordam com o 

princípio: 64% totalmente (3 

designers, 2 autores, 1 editora, 1 

psicólogo); 36% concordam (3 

designers, 1 editora). Sublinhamos a 

concordância dos especialistas. 
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2.6 Utilização de elementos cromáticos, como barras ou filetes, 

visíveis, inclusive, quando o manual está fechado, de modo a permitir uma 

mais rápida e fácil identificação das várias unidades ou capítulos. 

 

Os especialistas concordam com o 

princípio: 64% concordam totalmente 

(4 designers, 2 autores, 1 psicólogo); 

9% concorda (1 designer); 27% 

respondem não ter opinião (2 editoras 

e 1 designer). 

 

Da análise efectuada aos manuais escolares, verificámos que estes elementos 

eram importantes, tendo em consideração o nível etário e de desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, e as respostas relativas à dificuldade em encontrar a matéria. 

 

3. LEGIBILIDADE 

Para além do tipo e corpo da letra, nos manuais que analisámos, identificámos 

vários elementos que consideramos importantes por contribuírem para a sua 

legibilidade, quer a nível da facilidade da leitura, quer do conforto visual que 

proporcionam. Apresentamo-los, por isso, em forma de princípios. 

 

3.1 Uniformização das grelhas das páginas. A quantidade de modos 

de apresentação de informação escrita e icónica ganharia com uma 

apresentação mais regular, quer em termos de conforto visual, quer no 

reconhecimento de matéria diferenciada. 

Todos os especialistas concordam 

com o princípio: 82% concordam 

totalmente (5 designers, 2 autores, 1 

editora, 1 psicólogo); 18% concordam 

(1 designer, 1 editora).  

Destacamos a concordância unânime 

dos especialistas sobre o assunto.  
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2 Designers sublinham a falta de alguns princípios que consideram importantes e 

que se referem a questões tipográficas, tais como alfabetos tipográficos adequados 

aos conteúdos e ao nível etário; quantidade de tipos diferentes a usar; largura 

máxima de linha de texto; entrelinhamento (relação corpo/entrelinha).  

 

3.2 Sobriedade em termos de apresentação da informação. A 

proliferação de caixas, nomeadamente, de formatos e cores diferentes, 

provoca ruído visual, impedindo que se cumpra a sua função de destaque. 

Os especialistas concordam 

unanimemente: 100% concordam 

totalmente (6 designers, 2 autores, 2 

editoras, 1 psicólogo).  

Sublinhamos a concordância total e 

unânime dos especialistas sobre 

esta questão.  

 

Acrescentamos que parte dos manuais escolares analisados apresenta graves 

deficiências a este nível.  

 

3.3 Utilização de espaço branco para separar bem os blocos de 

informação. A sua utilização insuficiente torna a leitura mais cansativa. 

Todos os especialistas concordam 

com o princípio: 82% concordam 

totalmente (5 designers, 2 autores, 1 

editora, 1 psicólogo); 18% 

concordam (1 designer, 1 editora).  

Salientamos a concordância unânime 

pois alguns manuais apresentam 

muitas deficiências neste aspecto.  
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3.4 Preferência por alinhamentos que produzam um tipo de 

organização da informação simples e claro, em detrimento daqueles que 

possam complicar a facilidade de leitura.  

Todos os especialistas concordam: 

91% concordam totalmente (6 

designers, 2 autores, 1 editora, 1 

psicólogo); 9% concorda (1editora). 

Tal como no princípio anterior, 

salientamos a concordância unânime, 

visto este princípio contribuir para 

colmatar algumas das dificuldades 

referidas pelos alunos e já enunciadas. Parte dos manuais analisados não segue 

este princípio, contribuindo para a maior dificuldade de leitura por parte dos alunos. 

 

3.5 Prescindir de texto sobre superfície texturada ou sobre imagens, 

que comprometa a legibilidade, quer das imagens, quer do texto. 

Todos os especialistas 

concordaram totalmente com este 

princípio: 100% concordam 

totalmente (6 designers, 2 autores, 

2 editoras, 1 psicólogo).  

Salientamos a concordância 

unânime, visto este princípio não ser  

 

seguido na totalidade dos manuais analisados e contribuir para colmatar algumas das 

dificuldades referidas pelos alunos e já enunciadas. 

 

3.6 Cor 

Relativamente à cor, propomos dois princípios, tendo por base o resultado da 

análise que realizámos aos manuais escolares da nossa amostra, bem como os 

inúmeros estudos sobre os vários aspectos relacionados com a cor, que nos dão 

várias achegas sobre a sua correcta utilização em termos comunicacionais. 

 

GRÁFICO 81 

GRÁFICO 82



PARTE 5 • OPINIÕES SOBRE OS MANUAIS ESCOLARES 

 

 344 /405 

55%

36%

9%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

concordo
totalmente

concordo sem opinião discordo discordo
totalmente

 utilização cautelosa de cores muito luminosas e

Legibilidade - preferir texto escuro sobre 
superfície clara

36%

54%

9%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

concordo
totalmente

concordo sem
opinião

discordo discordo
totalmente

3.6.a) Utilizar com cautela páginas de cores muito luminosas ou muito 

saturadas que correm o risco de se tornarem “irritantes” ou pouco legíveis. 

Os especialistas concordam 

maioritariamente: 55% concordam 

totalmente (4 designers, 1 autor, 1 

psicólogo); 36% concordam (1 

designer, 1 autor, 2 editoras); 9% 

responde não ter opinião (1 

designer).  

 

Verificámos que em alguns manuais analisados, a utilização do tipo de 

cromatismo como o que se sugere que seja usado com cautela, pode contribuir para 

algum desconforto visual num livro que exige esforço de concentração. 

 

3.6.b) Dados os princípios de legibilidade por contraste cromático e o 

conforto visual, propomos como princípio, optar preferencialmente por 

páginas de superfície branca ou de cor clara (fundo) e texto a preto ou 

cinzento-escuro (forma). 

A maioria dos especialistas está de 

acordo com o princípio: 36% 

concordam totalmente (2 designers, 

1 editora, 1 psicólogo); 54% 

concordam (4 designers, 1 autor, 1 

editora); 9% não têm opinião (1 

autor).  

Tal como no princípio anterior, 

verificámos que em alguns manuais analisados, a utilização da cor como suporte ao 

texto, embora mais claro, nem sempre contribui para uma boa legibilidade.  

 

4. IMAGENS  

A informação icónica é muita e variada nos manuais escolares. Deve obedecer a 

uma selecção e utilização criteriosas, sob pena de se tornar mero ruído visual, 

causar a leitura cansativa e dificultar a apreensão dos conteúdos. A proliferação da 
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imagem pode ter como consequência a sua banalização, impedindo que se efective 

o seu valor como portadora de informação.  

Os princípios que pretendemos validar basearam-se no resultado da análise dos 

manuais e na informação obtida pelos questionários aplicados, quer aos alunos, 

quer aos professores.  

Embora somente 18 alunos (21%) respondam ter dificuldade em compreender as 

imagens dos manuais escolares e apresentem, como razão para gostar ou não 

gostar dos manuais escolares, a sua existência, só 22 alunos (26%) estão atentos 

às imagens quando estudam e alguns referem até, a sua existência como uma 

razão para a dificuldade de interagir com o manual. Por seu lado, 8 professores 

(72%) afirmam que as imagens são importantes quando escolhem um manual, mas 

somente 2 professores (18%), 1 de Ciências da Natureza e 1 de História e 

Geografia de Portugal, pedem aos alunos que as observem ou analisem. Na sua 

actividade lectiva, a importância que dão às imagens está em 4º lugar e os 

professores de Língua Portuguesa de uma das escolas da nossa amostra, não as 

referem sequer. 

