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RESUMO 

 

Neste trabalho apresento os resultados de um estudo que problematiza os usos do livro 

didático na construção do conhecimento histórico em sala de aula. Para o atendimento 

de tal proposta, acompanhei de forma sistemática, e por um período de oito meses, a 

prática de duas professoras da rede estadual de Feira de Santana-Ba: Colégio Estadual 

José Ferreira Pinto e Colégio Estadual Hilda Carneiro, em turmas do 6º ano (5ª série). 

Ancorada em metodologias de pesquisa qualitativa, coletamos dados através de os 

diários de campo, observações práticas de ensino de história, entrevistas com 

professores e aplicação de questionários aos mesmos, e também para os alunos das 

turmas acompanhadas; também manipulamos documentos, a exemplo de planos de 

unidades voltados para a disciplina história e os livros didáticos adotados pelas escolas. 

A partir da análise dos dados produzidos, à luz das leituras de aporte teórico e 

bibliográfico, foi possível perceber que são diversos os fatores que interferem na 

maneira de utilização do livro didático pelo professor em sala de aula, assim como 

evidenciou que é a forma de uso que fará com que o artefato funcione ou não como 

mediador dos processos de educação histórica. 

 Palavras-chave: Livro didático de História.  Usos. Conhecimento histórico. 
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ABSTRACT 

 

In this paper I present the results of a study that questions the textbook uses in the 

construction of historical knowledge in the classroom. For the care of such a proposal, 

followed systematically, and for a period of eight months, the practice of two teachers 

from the state system of Feira de Santana-Ba: State College José Ferreira Pinto and 

State College Hilda Carneiro, in groups of 6 year (grade 5). Anchored in qualitative 

research methodologies, collected data through the field diaries, teaching practical 

observation of history, interviews with teachers and questionnaires to them, and also for 

students of classes together; also manipulate documents, such plans units facing the 

history discipline and textbooks adopted by schools. From the analysis of the data 

produced in the light of theoretical and bibliographic input readings, it was revealed that 

there are several factors that interfere in the way of use of the textbook by teachers in 

the classroom, as well as concluding that this is the form of use which will cause the 

device is functioning or not as a mediator of historical education process. 

Keywords: Textbook of History. Uses. Historical knowledge. 
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INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa em ensino de história demorou de ser reconhecida no campo 

historiográfico, muito em razão de uma concepção preconceituosa por parte dos 

próprios historiadores, que consideravam as questões do ensino e aprendizagem da 

História como exteriores aos estudos historiográficos. Nesse sentido, uma fala de Rafael 

Saddi vem a ser bastante esclarecedora: 

Pode acontecer que, de tanto andarmos vestidos, reluzentes em nossos 
adereços, e sendo elogiados por todos que nos cercam, esqueçamos o quão 
simples e comuns somos quando nos despimos. Assim também parece ser o 
caso do historiador que ridiculariza as questões de ensino e aprendizagem, 
tomando-as como baixas e mesquinhas, e ignora que elas compõem o ser da 
nossa própria profissão, a de produzir histórias. (SADDI, 2010, p. 62). 

 

Contribuindo com a temática em questão, Aryana Costa e Margarida Oliveira 

argumentam que as universidades no Brasil pouco se voltaram para a questão do ensino, 

haja vista que até a década de 1960, o ensino de História era visto como uma área de 

formação e não como objeto de pesquisa (COSTA; OLIVEIRA, 2007, p.1). 

Nas últimas décadas, aumentaram-se as preocupações com a formação do 

professor e com o ensino de História, o que tem acrescido o número de pesquisas 

relacionadas a esses temas.  Contudo, percebemos ainda uma grande escassez nos 

estudos que se destinam ao ensino de História, propriamente dito. Ou seja, pesquisas 

que partam do fazer da história no dia-a-dia da sala de aula. Uma realidade que se aplica 

também ao curso de História da nossa própria instituição, a UEFS, como nos mostra 

Valter Soares em um de seus escritos: 

[...] o que se tem escutado é a voz triunfante da cantilena bacharelesca, ou a 
velha e arraigada crença de que basta saber história para se tornar professor. 
Este viés tem se evidenciado de forma contundente, na medida em que, após 
anos da implantação da reforma curricular, não temos registro de trabalhos de 
final de curso (TCCs) vinculados a temas ligados à educação, ou, mais 
particularmente, ao ensino ou didática da História. (SOARES, 2013, p. 4). 

 

Tem-se percebido também a falta de discussões nos cursos superiores sobre o 

manuseio de materiais didáticos. Desse modo, muitos estudantes têm dirigido seu 

trabalho de pesquisa a temas afins, no intuito de sanar os vazios encontrados no curso e 

buscar soluções para os problemas visualizados nos estágios. De acordo com Isaíde 

Timbó: 
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[...] pensar o livro didático como objeto de estudo é fundamental no processo 
de formação e atuação do historiador-educador. Desta forma, no decorrer de 
sua formação inicial, é necessário um momento concreto para vivenciar essa 
temática e discuti-la, caso contrário ao se deparar posteriormente com a 
responsabilidade, é provável que sentirá muito mais dificuldades. (TIMBÓ, 
2007, p. 63). 

 

Além disso, Timbó ressalta que as universidades devem ter papel preponderante 

na instrumentalização do educador para fazer análise e avaliação de um livro didático: 

[...] o processo de análise e crítica aos livros didáticos, precisa acontecer, 
sobretudo na Universidade em cursos de formação docente, não na busca do 
manual didático ideal, mas na compreensão de que é uma fonte produzida por 
diferentes profissionais e, assim, exige atualização teórico-metodológica dos 
usuários, para não tornar o livro ‘vilão ou panacéia’ para os problemas da 
educação escolar. (TIMBÓ, 2007, p. 64). 