No entanto, quando questionados sobre as ilustrações dos manuais escolares, 

as opiniões dividem-se como se referiu no capítulo em que se apresentam os 

resultados dos questionários aplicados aos professores.  

 

4.1. Utilizar imagens com qualidade material e estética. 

 

Todos os especialistas concordam com 

o princípio: (82% concordam totalmente 

(5 designers, 2 autores, 1 editora, 1 

psicólogo); 18% concordam (1 

designer, 1 editora).  
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Um Designer sugere que também devem ser objecto de reflexão os seguintes 

pressupostos:  

a) “Contratualização das ilustrações (direitos de utilização de imagem e direitos 

de autor) e adequação da encomenda aos conteúdos e ao nível etário dos estudantes. 

b) Copyright de imagens que são retiradas de outros suportes e/ou bancos de 

imagens. 

c) Migração das imagens encomendadas para um livro/manual para outros 

suportes, especialmente a net, sem a respectiva adequação no plano técnico e contratual”. 

 

Parece-nos importante a concordância dos especialistas relativamente a esta 

questão. Do que analisámos, verificámos que, em alguns casos, é privilegiada a 

quantidade das imagens e não a sua qualidade. 

 

4.2 Não sobrecarregar as páginas de imagens. 

Os especialistas concordam: 55% 

concordam totalmente (2 designers, 2 

autores, 1 editora, 1 psicólogo); 36% 

concordam (3 designers, 1 editora).  

1 Designer não responde (9%), 

justificando que considera que a 

premissa está errada porque a frase 

“sobrecarregar de imagens” atribui semanticamente um sentido pejorativo à 

utilização de muitas imagens numa página. E, embora considere que, na maior parte 

das páginas, a utilização de imagens em excesso é desaconselhável, há casos 

específicos em que essa solução é necessária. Exemplifica com o caso da 

ilustração de uma mensagem que diga respeito a saturação (caos urbano, selva, 

poluição, etc.) Acrescenta ainda que, na aplicação deste princípio, são 

determinantes, quer a relação da imagem com o conteúdo, quer com o nível etário 

dos estudantes. 

Salientamos a concordância unânime dos especialistas nesta questão, visto 

cerca de metade do volume dos manuais escolares ser constituída por imagens. 

Relativamente ao reparo do designer, consideramos que este é um princípio 

geral, como foi referido no início. Em casos específicos, como o que descreve, deve 

predominar o bom senso. 
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Quanto à segunda parte da sua justificação, com a qual concordamos, aplica-se 

não só aos conteúdos icónicos, como constitui o princípio geral a que devem 

obedecer todos os aspectos do manual escolar.  

 

4.3 Não utilizar imagens sem qualquer função pedagógica relevante. 

Os especialistas concordam 

maioritariamente com o princípio: 55% 

concordam totalmente (1 designer, 2 

autores, 2 editoras, 1 psicólogo); 36% 

concordam (4 designers); 9% 

responde não ter opinião sobre o 

princípio (1 designer).  

 

Salientamos a concordância da maior parte dos especialistas quanto a esta 

questão, repetindo que cerca de metade do volume dos manuais escolares é 

constituída por imagens e, em alguns casos, é privilegiada a quantidade em 

detrimento da qualidade.  

Lembramos também que 1 professor considera o excesso de imagens como 

uma das barreiras comunicacionais dos manuais escolares. 

 

4.4 Apresentar o mínimo de imagens representando hábitos 

considerados anti-sociais (tabaco, droga, álcool, etc.) que podem funcionar 

como publicidade subliminar.  

Relativamente a este princípio, a 

maioria dos especialistas concorda: 

82% concordam totalmente (5 

designers, 2 autores, 1 editora, 1 

psicólogo); 9% concorda (1 designer); 

9% discorda (1 editora), não 

justificando a sua resposta.  
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Consideramos que todos os alunos deste nível etário conhecem a realidade 

relativa a este tipo de hábitos. O tempo que passam a ver televisão dá-lhes esse 

conhecimento muito cedo.  

 

4.5 Quando utilizadas as imagens representando hábitos 

considerados anti-sociais (tabaco, droga, álcool, etc.), preferir as que mostram 

os malefícios para a saúde ou o modo de os combater, e não o prazer do seu 

uso. 

Todos os especialistas concordam: 

82% concordam totalmente (6 

designers, 2 autores, 1 editora); 18% 

concordam (1 editora, 1 psicólogo).  

O psicólogo acrescenta que considera 

que o prazer do uso do álcool    em    

contextos    sociais  equilibrados    não 

 

tem que ser escondido, exemplificando com o festejo de um bom acontecimento com 

uma bebida. 

É uma observação relevante, embora estes alunos (entre os dez e doze anos) 

não o devam fazer. Estudos recentes referem que o consumo de álcool por jovens 

cada vez mais novos, está a aumentar em Portugal. 

 

4.6 Não utilizar imagens de produtos de marca ou embalagens 

reconhecíveis que funcionam como publicidade. 

A maioria dos especialistas concorda: 

55% concordam totalmente (4 

designers, 1 autor, 1 psicólogo); 36% 

concordam (2 designers, 1 autor, 1 

editora); 9% responde não ter opinião 

(1 editora) e justifica a sua resposta, 

afirmando que existem disciplinas de  

cujos programas faz parte a publicidade (linguagem e técnicas publicitárias, formas 

de comunicação) com recurso a exemplos práticos.  
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Esta resposta não se justifica neste contexto, visto termos referido que estes 

princípios gerais se destinam a manuais do 2º ciclo do ensino básico: alunos entre 

os dez e doze anos de idade  

 

4.7. Procurar apresentar, de modo natural, várias etnias nas ilustrações. 

A maioria dos especialistas concorda: 

55% concordam totalmente (4 

designers, 1 autor, 1 psicólogo); 36% 

concordam (2 designers, 1 autor, 1 

editora); 9% responde não ter opinião 

(1 editora) e justifica a sua resposta, 

considerando que nesta matéria há 

exageros. Um Designer sugere que não só as etnias devem ser representadas de 

modo natural, mas também as diferenças de género, estatuto social, idade, 

diversidade de opção sexual, religiosa, política, desportiva, etc. Um Autor refere 

também a necessidade de representar as várias regiões do país e alerta quanto à 

inclusão de imagens estereotipadas referentes às actividades sociais em função do 

género, exemplificando com as imagens “menina lava a loiça”; “o pai lê o jornal 

enquanto a mãe faz o jantar”; “o menino brinca com carros e a menina com 

bonecas”. Consideramos que as sugestões apresentadas são pertinentes e deverão 

ser incluídas como princípio. 

 

4.8  Imagens obtidas por microscópio sem que estejam identificadas 

como tal, dão conta de uma realidade que não corresponde à verdade. Tendo 

em conta o nível etário dos alunos, propomos como princípio a identificação 

clara destas imagens. 

A maioria dos especialistas concorda 

com o princípio: 63% concordam 

totalmente (4 designers, 2 autores, 1 

psicólogo); 27% concordam (2 

designers, 1 editora); 9% responde 

não ter opinião (1 editora).  

 

 

GRÁFICO 91 

GRÁFICO 92 



PARTE 5 • OPINIÕES SOBRE OS MANUAIS ESCOLARES 

 

 350 /405 

55%

36%

9%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

concordo
totalmente

concordo sem opinião discordo discordo
totalmente

identificar imagens pormenores 

1 Designer sugere que este princípio se deve alargar às imagens manipuladas 

digitalmente.  