 

Assim, a proposta desse trabalho parte inicialmente das minhas inquietações como 

estudante do curso de Licenciatura em História, na medida em que se nota que, em se 

tratando de um curso voltado para a formação de professores, a pesquisa no campo do 

ensino de história ainda é muito escassa. Daí o pisar neste solo problemático, tendo em 

vista que a formação docente não se resume a apreender certos conteúdos e transportá-

los para a sala de aula. Na docência, ensino e pesquisa caminham, ou deveriam 

caminhar juntas.  

Das muitas possibilidades de pesquisa que o campo do ensino de história oferta ao 

pesquisador optei por uma:  avaliar como os conteúdos presentes no livro didático de 

história estão sendo trabalhados pelos professores na construção do conhecimento 

histórico em sala de aula.  Assim, algumas questões norteiam o estudo: O que é um 

livro didático? Qual sua importância na relação ensino-aprendizagem de História? Os 

professores estão satisfeitos com o material adotado? Os conteúdos presentes nos 

manuais têm sido questionados? Além do livro, são usados outros materiais para 

confrontos com a visão do manual? Quais características apresentam seus leitores?  Que 

tipo de leitor o professor espera em suas aulas? As representações das diferentes 

linguagens presentes no livro, além do texto escrito, como os mapas, os desenhos, as 

fotografias e as pinturas, estão sendo utilizadas na construção do conhecimento 

histórico? Utilizando o livro didático os professores desenvolvem nos alunos uma visão 

crítica perante os fatos históricos?   

Para o desenvolvimento do trabalho utilizei metodologias da pesquisa qualitativa. 

A escolha das escolas se deu pelo fato destas serem parceiras do Programa Institucional 
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de Bolsa de Iniciação à Docência da UEFS (PIBID- UEFS) e as professoras 

acompanhadas atuarem como supervisoras do programa, programa no qual também me 

incluo na condição de bolsista. O PIBID me proporcionou um contato antecipado com 

as escolas, a partir do qual foi possível perceber que as aulas de História se 

concentravam apenas no uso do quadro, do piloto e do livro didático. Daí a inquietação 

para buscar fazer uma análise do livro didático enquanto mediador no processo de 

ensino e aprendizagem de História, seus usos e potencialidades, já que ele se constitui 

no principal suporte utilizado em sala de aula. 

Partindo do princípio de que leitura é atribuir sentido a um texto lido a partir do 

repertório de cada indivíduo (leitor), a importância do trabalho de Chartier se fez 

indispensável para nortear o estudo, haja vista que até mesmo quando o professor lê um 

texto para seus alunos, estes também estão lendo. Isto é, quem lê e quem ouve atribui 

sentido. Sobre isso Chartier nos diz que: 

A operação de construção de sentido efetuada na leitura (ou na escuta) como 
um processo historicamente determinado cujos modos e modelos variam de 
acordo com os tempos, os lugares, as comunidades e que as significações 
múltiplas e móveis de um texto dependem das formas por meio das quais é 
recebido por seus leitores (ou ouvintes) (CHARTIER, 1991, p.178). 

 

Esse estudo se caracteriza como um estudo de caso (VENTURA, 2007), haja vista 

que me propus a examinar o ensino de História recortando duas escolas públicas da 

cidade de Feira de Santana- Bahia1, acompanhando as práticas de duas professoras em 

turmas do 6 º ano (5ª série) por um período de oito meses, no intuito de registrar e 

analisar suas concepções de história e de ensino da disciplina, seus modos de usar os 

materiais didáticos e os condicionamentos a que estão submetidas.  

Uma das formas de produção de dados privilegiada nesta pesquisa foi a 

observação participante, que se destaca como uma prática de observação e registro das 

condições de uma dada realidade. Assim, os dados foram registrados em diários de 

campo, registros que foram ampliados através de entrevista com uma das duas 

professoras colaboradoras da pesquisa, na medida em que a outra professora 

acompanhada optou por responder a entrevista em forma de questionário, escrevendo as 

suas respostas. Além disso, desenvolveu-se questionários para os demais professores de 

História das escolas e com os alunos.  

                                                           
1
 Colégio Estadual José Ferreira Pinto, localizado no Conjunto Feira VI, Bairro Campo Limpo, e Colégio 

Estadual Hilda Carneiro, localizado no Conjunto Feira V, Bairro Mangabeira. 
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A exposição dos resultados do esforço de investigação foi dividida em três 

capítulos. No primeiro, faço um balanço dos estudos que se debruçaram sobre o livro 

didático, buscando uma definição para esse objeto escorregadio. Além disso, discorro 

sobre o processo de escolha do livro didático, partindo do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), a fim de perceber como ela tem acontecido nas escolas. 

No segundo, apresento definições de leitura na atualidade, problematizando a 

emergência de novos tipos de leitores e suas implicações no campo social e educacional, 

além de examinar como a leitura tem se configurado em sala de aula, isto é, sondar a 

relação dos leitores (professores e alunos) com o objeto livro didático.  

No terceiro e último capítulo volto a atenção para a história ensinada nas escolas, 

com destaque para as práticas de leitura e o livro didático como suporte e mediador 

privilegiado. São expostas algumas considerações sobre o processo de formação do 

professor de história e sua influência na prática docente, além de algumas reflexões 

sobre questões do currículo e seus impactos no contexto da história escolar. Por fim, a 

partir dos dados produzidos na escuta dos sujeitos da pesquisa (professores e alunos) 

procuro diagnosticar como tem se efetivado os usos do livro didático no ensino de 

História e as implicações disso no fazer da disciplina escolar.  
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CAPÍTULO 1 

O LIVRO DIDÁTICO EM QUESTÃO: UM RÁPIDO PANORAMA 

 

 

Diante da amplitude e da recorrência dos estudos acerca do livro didático, sem 

dúvida um dos objetos de investigação mais presentes no campo da didática da história, 

neste capítulo proponho fazer um pequeno balanço a partir desses trabalhos, de forma a 

mapear minimamente o que se tem escrito sobre a temática e como alguns desses 

percursos investigativos podem contribuir para a reflexão do objeto de estudo. Tem-se a 

pretensão, ainda, de abordar os aspectos que caracterizam o livro didático, destacando o 

que o torna diferente de outros livros.  

Num primeiro momento, a partir do diálogo com a bibliografia, procuro 

circunscrever este objeto fugidio chamado livro didático. Depois, serão abordadas as 

mudanças ocorridas no ensino de História e seus desdobramentos no terreno dos 

suportes didáticos, com destaque para o livro didático, tomando como marco temporal 

inicial a década de 80 e o processo de “redemocratização” do Brasil, momento em que o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) dá seus primeiros passos. A abordagem 

do próprio PNLD, também será de grande pertinência para entendermos os processos 

que precedem a circulação dos livros didáticos nas escolas. 

 

Livro didático: objeto de difícil definição 

 

Material presente no cotidiano da sala de aula, tanto em escolas públicas quanto 

em particulares, o livro didático já se encontra nesse cenário da sala de aula, segundo 

Circe Bittencourt, há pelo menos dois séculos (BITTENCOURT, 2008). Mas o que vem 

a ser um livro didático? O que o difere dos outros livros? 

De acordo com Kazumi Munakata (2012), o livro didático trata-se de um manual 

que é produzido para fins educacionais, tendo o público escolar como principal alvo a 

ser atingido. Fruto de uma imbricada trama que envolve diversos sujeitos, desde sua 

produção até a sua utilização, o livro didático se caracteriza pela sua ampla 

complexidade. Partindo desse cenário, Circe Bittencourt assegura que é a familiaridade 
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com o livro didático que vai distingui-lo dos demais livros, por ser este um objeto de 

difícil definição que sofre “interferência de vários sujeitos em sua produção, circulação 

e consumo” (BITTENCOURT, 2008, p. 301). 

Essa grande complexidade e as interferências que envolvem o livro didático 

tornam-se essenciais para sua análise enquanto objeto de estudo, uma vez que para fazer 

um diagnóstico a respeito do uso desse manual em sala de aula, é imprescindível uma 

abordagem acerca dos demais fatores que o rodeiam. Corroborando com essa ideia, 

Sonia Regina Miranda e Tania Regina de Luca nos dizem que: 

Contrariamente à apreensão predominante no âmbito do senso comum, o 
livro didático é um produto cultural dotado de alto grau de complexidade e 
que não deve ser tomado unicamente em função do que contém sob o ponto 
de vista normativo, uma vez que não só sua produção vincula-se a múltiplas 
possibilidades de didatização do saber histórico, como também sua utilização 
pode ensejar práticas de leitura muito diversas. (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 
122). 

 

Ana Maria Monteiro, por sua vez, salienta que livro didático foi uma expressão 

utilizada no Brasil, no decorrer do século XX, para se referir aos livros empregados no 

processo de ensino e aprendizagem da educação básica. Dessa forma, a autora chama 

ainda a atenção para o termo “didático”: 

É interessante destacar que o termo “didático” traduz a preocupação e a 
intenção que presidem a elaboração desse tipo de livro. Não mais apenas uma 
aparente compilação de texto de vários autores, mas o reconhecimento de 
incorporação de uma organização, sequenciação e adequação dos textos e 
exercícios aos objetivos do ensino/aprendizagem a que se destina. 
(MONTEIRO, 2009, p.186). 

 

Monteiro traz ainda algumas definições do que vem a se constituir o livro 

didático, ressaltando ser este um objeto multifacetado. Assim, ela nos diz que, como se 

trata, a um só tempo, de “Instrumento pedagógico, referência sobre conteúdos 

selecionados, objeto cultural, documento histórico, mercadoria, o livro didático é 

certamente um objeto de grande complexidade” (MONTEIRO, 2009, p. 198). 

Além das características próprias apresentadas pelos livros didáticos, que o 

singularizam em relação aos demais livros, nota-se, ainda, a pertinência em trazer para o 

debate quatro das múltiplas funções que os livros didáticos podem vir a desempenhar, 

segundo a perspectiva de Alain Choppin: 

1. Função referencial, também chamada de curricular ou programática, 
desde que existam programas de ensino: o livro didático é então apenas a 
fiel tradução do programa ou, quando se exerce o livre jogo da 
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concorrência, uma de suas possíveis interpretações. Mas, em todo caso, 
ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o 
depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo 
social acredita que seja necessário transmitir às novas gerações. 

2. Função instrumental: o livro didático põe em prática métodos de 
aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo o contexto, 
visam a facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a 
aquisição de competências disciplinares ou transversais, a apropriação de 
habilidades de métodos de análise ou de resolução de problemas etc. 