A análise que efectuámos aos manuais escolares deu conta de imagens obtidas 

por microscópio sem qualquer referência a tal. Chamando a atenção para a resposta 

de 1 professor de Ciências da Natureza que aponta como barreiras comunicacionais 

para os alunos, as imagens incompreensíveis, consideramos o princípio importante. 

A sugestão do designer será levada em conta na formulação final dos princípios. 

 

4.9 Baseada nos mesmos princípios referidos no item anterior, 

propomos, como princípio, a identificação clara das imagens quando estas 

representam pormenores da realidade apresentados numa escala diferente. 

A maioria dos especialistas concorda: 

54% concordam totalmente (4 

designers, 1 autor, 1 psicólogo); 36% 

concordam (2 designers, 1 autor, 1 

editora); 9% responde não ter opinião 

(1 editora).  

Tal como referido na questão anterior, 

a análise que efectuamos verificaram-se imagens de pormenores da realidade 

apresentados numa escala diferente, sem qualquer referência a tal. Chamamos, 

mais uma vez, a atenção para a resposta de 1 professor de Ciências da Natureza 

que aponta como barreiras comunicacionais dos manuais escolares para os alunos, 

as imagens incompreensíveis. 

 

4.10 Apresentar as imagens de pormenores ou partes de sistemas ou 

órgãos do corpo humano com linhas indicadoras, ou de alguma outra forma, 

que permitam compreender facilmente a sua localização nesses mesmos 

sistemas ou órgãos. 

Baseados nos resultados da análise realizada aos manuais escolares, no nível 

etário dos alunos e respectivo desenvolvimento cognitivo, constatámos que algumas 

imagens de pormenores ou partes de sistemas ou órgãos do corpo humano, sem 

indicação clara da sua localização nesses mesmos sistemas ou órgãos, tornam-se 

de difícil compreensão.  
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Com o objectivo de clarificar o princípio, juntámos uma imagem exemplificativa. 

Todos os especialistas concordam 

com o princípio: 91% concordam 

totalmente (6 designers, 2 autores, 1 

editora, 1 psicólogo); 9% concorda (1 

editora). 

1 Designer sugere várias alternativas 

às linhas indicadoras como variação 

cromática, algarismos ou letras. E acrescenta que as imagens devem ser 

acompanhadas por legenda que ajude os alunos na sua descodificação.  

1 Editora sugere, como alternativa, uma sequência bem estruturada da 

informação e respectivas imagens, do “todo” para o “pormenor”. 

Salientamos a concordância de todos os especialistas quanto a este princípio e 

consideramos relevantes as sugestões dadas. 

 

4.11 Em caso de repetição, manter sempre a mesma representação 

simplificada de sistemas ou órgãos do corpo humano. 

Baseados, igualmente, nos resultados da análise realizada aos manuais 

escolares, no nível etário dos alunos e respectivo desenvolvimento cognitivo, 

constatámos que alguns desenhos (representações simplificadas) de pormenores 

ou partes de sistemas ou órgãos do corpo humano complexos, quando 

apresentados mais que uma vez, de modo diferente, podem tornar-se de difícil 

compreensão. 

Juntámos, a título de exemplo, imagens existentes num mesmo manual, com 

representações distintas para a mesma realidade.  

A maioria dos especialistas concorda: 

64% concordam totalmente (: 5 

designers, 2 autores); 18% 

concordam (1 designer, 1 psicólogo); 

18% discordam (2 editoras).  

1 Editora justifica a sua discordância,   

comparando   a    análise   de    tais  
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desenhos à resolução de problemas de matemática, acrescentando que se os 

alunos aprendem a “resolvê-los de uma só forma, acabam por memorizar essa 

forma, não potenciando outras competências, designadamente de raciocínio, 

capacidade de análise, etc.” 

O psicólogo acrescenta à sua resposta, que concorda com o princípio, embora 

considere que “a complexidade e a riqueza de imagens ou esquemas do corpo 

humano é tal que pode haver necessidade de variar o racional das imagens”. 

Consideramos pertinentes as observações feitas, mas chamamos a atenção 

para a grande complexidade de alguns sistemas ou órgãos do corpo humano, cujos 

desenhos, embora pretendam simplificá-los, não o conseguem totalmente. Como é 

referido acima, este princípio pretende aplicar-se aos casos que observámos na 

análise efectuada, sublinhando, mais uma vez, o nível etário e de desenvolvimento 

cognitivo destes alunos. 

 

4.12 Utilizar uma sinalética claramente diferenciada e evocadora dos 

conteúdos a que se refere  

A análise realizada aos manuais escolares da nossa amostra, mostra ser 

recorrente a utilização de variados sinais gráficos com o objectivo de contribuir para 

uma melhor interacção aluno – manual, constituindo, por vezes, mero ruído visual.  

A maioria dos especialistas 

concorda: 55% concordam 

totalmente (2 designers, 2 autores, 1 

editora, 1 psicólogo); 27% 

concordam (2 designers, 1 editora); 

9% responde não ter opinião (1 

designer); 9% não responde (1 

designer), justificando que considera o termo “sinalética” desapropriado.  

Questionado sobre qual o termo mais apropriado responde que será “sinais 

gráficos” 

Considerámos ter sido obtido consenso com as respostas ao primeiro 

questionário enviado.  

 

. 
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Nota Conclusiva 

Esta parte do nosso estudo apresenta os resultados das respostas aos 

diferentes inquéritos aplicados aos três tipos de sujeitos significantes, relacionados 

com os manuais escolares: alunos; professores; autores, editoras e designer.  

Das respostas dos alunos e professores, verificou-se que existe concordância 

relativamente a algumas questões, significando que o modo como os alunos 

encaram os manuais escolares é, provavelmente, influenciado pela postura dos 

professores perante estes. Os professores são, de certa maneira, os mediadores 

entre os alunos e os manuais escolares. Para ambos, estudar pelos manuais, 

significa, essencialmente, fazer exercícios e ler o texto principal, o que nos levanta 

interrogações sobre o real valor pedagógico da complexidade formal destes livros.  

Por outro lado, os dados obtidos contribuíram para a confirmação da nossa 

primeira hipótese - as regras ou princípios de design comunicacional que 

considerámos próprios para estes livros nem sempre são seguidos - e para a 

definição do conjunto de princípios gerais de design comunicacional a seguir na 

elaboração dos manuais escolares - 2º objectivo do nosso estudo. 

Das entrevistas realizadas aos autores, editoras e designer, inferiu-se que as 

editoras elaboram os manuais escolares muito em função de questões económicas, 

considerando os professores como os intermediários dos alunos, pois não são 

realizadas avaliações, de modo a que os protótipos sejam testados por estes, antes 

de chegar ao mercado. Concluiu-se, também, que o autor, editora e designer não 

funcionam como uma equipa que trabalha em conjunto na concepção e elaboração 

do manual escolar. 

Descrevem-se, ainda, os resultados da validação por especialistas do conjunto 

de princípios sobre o design comunicacional para os manuais escolares do 2º ciclo 

do ensino básico, concebido em função dos dados obtidos através da avaliação 

qualitativa, efectuada aos manuais escolares da nossa amostra, e das respostas 

dos alunos e professores aos questionários que lhes foram aplicados. 
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Nota Introdutória 

No sentido de atingir os objectivos que nos propusemos, sentimos necessidade 

de conhecer histórias, teorias, opiniões, resultados de investigações relacionados 

com o nosso campo de estudo. Organizar o conhecimento que compilámos foi 

essencial para a estruturação do pensamento. Os factos que iam sendo adquiridos 

relacionavam-se, assim, mais facilmente, com o conhecimento impressionista com 

que iniciámos este trabalho. Em alguns casos, os dados comprovaram-no, noutros, 

compreendemos as razões, na maior parte das vezes, ligadas às características do 

nosso tempo, às novas maneiras de viver e de encarar a vida que se modificam tão 

rapidamente que, no nosso quotidiano apressado, nos esquecemos de arranjar o 

tempo necessário para reflectir sobre elas.  