3. Função ideológica e cultural: é a função mais antiga. A partir do século 
XIX, com a constituição dos Estados nacionais e com o 
desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas educativos, o 
livro didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da 
cultura e dos valores das classes dirigentes [...]. 

4.   Função documental: acredita-se que o livro didático pode fornecer, sem 
que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos, textuais ou 
icônicos, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o 
espírito crítico do aluno. (CHOPPIN, 2004, apud, MONTEIRO, 2009, 
p.p. 186-187). 

 

Neste cenário em que se delineia o livro didático, é importante chamar a atenção 

para sua dimensão mercadológica, que por sua vez vem a sofrer também diferentes 

intervenções. Sobre isso, Bittencourt escreveu que: 

O livro didático é antes de tudo, uma mercadoria, um produto do mundo da 
edição que obedece à evolução das técnicas de fabricação e comercialização 
pertencentes à lógica do mercado. Como mercadoria ele sofre interferências 
variadas em seu processo de fabricação e comercialização. Em sua 
construção interferem vários personagens, iniciando pela figura do editor, 
passando pelo autor e pelos técnicos especializados dos processos gráficos 
como programadores visuais, ilustradores [...]. (BITTENCOURT, 2002, apud 
CAINELLI; SCHMIDT, 2004, p. 138).  

 

Em meio a esse emaranhado de ideias, buscamos tecer uma definição para esse 

objeto escorregadio.  As interpretações vão convergindo para apontar como as tramas 

em torno do livro didático vão diferenciá-lo, seja no seu aspecto mercadológico, no seu 

consumo, ou até mesmo na sua utilização em sala de aula. Contribuindo com esse 

pensamento, Miranda e Luca afirmam que: 

A produção de livros didáticos envolve uma densa trama entre saberes de 
referência, autores e editoras. Já o seu consumo envolve tramas não menos 
imbricadas entre mercado, projetos escolares, compradores e leitores finais. 
(MIRANDA; LUCA, 2004, p. 131). 

 

A partir do pensamento dos autores abordados é perceptível que não há uma única 

definição para o livro didático, ou melhor, uma definição exata, mas ficou claro que 

para o seu reconhecimento e entendimento é essencial apreender alguns fatores que o 

cercam, como os fatores que interferem para sua produção, consumo e utilização. 
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O livro didático hoje: algumas questões 
 

Diversos estudos se debruçaram a pesquisar sobre o livro didático a partir de 

diferentes ângulos de abordagem, como a análise de sua produção, de seus conteúdos, 

de seus usos, dentre outras. Contudo, têm-se percebido que ainda há uma grande 

escassez de trabalhos sobre os usos desse material na construção do conhecimento 

histórico em sala de aula. Pouco se tem falado nas formas de uso e, quando isso 

acontece, na maioria das vezes não se parte de estudos empíricos, mas apenas derivam 

de estudos bibliográficos. Neste sentido, uma fala de Jörn Rüsen vem a ser bastante 

esclarecedora: 

[...] quase não existe investigação empírica sobre o uso e o papel que os 
livros didáticos desempenham verdadeiramente no processo de aprendizagem 
em sala de aula. Este déficit é ainda mais sério se considerarmos que sem ela 
não é possível uma análise completa dos livros didáticos. (RÜSEN, 2011, p. 
111). 

 

Assim, podemos dizer que o papel do professor como o mediador entre o 

conhecimento apresentado no livro didático e o aluno, como também as práticas de 

leitura e/ou de construção de sentido, tem ficado de lado. Como nos diz Danielle 

Espíndola: 

O livro didático não fala por si só. É o professor, em sua prática na sala de 
aula, quem “dá vida” ao livro. As várias leituras feitas por professores e 
alunos, os capítulos escolhidos, as formas de trabalhar o conteúdo e os 
exercícios serão de fundamental importância para o alcance ou não dos 
objetivos do livro, do professor e do próprio ensino da História. 
(ESPÍNDOLA, 2003, p. 46). 
 

Uma forma recorrente de pesquisa são as que tomam como objeto os livros 

didáticos sob o signo da falta, buscando apontar ausências deste ou daquele conteúdo, a 

carência de novas descobertas e/ou abordagens do reino da historiografia, como se 

estivessem em busca de um livro didático ideal e completo. Como nos mostra 

Bittencourt: 

As críticas em relação aos livros didáticos apontam para muitas de suas 
deficiências de conteúdo, suas lacunas e erros conceituais ou informativos. 
No entanto, o problema de tais análises reside na concepção de que seja 
possível existir um livro didático ideal, uma obra capaz de solucionar todos 
os problemas do ensino, um substituto do trabalho do professor. O livro 
didático possui limites, vantagens e desvantagens como os demais materiais 
dessa natureza e é nesse sentido que precisa ser avaliado. (BITTENCOURT, 
2008, p. 300). 
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Pensar nos vazios encontrados em livros didáticos implica pensar no uso desse 

material em sala de aula, tendo em vista que é o direcionamento dado pelos seus 

principais protagonistas, professores e alunos, que vai dar vivacidade ao material. De 

acordo com Munakata (2002, p. 92), mesmo que um livro didático seja considerado 

ruim, não é impossível que a partir dele o professor consiga desenvolver uma magnífica 

aula. 