Só então, na posse de um fio condutor lógico, nos sentimos aptos a partir para a 

concepção de um método de análise que nos permitisse avaliar um conjunto de 

livros que, em muitos casos, são os únicos recursos didácticos por onde os nossos 

jovens estudam. Eles que vão ser os cidadãos de amanhã. 

Estamos conscientes de que os resultados desta análise, por mais objectiva e 

fundamentada que procurámos que fosse, terão sempre uma determinada 

subjectividade pois reflectirão sempre quem a realiza, o tempo e o contexto em que 

é concretizada. A leitura interpretativa que fazemos do Design Comunicacional 

destes manuais escolares é pessoal e determinada por uma experiência de vida 

que começou num tempo que não é este, e com certas características, 

consequentes da educação, formação científica e profissão de quem a efectua.  

Ao longo deste trabalho, interrogámo-nos, frequentemente, se saberemos, um 

dia, a influência que exercem estes livros na educação dos nossos alunos. Alunos 

constituídos por crianças que, de um modo geral, não brincam na rua1, não lêem 

livros, nem constroem brinquedos, que passam a maior parte do seu tempo a ver 

televisão ou a jogar no computador2, que possuem o brinquedo da moda, a quem  

                                                            

1 Jornal Expresso, 28.03.2009. 
 
2 45% das crianças portuguesas entre os 3 e 15 anos gastam mais de cinco horas por dia 
com televisão, rádio, internet, consolas, PC, Mp3, DVD e cerca de 25% têm televisão e 
computador no quarto e usa telemóvel desde o 3º ano do ensino básico.  
Jornal Expresso, 23.05.2009. 
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os pais compram a marca dos jeans ou dos ténis que exigem, para que não se 

sintam discriminados1, mas também por crianças cujo lar é a rua e não têm jogos 

de computador, nem livros, nem brinquedos, que também se sentem 

marginalizados, não só pela marca da roupa, mas também pela cor da pele ou pela 

língua, e cujos pais, por vezes, lhes batem a eles a aos professores; alunos que a 

sociedade e o ensino infantilizam2 mas que demonstram uma mestria extraordinária 

quando interagem com as novas tecnologias.  

 

As conclusões que apresentamos decorrem das conclusões parciais 

apresentadas ao longo do percurso da tese, cuja leitura se remete para os capítulos 

específicos que a estruturam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

1 Estudo de 2008 do British Council.  
 
2 Jornal Público, 2004.10.02.  
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1. Crítica Literária  

Iniciámos este estudo, procurando saber se era só nosso o sentimento de que 

os livros em que se transformaram os manuais escolares não facilitam a 

aprendizagem. Encontrámos muitas opiniões congéneres e poucas contrárias sobre 

os vários aspectos que pretendíamos estudar, embora a bibliografia não apresente 

investigações que encarem globalmente o design comunicacional dos manuais 

escolares. Mais focados no papel da ilustração, na apresentação formal dos textos, 

ou na estrutura da organização dos vários elementos que constituem os livros, não 

encontrámos qualquer estudo que nos forneça dados objectivos sobre a eficácia 

comunicacional de determinado tipo de apresentação da informação num qualquer 

manual escolar. Quanto aos resultados das investigações conduzidas sobre os 

elementos parcelares do design, acima referidas, são, na sua maior parte, 

contraditórios.  

 

2. Abordagem às Histórias dos Manuais Escolares 

2.1 Portugal 

Sentimos necessidade de abordar a história do manual escolar em Portugal, o 

seu aparecimento e vicissitudes ao longo do tempo, tentando compreender as 

causas da sua evolução até à forma actual.  

Detectou-se um permanente atraso na educação, relativamente aos países mais 

desenvolvidos da Europa, cujas causas nos pareceram estar relacionadas, não só 

com uma situação geográfica desfavorável, mas, essencialmente, com um 

sentimento constante de receio perante o “novo”. Este nosso conservadorismo, 

reflectido na recusa em adoptar novas ideias e de as pôr em prática, no que diz 

respeito à educação, afigura-se-nos ter sido alimentado pelo medo, provocado por 

sucessivos fantasmas, ao longo do tempo: do pecado induzido pela religiosidade 

católica, do Protestantismo que poderia pôr em causa a hegemonia do catolicismo, 

das ideias democráticas da Revolução Francesa, do progresso científico do ”Século 

das Luzes”, do Liberalismo e do Comunismo. 

Estreitamente ligado ao modo de encarar a educação e ao avanço tecnológico, 

o manual escolar alterou-se completamente depois da Revolução de Abril de 1975 

que proporcionou também o desenvolvimento do design. Com o fim da ditadura, as 

editoras multiplicaram-se, o ensino democratizou-se e o crescente número de 
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alunos e professores contribuíram para aparecimento de manuais escolares com as 

características formais que nos anos 60 se haviam generalizado na Europa. 

A comparação da história do manual escolar português com as histórias dos 

manuais de outros países, deu-nos a conhecer como o Brasil e França, países com 

uma dimensão muito maior que a nossa, trataram a problemática da educação e 

respectivo manual escolar e a razão pela qual todos chegámos a este tempo, com o 

mesmo tipo de livro. Numa análise superficial ao design comunicacional dos 

manuais escolares brasileiros e franceses, constatámos que, embora semelhantes 

em termos estruturais, não apresentam os elementos icónicos infantilizadores que 

se encontram nos manuais portugueses.  

 

2.2 Brasil 

O manual escolar brasileiro apresentou, durante muito tempo, as mesmas 

características do manual português como consequência da forte influência da 

cultura colonizadora.  

Os anos 90 do século passado são considerados um marco na política do Brasil, 

relativa ao manual escolar. Com a criação do PNLD (Plano Nacional do Livro 

Didático), os manuais começaram a ser sujeitos a um processo de avaliação por 

especialistas, sendo os resultados apresentados no Guia do Livro Didático, 

publicado de três em três anos. Os manuais são analisados e seleccionados pelos 

directores e professores das escolas, de entre os que constam deste Guia. Em 

conjunto com a criação de prémios para os autores dos melhores manuais 

escolares, constituem algumas das estratégias que este grande país, pleno de 

desigualdades, encontrou para resolver os seus graves problemas de ensino.  

 

2.3 França 

Uma das consequências Revolução Francesa foi a instauração da laicidade, que 

promoveu o desenvolvimento cultural. Dos três países, França é o único em que, 

apesar das inúmeras e fortes críticas de que têm sido alvo os manuais escolares, 

permanece a liberdade da sua elaboração e selecção, respectivamente, por parte 

dos editores e professores.  

Hoje, a globalização e a concentração das casas editoriais e o seu poder 

económico têm como consequência manuais escolares muito semelhantes em todo 
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o mundo ocidental. Quer se destinem a alunos portugueses, quer a alunos 

franceses, brasileiros ou africanos, as suas características são semelhantes. 

 

3. Contributos para o Desenho da Metodologia de Análise do Design 

Comunicacional dos Manuais Escolares 

Para a concepção do desenho da metodologia de análise do design 

comunicacional dos manuais escolares, foi necessário conhecer o público a que se 

destinam. Procurámos caracterizá-lo, cognitivamente, através da Psicologia da 

Aprendizagem e da Percepção, ou seja, o modo como os alunos desta fase etária 

processam a informação, procurando entender como adquirem, recordam e usam 

os conhecimentos que lhes são apresentados neste livro. Concluímos que os 

primeiros anos de escolaridade são fundamentais para uma progressão académica 

harmoniosa e, consequentemente, para o êxito da sua vida profissional futura. 