Outras formas recorrentes de pesquisas destinadas ao livro didático apresentam 

algumas contradições. Alguns pesquisadores concebem a utilização do livro didático 

pelo professor em sala de aula como algo essencial, na medida em que este aparece 

como único meio de mediar a discussão na sala de aula, já que não raro é o único 

material disponível. Já outros autores não veem o livro como mediador no ensino, mas 

como uma espécie de “muleta” em que os professores se ancoram, por terem 

dificuldades na abordagem dos conteúdos históricos, consequência de uma má 

formação.  

Do lado dos que veem o uso dos LDs como espécie de escora podemos citar 

Ezequiel Theodoro Silva. De acordo com este autor, o livro didático se apresenta como 

uma forma de muleta para boa parte dos professores brasileiros, segundo ele por 

diversos motivos, dentre os quais se destacam graves problemas de formação e o árduo 

trabalho diário. Desse modo, conclui que: “resta a esses professores engolir e reproduzir 

a ideia de que sem a adoção do livro didático não há como orientar a aprendizagem.” 

(SILVA, 1996, p. 11). 

Seguindo a linha dos que se posicionam de forma favorável a este modo de ver, 

Ivete Ota também vislumbra o uso do livro didático pelo professor como uma forma de 

suprir os entraves ocasionados por uma formação deficiente, haja vista que o manual 

didático traz planos preestabelecidos, conteúdos organizados e até mesmo respostas 

prontas para atividades. Além disso, Ota acrescenta que, devido à falta de uma formação 

continuada, os professores têm utilizado o material didático como forma de atualização 

profissional. Assim sendo, um utensílio que deveria ser visto e usado de forma crítica e 

criativa, acaba tomando outros rumos (OTA, 2012). 

Diferentemente de Ota e Silva, Munakata argumenta que nem sempre os 

professores leem os livros didáticos porque desconhecem seu conteúdo, haja vista que 

os usos que os docentes fazem desse utensílio são diversos. Ou seja, de acordo com o 
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autor referenciado, se um professor recorre ao livro didático em suas aulas, isso não 

significa dizer que isto é reflexo de uma má formação, ou que ele seja ignorante, como 

supõe algumas metáforas, em que o uso do livro pelo professor aparece como uma 

forma de “muletas” e de “escora”. (MUNAKATA, 2002, p. 91-2). 

Além disso, Munakata não atribui “incompetência” aos professores que nas aulas 

de História utilizam o livro didático da disciplina para o exercício da leitura. Ao 

contrário dos autores que criticam o uso, interpretando essa ação como um problema da 

má formação, o autor vai defender que as formas de uso do livro didático tendem a ser 

diversas, como também que é durante as aulas que se deve trabalhar o desenvolvimento 

de diferentes habilidades, inclusive a da leitura. Em vista disso, Munakata ressalta que 

essa diversidade de maneiras de utilizar o livro didático deve ser vista de outra forma, 

pois isso só vem a expressar “as potencialidades, a criatividade e autonomia dos 

professores” (MUNAKATA, 2002, p. 93). 

Os discursos quanto ao uso do livro didático em sala de aula podem divergir, 

contudo atestam que é o professor o principal mediador do conhecimento veiculado por 

meio deste artefato didático. Nesse sentido, não é o conteúdo apresentado no livro por si 

só que apresentará significado para o aluno, mas a forma como o professor faz chegar 

esses conteúdos aos educandos que determinará o grau de sentido. A esse respeito, 

Marlene Cainelli e Maria Auxiliadora Schmidt argumentam que: 

Alguns estudos apontam a importância da forma de utilização dos livros em 
sala de aula. Nesse sentido, pode-se afirmar que, dependendo da maneira de 
utilização do livro pelo professor, o conhecimento histórico assume, na 
relação ensino-aprendizagem, determinados significados: desde um 
conhecimento que não tem nenhum sentido para o aluno, até a possibilidade 
de trabalhar conhecimentos que contribuam para sua formação mais crítica e 
consciente, pois há estreita relação com suas experiências e sua realidade. 
(CAINELLI; SCHMIDT, 2004, p. 154). 

 

Reforçando a importância do uso do livro didático no ensino de História e suas 

variantes de leituras, além de reiterar a discussão sobre o professor como mediador entre 

o livro e o aluno, os PCNs apontam que: 

O mais importante não é o livro, mas a utilização que se faz dele. De vários 
livros podem ser selecionados textos, imagens, citações de autores, 
documentos e exercícios. Esses materiais podem ser usados para 
problematizar questões históricas, instigar debates, analisar representações 
artísticas de épocas, confrontar pontos de vistas, diferenciar abordagens 
históricas, resumir temas de estudo, explicitar definições históricas para 
conceitos etc. (BRASIL, 1998, p. 81). 
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Como podemos perceber até aqui, alguns autores trabalham com a perspectiva de 

que não é exclusiva do livro didático a tarefa de retratar o conteúdo, mas que, 

independente do conteúdo nele contido, o que vai fazer com que a aula se torne atraente 

e que o livro didático obtenha sentido nas aulas é a sua forma de utilização. 