Algumas das redes neuronais que vão constituir a sua estrutura cerebral 

dependem, em larga medida, da sua estimulação precoce, sob pena de mais tarde 

se tornarem inacessíveis. É esta estrutura complexa que arquiva as memórias e dá 

origem aos processos mentais e à personalidade. A aprendizagem, dependente da 

atenção, da motivação e da afectividade, desempenha um papel muito importante 

na construção desta estrutura. 

Relativamente ao objecto em estudo, o manual escolar, procurámos definir os 

conceitos básicos de Semiótica que traduzissem, cientificamente, como actuamos 

inconscientemente ao interpretar determinada mensagem. Esta disciplina também 

proporcionou alguns instrumentos operacionais para a análise do modo como é 

percepcionada a organização formal da informação contida no livro. A informação 

sobre Design de Comunicação, as suas regras, princípios e modos de fazer, 

aplicados à concepção e elaboração de manuais escolares, levou-nos à conclusão 

de que se acham interligados com as perspectivas da Psicologia da Aprendizagem 

e as Teorias Perceptivas.  

 

4. Avaliação Qualitativa do Design Comunicacional dos Manuais 

Escolares 

Na posse dos dados teóricos que considerámos indispensáveis, desenhámos a 

metodologia e os instrumentos de análise, de modo a efectuar uma apreciação do 
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design comunicacional aos manuais escolares da amostra, o mais exaustiva 

possível – 1º objectivo do nosso estudo. 

Analisámos os seus resultados, concluindo que as regras ou princípios de 

design comunicacional que considerámos próprios para estes livros, nem 

sempre são seguidas – confirmação da nossa primeira hipótese. 

Dos dados da análise efectuada, destacamos os seguintes aspectos: 

 

4.1 Constituição  

Grande parte do volume dos manuais escolares, em % diferente conforme a 

disciplina a que se destinam, é constituído por variadas “secções” de objectivos 

diferentes. A coerência da sua organização e os elementos que podem contribuir 

para facilitar a interacção aluno/manual não apresentam a mesma qualidade em 

todos os manuais escolares da amostra, condicionando a sua eficácia em termos 

pedagógicos. O texto das páginas dedicadas à explicação desta organização 

apresenta-se, em alguns livros, demasiado complexo para os alunos, significando 

que se destina ao professor. 

 

4.2 Índice 

Os índices de alguns manuais escolares, mais concretamente os de língua 

portuguesa, são demasiado complexos, impedindo a sua consulta pelos alunos. 

Também aqui, consideramos que se destinam aos professores.  

 

4.3 Número de Palavras por Página 

Em todos os manuais escolares, exceptuando-se os de língua portuguesa, o 

número de palavras por página é menor do que o aconselhado por especialistas, 

para este nível de ensino. Seria de supor que, tendo os nossos alunos tantas 

dificuldades na leitura e na escrita, este aspecto fosse objecto de tratamento 

diferente. 

 

4.4 Percentagem de Imagens por Página 

Praticamente todos os manuais escolares, excepto os de língua portuguesa, 

apresentam páginas em que a % de imagens por página ultrapassa o indicado 
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pelos especialistas, apesar de ser controverso que os alunos aprendam mais e 

melhor através da imagem. 

 

4.5 Número de Volumes 

Alguns manuais apresentam um número de volumes que pensamos não se 

justificar. O seu peso total não ultrapassa o indicado por lei. Contribuem para o seu 

encarecimento e podem tornar-se menos confortáveis em termos de consulta. 

 

4.6 Anexos e Ofertas 

Todos os manuais analisados são acompanhados de anexos de vários tipos, 

destacando-se o caderno de exercícios ou actividades, sendo que somente cerca 

de 50% contém a informação da sua venda em separado. Cerca de 50% dos 

manuais apresentam ofertas para os alunos. 

 

4.7 Exercícios/Actividades 

Todos os manuais apresentam uma % dedicada a exercícios que, excepto nos 

manuais de matemática, não compreendemos a justificação, visto serem 

acompanhados de um caderno de exercícios. Toda a simplificação seria bem vinda. 

A maioria dos manuais escolares apresenta a sugestão, por vezes, não muito 

visível, da realização dos exercícios no caderno de actividades, embora grande 

parte apresente espaço em branco para que os alunos possam aí realizar os 

exercícios, impedindo a sua reutilização. 

 

4.8 Resumos 

Todos manuais apresentam resumos. Apesar da percentagem de páginas desta 

secção se apresentar, em média, abaixo de 10%, e constituir um elemento 

facilitador do estudo, interrogamo-nos sobre o seu valor pedagógico nos manuais 

em que este elemento é mais frequente, na medida em que contribui para a não 

realização, pelos alunos, de uma tarefa que, segundo os especialistas, é importante 

para a sua formação escolar. Pensamos ser necessário um maior equilíbrio entre a 

sua função de facilitador do estudo e de entrave ao desenvolvimento de 

competências necessárias ao seu percurso académico e futura vida profissional. 
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4.9 Glossário/ Referências Bibliográficas/ Referências Iconográficas 

Alguns dos manuais analisados não apresentam glossário, cerca de 50% não 

apresenta referências bibliográficas, cerca de 70% não apresenta referências 

iconográficas. Consideramos que são elementos importantes para a formação do 

aluno, quer especificamente relacionada com os conteúdos, quer encarada de 

forma mais global. 

 

4.10 Gramagem do Papel 

Alguns manuais são realizados em papel cuja gramagem o torna demasiado 

transparente, podendo torná-lo de leitura difícil. 

 

4.11 Iconografia 

A profusão da informação iconográfica nos manuais escolares pode pôr em 

causa o seu papel informativo, quer pela sua eventual banalização, quer por se 

transformar em poluição visual. 

Grande parte dos manuais escolares apresenta imagens sem legenda, sendo 

que, em alguns casos, sente-se bastante a sua falta. Em alguns manuais, o texto 

da legenda parece substituir, com prejuízo, o texto principal devido, quer ao corpo 

da letra, quer à hipótese da informação não ser lida pelo aluno por se tratar de uma 

legenda.  

Alguns manuais apresentam imagens de pormenores da realidade obtidos por 

microscópio sem tal indicação, podendo dar origem a más interpretações. Do 

mesmo modo, imagens de partes da realidade ou sistemas complexos do corpo 

humano, sem indicação da sua localização no todo, podem ser de difícil 

compreensão.  

Alguns manuais apresentam algumas imagens com pouca qualidade material, 

podendo impedir a sua leitura cabal, ou tornarem-se demasiado complexas para os 

alunos deste ciclo de ensino. Em praticamente todos os manuais escolares da 

amostra, encontram-se imagens sem qualquer relevância pedagógica, destacando-

se os elementos iconográficos infantilizadores.  

Alguns manuais de história e geografia de Portugal apresentam ilustração de 

factos históricos, pretendendo torná-los engraçados ou ridículos. Não consideramos 

correcta esta opção pedagógica. 
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4.12 Arranjo Gráfico das Páginas 

Do arranjo gráfico das páginas destes manuais escolares, sublinhamos a 

existência, em alguns deles, de páginas com muitas imagens, muito texto e/ou 

muitas caixas de formato e cor variados, e falta de espaço branco, impedindo a 

correcta hierarquização dos blocos informativos ou a actuação do branco, como 

espaço de descanso para o olhar.  

Alguns textos secundários apresentam-se de difícil legibilidade, quer pelo tipo de 

letra, quer pelas dimensões do seu corpo, quer ainda por se apresentarem em 

fundo de cor ou texturado, cuja relação forma/fundo dificulta a leitura. Também a 

grande diversidade de tipos de letra dos textos secundários pode perturbar a 

legibilidade das páginas. Os alinhamentos irregulares dos blocos informativos das 

páginas de alguns manuais escolares contribuem para uma sensação de 

desorganização. As páginas com cercaduras e molduras coloridas ao nível das 

margens, no interior das quais se apresenta a informação, provocam, pelas cores 

escolhidas e pela dimensão, um efeito de peso e falta de ar. 

 

4.13 Separadores 

Alguns separadores apresentam um sumário do tema a que reportam, de leitura 

difícil, quer pela cor, quer pelo tipo de letra, quer ainda pela relação cromática 

forma/fundo. A maioria dos sumários não indica o número das páginas a que 

reporta a informação. 

 

5. Metodologia e Instrumentos Operacionais 

Salientamos que a metodologia utilizada na avaliação qualitativa que 

efectuámos e os respectivos instrumentos operacionais podem ser facilmente 

adaptados às avaliações preconizadas na recente lei, com vista à certificação dos 

manuais escolares, nomeadamente, nos itens 4.b) e d); 5. a) e b), c); 6.a); 7.a) e b) 

do Anexo ao Despacho n.º 29864/2007 - Especificação dos critérios de avaliação 

para certificação dos Manuais Escolares . 

 

6. Opiniões de Alunos e Professores sobre os Manuais Escolares 

Considerámos importante identificar o modo como os alunos, quando estudam, 

interagem com os manuais escolares e quais os aspectos que consideram mais 
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relevantes relativamente à apresentação da informação e, por outro lado, conhecer 

os critérios utilizados pelos professores, quando seleccionam um manual escolar e, 

segundo a sua opinião, quais as barreiras comunicacionais que este apresenta para 

os alunos. Os dados obtidos contribuíram para a confirmação da nossa 

primeira hipótese - as regras ou princípios de design comunicacional que 

considerámos próprios para estes livros nem sempre são seguidas - e para a 

definição do conjunto de princípios gerais de design comunicacional a seguir 

na elaboração dos manuais escolares - 2º objectivo do nosso estudo. 

Sublinhamos que os resultados que obtivemos confirmam, em muitos aspectos, 

os decorrentes das investigações que elencámos no 1º capítulo deste trabalho. 

 

6.1 Importância do Manual Escolar 

Quando inquiridos sobre a sua opinião sobre os manuais escolares, todos os 

professores consideram o manual escolar importante e exigem aos alunos a sua 

compra. Apesar de ser obrigatório por lei, somente cinco professores a invocaram 

para justificar a sua exigência, considerando-o uma base de trabalho que seguem 

na preparação das aulas, na sequência dos conteúdos e como obra de referência 

destes. Quando o seleccionam têm em conta, principalmente, o rigor científico, a 

clareza do discurso, o aspecto gráfico atraente, os exercícios e as actividades, a 

adequação das imagens e a coerência da organização. 

 

6.2 Autonomia dos Alunos na Interacção com o Manual Escolar 

Todos os professores inquiridos ensinam os alunos a utilizar os manuais 

escolares. No entanto, a maioria dos alunos afirma que somente alguns ensinam.  

Cerca de metade dos professores considera que os alunos não são autónomos 

na utilização do manual escolar, embora a maioria dos alunos considerem que  são. 

Quando inquiridos sobre as principais barreiras comunicacionais que os manuais 

escolares apresentam para os alunos, os professores salientam a dificuldade 

destes em ler e interpretar, a extensão dos textos e a linguagem dos manuais. 

 

6.3 Razões da Preferência por Determinado Manual Escolar 

Os alunos preferem os manuais de ciências da natureza e de matemática, 

relativamente aos de história e geografia de Portugal ou língua portuguesa. Ser 
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divertido e ter muitas imagens são das razões mais apontadas para a sua 

preferência, tal como a falta delas e o muito texto contribuem para a sua repulsa. 

Gostar do professor ou da matéria são factores que também pesam nas 

preferências. 

 

6.4 Índices dos Manuais Escolares 

Relativamente aos índices, só cerca de 50% dos alunos tem o hábito de os 

consultar, e 20% afirma ter dificuldade na consulta, sendo mais acentuada nos 

manuais de língua portuguesa por serem confusos, confirmando a nossa 

apreciação. 

 

6.5 Como Estudam pelo Manual Escolar 

As respostas dos alunos, relativamente ao modo como estudam, indicam que a 

atenção dispensada às imagens fica em último lugar, atrás da realização dos 

exercícios, das actividades, da leitura do texto principal e dos textos secundários, 

confirmando as respostas dos professores relativamente ao que consideram 

importante num manual escolar. As imagens, portadoras de informação, serão 

relevantes na escolha do manual e na disciplina de ciências da natureza. Nos 

restantes manuais servirão, essencialmente, como meio de os tornar sedutores, 

“giros” e não “uma seca”. Para alunos e professores, os exercícios e o texto 

principal estão em primeiro lugar. 

Também aos textos secundários é atribuída pouca importância, enquanto para 

os professores, menor do que a das imagens, para os alunos estão à frente destas.  

Quando afirmamos que grande parte dos manuais escolares contêm demasiada 

informação em textos secundários e imagens, por vezes com legendas contendo 

informação importante, intuíamos que esta não era lida pela maioria dos alunos. Os 

resultados confirmam-no. Estudar, para professores e alunos, significa, em primeiro 

lugar, fazer exercícios e, em segundo, ler o texto principal. A não existência de 

exercícios é, aliás, para alguns alunos, motivo para não gostarem do manual. 

 

6.6 Iconografia dos Manuais Escolares 

Os professores afirmam analisar com os alunos as imagens dos manuais 

escolares e a maioria dos alunos responde não serem difíceis de compreender. Os 
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20% dos alunos que têm dificuldade em compreendê-las, elegem as dos manuais 

de história e geografia de Portugal como as mais difíceis, confirmando os 

resultados da nossa análise quanto à existência de imagens demasiado complexas 

para este nível etário.  

 

6.7 Legibilidade dos Textos 

Maioritariamente, os alunos respondem não ter problemas com as letras dos 

textos, o que confirma o que analisámos: o corpo e tipo de letra dos textos 

principais, aqueles que lêem, são legíveis.  

 

7. Opiniões dos Autores, editoras e Designer sobre o Processo de 

Elaboração dos Manuais Escolares 

No sentido de conhecer a metodologia utilizada pelos autores/professores e 

pelas editoras, na realização do manuais escolares, a todos os entrevistados foi 

pedido que se pronunciassem sobre as mesmas questões para que, através da 

análise comparativa das suas respostas, aprofundássemos e, eventualmente, 

confirmássemos a informação que possuíamos sobre este processo.  

Concluímos que não existe uma equipa que trabalhe em conjunto na concepção 

e elaboração do objecto manual escolar. Os autores parecem funcionar, tal como 

refere uma editora, simplesmente como fornecedores de conteúdos para as 

editoras.  

O designer constrói um modelo baseado no que lhe é pedido pela editora, sem 

contactar aqueles que melhor conhecem o público a quem se destina o manual 

escolar, ou funciona, essencialmente, como paginador, seguindo um estudo prévio 

realizado por outro designer ou as indicações da editora. 

As editoras parecem seguir o modelo de manual que constatam que vende e o 

que os professores pedem. Não há avaliações do protótipo final que contemplem 

testes com os alunos antes de chegar ao mercado. Neste ponto, os professores 

parecem ser considerados como os intermediários do alunos, partindo do princípio 

de que sabem o que melhor lhes convém. 