Danielle Espíndola, ao realizar uma pesquisa a respeito do uso do livro didático de 

História, observou a prática de três professores de História do Ensino Médio. Essa 

travessia investigativa permitiu a Espíndola afirmar que os professores acompanhados 

estavam vivendo um momento de transição, na medida em que se percebeu que, 

mesmos ancorados no discurso do rompimento com a “tirania do livro didático”, este 

ainda era apresentado, de certa forma, como legitimador da escolha dos conteúdos. A 

vontade de Espíndola em pesquisar o tema brotou da sua própria experiência. Ao 

começar a lecionar, mesmo imbuída do desejo de transformação do “ensino tradicional” 

e da convicção de não querer ficar presa ao livro didático, percebeu que lá estava ela 

reproduzindo essas práticas previamente condenadas. Ainda foi apreendido pela autora 

na escola que lecionava que entre seus colegas de trabalho também habitavam essa 

dicotomia, pois embora pregassem o discurso de rompimento com o “ensino 

tradicional”, expressando a preocupação em proporcionar aos alunos uma maior 

interação com a História, de fato isso não acontecia. Além disso, transferiam a 

responsabilidade das suas aulas para o livro didático: 

Muitos professores diziam que o problema estava no livro didático que 
limitava o trabalho, era incompleto, direcionava a aula, apresentava uma 
visão positivista, ou marxista ou cultural demais... Enfim, apontavam o livro 
didático como o grande culpado pelos problemas do ensino de História. 
(ESPÌNDOLA, 2003, p.13). 
 
 

Embora os autores dividam opinião quanto ao papel desempenhado pelo livro 

didático em sala de aula, seja como “escora” em que os professores se apóiam para 

afirmar o conteúdo, seja como mediador das práticas de ensino, percebe-se que eles 

reconhecem sua importância para o processo de ensino-aprendizagem.  Assim, não 

descartam o uso desse material em sala de aula, apontando para uma visão comum de 

que é a forma de utilização dos LDs que vai ser fator determinante para a eficácia dos 

processos de ensino e aprendizagem.  



20 
 

 

Escolha do livro didático de História 
 

O livro didático, que é muitas vezes o único material que o alunado dispõe para 

estudos em casa e no mais das vezes o único material utilizado em sala de aula, em geral 

é escolhido pelo professor. Desse modo, percebemos o quanto o professor é parte 

importante no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, suas ações podem interferir 

diretamente na aprendizagem do aluno. 

Os critérios utilizados para escolha do livro didático tendem a ser diversos, como 

nos mostra as professoras participantes da pesquisa ao discorrerem sobre quais os 

critérios utilizados para escolha do livro didático: 

Professora A: Nós utilizamos as atividades, o conteúdo que tenha nos 
interessado, a questão da lei 10.639 se já vem sendo discutida, trabalhada, da 
11 mil [11.645], que é a mais [ampla], que engloba os dois. É, a linguagem 
utilizada para os alunos, as próprias atividades e exercícios, porque a 
depender do grau [de dificuldade, complexidade] o aluno não consegue, de 
complexidade né?, que tem uns que são tão complexos que nem o aluno 
consegue ler. Ler e não consegue responder pra lugar nenhum. Então, a gente 
leva em conta essas questões. 

Professora B: Que o livro fosse bem ilustrado para trabalhar com imagens. 
Que o conteúdo fosse bem trabalhado, cronologicamente. Que tivesse outros 
recursos, mídias-sugestões. 

 

Observamos desse modo, que há diferentes critérios utilizados pelas professoras, 

para a escolha do material didático que será utilizado em sala de aula. A professora A 

indica como principais aspectos a serem levados em conta, o cumprimento da lei 

11.645/08, buscando um livro que a auxilie no seu trabalho com o ensino da cultura 

afro-brasileira e indígena, além de demonstrar preocupação com a linguagem e a 

capacidade de compreensão do livro didático pelos alunos. Diferente da professora A, a 

professora B indica como critérios de escolha, a linguagem visual, a disposição 

cronológica dos assuntos e as indicações que os livros didáticos disponibilizam de 

outros materiais e/ou fontes, que poderão eventualmente ser trabalhados na construção 

do conhecimento histórico em sala de aula.  

Além das professoras sujeitos da pesquisa, aplicou-se um questionário com os 

demais professores de História das escolas-campo. Os docentes apontaram como 
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Com o processo de redemocratização do país foi-se delineando formas de 

democratizar também a escolha do livro didático a ser adotado nas escolas, incluindo os 

professores nesse processo. É nesse contexto que o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) é projetado e ensaia seus primeiros passos. Contudo, somente em 

1996 é que vai se iniciar efetivamente a avaliação pedagógica dos livros didáticos. A 

partir de então, foi estipulado que a compra “de obras didáticas com verbas públicas 

para a distribuição em território nacional estaria sujeita à inscrição e a avaliação prévia, 

segundo regras estipuladas em edital próprio” (MIRANDA; LUCA, 2004, p. 127). 

A partir do guia destinado a escola é que os professores passam a ter o acesso e 

conhecimento das coleções que passarão a fazer parte do seu cotidiano. Além disso, 

poderão visualizar como os livros estão organizados, os conteúdos, atividades e 

orientações que eles trazem, a que editora pertence, dentre outras informações. 

Ao se fazer a leitura do Guia de Livros Didáticos PNLD 2014, destinado à escolha 

do livro didático para o Ensino Fundamental II, pôde-se notar que antes de chegar à 

Escola com a resenha das coleções para a análise dos professores, ocorre uma avaliação 

sobre as coleções do catálogo, resultado da ação de vários colaboradores, tais como 

profissionais do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) da USP, Avaliadores da Área 

de História, Leitores críticos selecionados nas Instituições de pesquisa, dentre outros. 

Somente a partir dessa avaliação é que são disponibilizados os Guias com as resenhas 

das coleções. O Guia, em assunto, é composto de 20 coleções, previamente aprovadas 

pelos avaliadores dentre as 26 inscritas, sendo que apenas duas aparecem pela primeira 

vez no manual. As demais já fizeram parte de seleções anteriores. 