Afigura-se-nos que todo o processo se desenrola deste modo por questões 

económicas e de calendário. Sente-se um antagonismo, quase que animosidade, 

quando se ouvem os diferentes actores deste processo, com excepção das editoras 
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que, por terem respondido por escrito, toda a comunicação não verbal e expressiva 

se perdeu. 

É nosso entendimento que se trata de um processo pouco correcto e eficaz em 

termos de design. Consideramos essencial a existência de um verdadeiro trabalho 

de equipa, com discussões francas e exposição aberta das opiniões especializadas 

dos vários intervenientes no processo, com avaliações do protótipo com os alunos, 

em prol da qualidade do recurso didáctico mais utilizado nas escolas. O manual 

escolar não vai modificar, por si só, a qualidade do ensino, mas terá com certeza 

uma quota-parte no seu incremento, que se diz urgente. Os alunos nunca são 

ouvidos sobre o que pensam ou como trabalham com as soluções gráficas de cada 

manual escolar. São os professores, no terreno, que experienciam esse trabalho e 

o dão a conhecer às editoras que, parece, nem sempre seguem as suas 

indicações. Por muito atento que seja o professor haverá aspectos sobre os quais 

só os próprios utilizadores, os alunos, poderão testemunhar. As diferenças entre o 

modo como um aluno e um professor percepcionam determinada realidade são 

completamente distintas. Basta atentar na diferença de idades e em todas as 

consequências que daí advêm.  

Quando determinado manual escolar vende, as suas soluções gráficas parecem 

ser replicadas por todas as editoras. Interrogamo-nos se existe verdadeira 

investigação sobre o que determina tais sucessos ou a inclusão de elementos que 

infantilizam os livros e outros como a quantidade de resumos ou sublinhados, que 

parecem ser errados pedagogicamente, embora tão do agrado dos professores e, 

naturalmente, dos alunos.  

Há todo um leque de assuntos que deveriam ser discutidos abertamente entre 

autores, professores, designers, psicólogos, ergonomistas, consultores científicos e 

editoras, de modo a elaborarem-se manuais escolares atractivos e motivadores, 

mas também pedagogicamente correctos em função, não só do que são os nossos 

alunos, mas também do que queremos que venham a ser.  

 

8. Princípios de Design Comunicacional para Manuais Escolares do 2º 

Ciclo do Ensino Básico 

Tendo por base os dados obtidos na análise efectuada ao design 

comunicacional dos manuais da amostra e os resultantes dos questionários 
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aplicados aos professores e alunos, elaborámos um conjunto de princípios que 

foram sujeitos à auscultação e validados por um grupo de especialistas. 

Neste conjunto de princípios gerais que apresentamos e que consideramos 

dever ser seguido na concepção e elaboração do design dos manuais escolares 

deste ciclo de ensino, foram também introduzidos alguns elementos decorrentes de 

sugestões apresentadas pelos especialistas aquando da sua validação. 

Ressalvamos ainda, que são princípios gerais, não se pretendendo excluir 

eventuais soluções gráficas que, embora adoptando princípios diferentes, se 

mostrem igualmente eficazes, comunicacionalmente, nestes livros de estudo.  

 

8.1 ÍNDICE 

1. Para que possa ser consultado, facilmente, pelos alunos, o índice deve ser 

simples, apresentando os conteúdos e a sua localização nas unidades ou temas, de 

modo claro, com a respectiva numeração das páginas a que pertencem. 

2. O índice deve apresentar um elemento guia (ex: linha guia) entre os 

conteúdos e a numeração das páginas quando esta se encontrar afastada dos 

conteúdos. 

 

8.2 FACILIDADE DE “NAVEGAÇÃO”  

1. A repetição das diferentes secções ao longo do livro deve ser baseada na 

mesma lógica de apresentação, de modo a que o aluno compreenda que as 

secções são constantes em todos os capítulos ou unidades. 

2. O arranjo gráfico de página de cada uma das secções, que se repetem ao 

longo do manual, deve ser constante. 

3. Os diferentes capítulos ou unidades devem ser identificados claramente. 

4. Contribuem para a facilidade de identificação dos capítulos ou unidades: 

a) A utilização de títulos corridos e imagens/símbolos dos temas ou unidades 

no cabeçalho, rodapé ou outro local visível nas páginas.  

b) Os sinais gráficos utilizados que devem ser claramente diferenciados e 

evocadores dos conteúdos a que se referem. 

c) A apresentação da numeração em todas as páginas. 
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d) A utilização de elementos cromáticos, como barras ou filetes, visíveis, 

inclusive quando o manual está fechado, de modo a permitir uma mais rápida e fácil 

identificação das várias unidades ou capítulos. 

 

8.3 LEGIBILIDADE 

1. Aplicar os princípios tipográficos adequados ao nível etário a que se 

destinam os manuais escolares - largura máxima de linha de texto; entrelinhamento 

(relação corpo/entrelinha); tipos (quantidade de tipos e características do tipo: 

serifado não serifado, tipos de fantasia, manuscritos). 

Estes princípios devem ser seguidos não só no texto principal, mas também nos 

textos secundários. 

2. Uniformização das grelhas das páginas, Porque os manuais escolares 

apresentam grande quantidade de modos de apresentação de informação escrita e 

icónica, uma apresentação regular proporciona maior conforto visual e contribui 

para o reconhecimento de matéria diferenciada. 

3. Sobriedade em termos de apresentação da informação.  

4. A proliferação de caixas, nomeadamente, de formatos e cores diferentes, 

provoca ruído visual e impede que se cumpra a sua função de destaque.  

5. Utilização de espaço branco para separar bem os blocos de informação. A 

sua utilização insuficiente torna a leitura mais cansativa. 

6. Preferência por alinhamentos que produzam um tipo de organização da 

informação simples e claro em detrimento daqueles que possam complicar a 

facilidade de leitura.  

7. Prescindir de texto sobre superfície texturada ou sobre imagens, sempre 

que comprometa a legibilidade, quer das imagens, quer do texto.  

8. Sobriedade cromática. Os inúmeros estudos sobre os vários aspectos da 

cor dão-nos várias achegas sobre a sua correcta utilização. 

9. Utilizar com cautela páginas de cores muito luminosas ou muito saturadas 

que correm o risco de se tornarem “irritantes” ou pouco legíveis. 

10. Dados os princípios de legibilidade por contraste cromático e o conforto 

visual, optar, preferencialmente, por páginas de superfície branca ou de cor clara 

(fundo) e texto a preto ou cinzento-escuro (forma).  
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8.4 ICONOGRAFIA 

A informação icónica é muita e variada nos manuais escolares. Deve obedecer 

a uma selecção e utilização criteriosas sob pena de se tornar mero ruído visual, 

tornando as páginas de leitura cansativa, dificultando, por isso, a apreensão dos 

conteúdos. Por outro lado, a proliferação da imagem pode ter como consequência a 

sua banalização, impedindo que se efective o seu valor como portadora de 

informação. Deve, por isso, ser dada atenção aos seguintes aspectos: 

1. Utilizar imagens com qualidade material e estética, devendo os seguintes 

pressupostos serem objecto de reflexão:  

a) Direitos de utilização de imagem e direitos de autor, bem como a 

adequação da encomenda aos conteúdos e ao nível etário dos alunos. 

b) Copyright de imagens que são retiradas de outros suportes e/ou bancos 

de imagens. 

2. Não sobrecarregar as páginas de imagens. 

3. Não utilizar imagens sem qualquer função pedagógica relevante. 

4. Apresentar o mínimo de imagens representando hábitos considerados 

anti-sociais (tabaco, droga, álcool, etc.) que podem funcionar como publicidade 

subliminar. 

5. Quando utilizadas as imagens referidas em 4, preferir as que mostram os 

seus malefícios para a saúde ou o modo de os combater, e não o prazer do seu 

uso. 

6. Não utilizar imagens de produtos de marca ou embalagens reconhecíveis 

que funcionem como publicidade.  

7. Procurar apresentar, de modo natural, nas ilustrações, várias etnias, 

diferenças de género, estatuto social, idade, diversidade de opção sexual, religiosa, 

política, desportiva, etc., evitando imagens estereotipadas. 

8. Procurar contemplar nas ilustrações as várias regiões do país.  

9. Indicar claramente as imagens que são obtidas através do microscópio ou 

manipuladas digitalmente.  

10. Identificar claramente as imagens quando estas representam pormenores 

da realidade apresentados numa escala diferente. 

11. Apresentar as imagens de pormenores, partes de sistemas ou órgãos do 

corpo humano com linhas indicadoras, variação cromática, algarismos, letras ou de 
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alguma outra forma, como através de sequências bem estruturadas da informação, 

com as respectivas imagens, do “todo” para o “pormenor”, que permita 

compreender facilmente a sua localização nesses mesmos sistemas ou órgãos. 

12. Em caso de repetição, manter sempre a mesma representação 

simplificada de sistemas ou órgãos complexos do corpo humano, sob pena desta 

se tornar de difícil compreensão. 

 

9. Pistas para Novas Investigações 

Tendo por base os objectivos actuais da educação, os manuais escolares são 

constituídos por inúmeras secções, imagens, textos principais, textos secundários, 

exercícios de muitos tipos, actividades, resumos, curiosidades, etc., necessitando 

de uma estrutura organizativa muito clara que facilite a interacção aluno/livro. Estes 

manuais pouco têm a ver com as características tradicionais do objecto livro e não 

existe investigação suficiente que comprove que proporcionam o desenvolvimento 

cognitivo que os alunos necessitam e a que têm direito.  

Por outro lado, fundamentados no paradigma educacional que começa a ser 

posto em causa, de que a aprendizagem deve dar prazer, são infantilizados e 

apresentam características, quer a nível de conteúdo, quer a nível gráfico, que não 

induzem a hábitos de estudo que exijam esforço, apresentando alguns elementos 

facilitadores que inviabilizam a realização de tarefas imprescindíveis ao 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Interrogamo-nos se, para além da discussão sobre a correcção do seu design 

comunicacional, não se deveria questionar a teoria pedagógica subjacente a este 

tipo de manual escolar, nomeadamente, se é a mais indicada aos objectivos 

educacionais do país. É nossa opinião que a fragmentação da matéria, 

apresentando os factos sem forte ligação entre si, não proporciona ao aluno a 

construção do conhecimento baseado na sua relação e, consequentemente, a sua 

compreensão e retenção. Por outro lado, a exposição contínua aos textos 

demasiado simples, característicos dos manuais escolares, não contribui para o 

desenvolvimento da compreensão da leitura, acentuando a fraca realização verbal 

que se constata.  

Não compreendemos a necessidade de manuais escolares nos primeiros anos 

de ensino. Os professores, mais do que qualquer autor ou editora, são quem 
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melhor conhece as necessidades dos alunos que ensinam. A minoria de docentes 

que, confiando nas suas capacidades e no seu trabalho, não usa manuais no 1º 

ciclo do ensino básico, tem, de modo geral, bons resultados e alunos mais 

estimulados. Os manuais escolares, essencialmente, nos primeiros anos, deveriam 

ser repensados. O êxito de alguns manuais do passado que, através de histórias, 

apresentam os conteúdos interligados ou ainda o êxito de alguns livros de 

aventuras actuais mostram-nos que as crianças lêem e gostam de ler quando de 

trata de histórias bem escritas, com princípio e fim. Este facto deveria proporcionar 

pistas para novas experiências editoriais. Borne Igen em França ou Jonhsen na 

Suécia alertaram para tal. No entanto, os poucos manuais existentes em Portugal 

deste tipo têm pouco sucesso. Ou os textos são de pouca qualidade ou os 

professores preferem ter o seu trabalho facilitado. 

As queixas de que os alunos não sabem ler, nem interpretar o que lêem, que 

aquilo que estudam para os testes e exames é posterior e imediatamente 

esquecido, a falta de conhecimentos básicos à entrada do ensino superior, exigem 

uma reflexão séria sobre se o modo como lhes apresentamos os diversos 

conteúdos disciplinares é o mais eficaz. Temos consciência de que não haverá uma 

única causa, que hoje o acesso ao conhecimento se faz através de muitos meios, 

mas sabendo a importância dos primeiros anos de escolaridade e tendo a 

percepção de que para muitas famílias e crianças portuguesas, os manuais 

escolares são os únicos livros a que têm acesso, consideramos que essa reflexão é 

imprescindível.  

Não há investigação que comprove a eficácia dos manuais escolares existentes. 

A qualidade da escrita, o papel das perguntas, a função das imagens ou a própria 

estrutura da comunicação têm sofrido alterações sem que haja investigação que as 

suporte.  

Serão necessários os manuais escolares com tantos outros meios onde 

encontrar informação? O manual escolar deveria existir só para alunos de 

determinado nível de ensino? Só para algumas disciplinas? Com a quantidade de 

conhecimento apresentado em formato multimédia não seria preferível o manual 

continuar a ser um livro com todas as características que isso implica? Os manuais 

escolares em papel devem desaparecer e dar lugar aos livros electrónicos? 
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Os professores necessitam do manual escolar para o seu trabalho lectivo? Os 

programas das disciplinas não lhes dão indicações suficientes? A sua formação não 

lhes proporciona os conhecimentos indispensáveis a um desempenho autónomo da 

função docente sem o apoio de exercícios, actividades ou resumos pré-

formatados?  

Porque tem o designer um papel aparentemente tão marginal neste processo?  

O designer tem tido ao longo do tempo um papel importante na alteração dos 

hábitos da sociedade, não lhe caberia também tentar modificar a relação dos 

alunos com a leitura e, consequentemente, com o conhecimento?  

Entre o conservadorismo das editoras apegadas as soluções formais que 

vendem e a necessidade de modificar os resultados escolares dos alunos 

portugueses, poderão existir consensos?  

Como aprendem os alunos através dos manuais escolares que estão no 

mercado e são replicados em função do sucesso de vendas? As características que 

apresentam têm real valor pedagógico? Ou pelo contrário, baseadas na profusão 

icónica ou cromática, limitam-se a torná-los mais sedutores e apelativos? 

Quer os manuais escolares continuem em papel ou se generalizem em formato 

electrónico, o design de comunicação desempenhará sempre um papel essencial 

no acesso ao conhecimento que contêm. Investigações mais finas e abrangentes 

nesta área dar-nos-iam mais dados e mais exactos sobre o modo como a 

informação é percepcionada pelos alunos e quais as alterações a introduzir, 

adequadas aos diferentes níveis etários e objectivos pedagógicos, sem cair em 

facilitismos infantis que não proporcionam o desenvolvimento cognitivo apropriado e 

indispensável ao seu percurso académico e futura vida profissional. 

Apesar da aparente semelhança dos manuais escolares dos países ocidentais, 

uma investigação profunda sobre o design comunicacional de manuais dos países, 

cujos resultados académicos dos alunos são melhores que os nossos, poderia 

proporcionar dados importantes sobre o assunto. 

Todas estas interrogações constituem pistas para futuras investigações, cujos 

resultados consideramos poderem fornecer um contributo para a tão propalada e 

necessária melhoria da nossa educação.  
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