Pude fazer também uma análise do guia de 2012, que se destina a auxiliar 

professores na escolha do livro didático de História para o Ensino Médio, a partir da 

qual levantei algumas informações: o guia é composto de 19 resenhas de livros, 

apresentadas a partir do nome da obra, código do PNLD 2012, autoria, editora, capa, 

visão geral, na qual expõe a organização curricular, descrição quanto ao número de 

páginas e disposição dos conteúdos. Além disso, o guia apresenta avaliação de cada 

obra segundo critérios relacionados ao manual do professor, e em “sala de aula”, espaço 

que destaca as possibilidades e cuidados que deve haver no uso da coleção durante as 

aulas de História (BRASIL, 2012, p. 7). 



23 
 

Para se chegar nas 19 coleções que compõem o PNLD de 2012 os avaliadores 

analisaram 24 coleções, dentre as quais 5 foram reprovadas por não atenderem aos 

critérios de avaliação estabelecidos. Foi verificado ainda que das 19 coleções, “17 

organizaram os conteúdos na perspectiva de História Integrada e duas (2) de acordo 

com a História temática”. (BRASIL, 2012, p. 18). Um número considerado irrisório de 

coleções organizadas no formato de História temática nos parece paradoxal, na medida 

em que os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), embora não apresentem 

conteúdos substantivos, apontam para a seleção e organização do currículo da história 

escolar a partir de eixos temáticos 

De acordo com os critérios estabelecidos para escolha, o LD não pode conter: 

anacronismos, ou seja, não se deve atribuir aos homens do passado nossos próprios 

ensejos; o voluntarismo, “que consiste em aplicar uma teoria a priori sobre documentos 

e textos, em função do que se quer demonstrar” e o nominalismo que é verificado 

“quando a análise da proposta abstrai-se de realidades vividas pelos sujeitos históricos”. 

(CAINELLI; SCHMIDT, 2004, p. 138). Além disso, Cainelli e Schmidt ressaltam o 

quanto é essencial que o autor demonstre e seja coerente com suas propostas 

metodológicas, como também que o livro didático não deve expressar ou sugerir através 

de suas imagens: “preconceito de origem, etnia, gênero, religião, idade ou outras formas 

de discriminação”. (CAINELLI; SCHMIDT, 2004, p.138).  

De acordo com Espíndola, deixando ver uma preocupação não apenas curricular, 

mas sobretudo mercadológica, os autores e editores têm buscado conhecer as novas 

produções acadêmicas, para que através deste conhecimento possam: 

[...] estar de acordo com as propostas curriculares dos órgãos do governo e 
com critérios de avaliação propostos pelo PNLD e em atender às expectativas 
de seus consumidores (alunos e, principalmente, professores) (ESPÍNDOLA, 
2003, p. 34). 

 

Nota-se, portanto, que as discussões em torno do livro didático são matizadas por 

diversas questões, desde a sua dimensão de mercadoria até aspectos que apontam para a 

sua condição de suporte ideológico e artefato didático. No que toca à questão dos seus 

usos e funcionalidades uma dualidade o cerca: muleta ou instrumento de mediação? 

Para arriscar respostas para uma questão desta ordem é preciso lastro empírico, 

construído a partir da observação das práticas e da escuta dos sujeitos envolvidos no 

cotidiano do ensinar-aprender história. Cabe então examinar como os professores 
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articulam, intermediam, fazem uso do livro didático nos seus fazeres da sala de aula, 

bem como as reações dos aprendentes frente a estas formas de fazer. 

 Para tanto, faz-se necessário pensar as práticas de leitura. Ou seja, buscar 

perceber como as linguagens contidas no livro, o texto escrito, os mapas, os desenhos, 

as pinturas estão sendo trabalhados na construção do conhecimento histórico. Pretende-

se dessa maneira, discutir as formas de apropriações da leitura que os principais sujeitos 

do processo de ensino e aprendizagem, professores e alunos, fazem do manual didático 

de História, já que, de acordo com Roger Chartier: “Os mesmo textos e livros são 

objetos de múltiplas decifrações, socialmente contrastantes, [devendo-se] Acrescentar, 

portanto, ao conhecimento das presenças dos livros aquele das maneiras de ler.” 

(CHARTIER, 2001, p.79). 
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CAPÍTULO 2 

LIVROS, LEITURA E LEITORES NA CENA CONTEMPORÂNEA 
 

 

Em um cenário marcado pela presença de vários meios de comunicação, como a 

televisão, o rádio, o telefone, a internet tem se destacado, alcançando cada vez mais 

adeptos, principalmente porque com a sua utilização consegue-se alcançar o que 

precisaria de dois ou mais meios de comunicação.  

É plugada na internet que a maioria dos jovens passa grande parte do tempo, seja 

se comunicando com alguém, jogando, vendo filmes, ou até mesmo realizando buscas 

diversas, inclusive as famosas pesquisas escolares. É por meio dela também que eles 

selecionam o material que desejam ler, o que lhe chama atenção por algum motivo, já 

que através de um clique é disponibilizado uma série de informações. 

Neste capítulo faço uma breve explanação sobre o surgimento de novos tipos de 

leitores, nascidos com o advento das novas tecnologias, em especial da internet, e as 

implicações disso nos processos de escolarização. Para isso, busco abordar o que se 

compreende por leitura, promovendo uma discussão que gira em torno da definição do 

termo na atualidade, haja vista a grande complexidade que envolve a questão. Depois, 

faço uma breve explanação acerca dos tipos de leitores e suas características, com vistas 

a uma pequena configuração dos leitores da escola. Por fim, faço um mapeamento das 

relações entre os sujeitos da pesquisa (professores e alunos) e o material didático.  

Concepções de leitura no século XXI 
 

Nas últimas décadas houve uma expansão quanto ao significado atribuído à 

palavra leitura, em que a esta tem se incorporado os diversos modos de ver, ou retratar 

uma determinada realidade. De acordo com Lúcia Santaella: 

Com o surgimento dos centros urbanos e com a explosão da publicidade, 
escrito inextricavelmente unido à imagem, veio crescentemente se colocar 
diante dos nossos olhos na vida cotidiana por meio das embalagens de 
produtos, do cartaz, dos sinais de trânsito, nos pontos de ônibus, nas estações 
de metrô, enfim, em um grande número de situações em que praticamos o ato 
de ler de modo tão automático que nem chegamos a nos dar conta disso. 
(SANTAELLA, 2004, p.17). 
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Pensada desse modo, a leitura ultrapassa a decifração dos códigos escritos, tal 

como geralmente é pensada nas instituições de ensino. Nesse sentido, Jéan Hébrard nos 

diz que:  

Para a escola, a possibilidade de aprender ler é evidência. O ensino da leitura 
mostra-se ainda menos problemático [...] trata-se apenas de colocar na 
memória, à força de repetição, uma combinatória elementar da qual 
serviremos para transformar os signos escritos em sons e vice-versa. 
(HÈBRARD, 2001, p. 35) 

 

Neste cenário de mudanças, percebemos que por muito tempo costumou-se pensar 

a leitura como algo invariável, na medida em que o ato de ler consistia no 

desvendamento da mensagem principal do texto. No entanto, nas atuais concepções de 

leitura, o texto escrito não aparece mais apenas como um sentido explícito a ser 

desvendado, mas a ele é atribuído significado a partir da experiência dos sujeitos, do seu 

repertório, isto é, o sentido do texto é construído a partir da interação com o leitor. A 

esse respeito, Chartier nos diz que: 

Ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos 
sentidos produzidos pelas sequências. Não é encontrar o sentido desejado 
pelo autor, o que implicaria que o prazer do texto se originasse na 
coincidência entre o sentido desejado e o sentido percebido [...]. Ler é, 
portanto, constituir e não reconstituir um sentido. (CHARTIER, 2001, p. 
108). 

 

Assim, podemos dizer que a leitura de mundo precede a leitura de textos escritos. 

No entanto, ambas caminharão juntas, mantendo uma indispensável relação, haja vista 

que a leitura de um texto envolve o contexto, ou melhor, o entorno do leitor e seus 

conhecimentos socialmente adquiridos. Sobre isso Freire escreveu que:  

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele [...] A 
compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a 
percepção entre o texto e o contexto. (FREIRE, 1984, p. 12). 

 

O que se pode notar, a partir da relação que o texto e o contexto irão 

desempenhar, é que o aprender a ler deve vir regado de sentido para aquele que está 

aprendendo. As palavras e as frases a serem lidas, por exemplo, devem estar associadas 

à vida do indivíduo e são passíveis de significações diferenciadas. Desse modo, 
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entendemos que as leituras de um mesmo material tendem a ser diversas, como afirma 

Bourdieu: 

Diante do livro devemos saber que existem leituras diversas, portanto 
competências diferentes para apropriar-se desse objeto, instrumentos 
desigualmente distribuídos, segundo o texto, segundo a idade, segundo 
essencialmente a relação com o sistema escolar, a partir do momento em que 
o sistema escolar existe. (BOURDIEU, 2001, p. 237). 

 

Assim sendo, mesmo levando em conta o diagnóstico pessimista de Itamar Freitas 

(2009, p.16), para quem a leitura ainda “é concebida por muitos como uma prática de 

mão única, a qual delega ao leitor a condição de sujeito passivo nesse processo”, 

considero ser viável o auxilio do professor quanto à realização da leitura pelos alunos, 

alertando-os para que esta não venha a ser feita apenas com intuito de encontrar 

respostas, haja vista que cada novo material lido, ganha seu sentido a partir do que foi 

lido anteriormente.  

Tipos de leitores 
 

Ao se tratar das práticas da leitura, torna-se importante discorrer sobre a variedade 

do público de leitores presentes na atualidade. De acordo com Santaella, essa 

diversidade de leitores é algo que vem crescendo historicamente, embora se deva 

entender que o aparecimento de um novo tipo de leitor não leva automaticamente ao 

desaparecimento do outro. Como salienta a autora, um só leitor pode trazer várias 

características: 

Há assim, o leitor da imagem, no desenho pintura, gravura, fotografia. Há o 
leitor do jornal, de revistas. Há o leitor de gráficos, mapas, sistemas de 
notações. Há o leitor da cidade, leitor da miríade de signos, símbolos e sinais 
em que se converteu a cidade [...] Há o leitor espectador da imagem em 
movimento, no cinema, televisão e vídeo. A essa multiplicidade, mais 
recentemente veio se somar o leitor-espectador das imagens evanescentes da 
computação gráfica e o leitor do texto escrito que, do papel, saltou para 
superfície das telas eletrônicas. (SANTAELLA, 2004, p. 18). 

 

Em um esforço de síntese, Santaella vai agrupar esta gama de leitores em três 

tipos principais: 

O primeiro [...] é o leitor contemplativo [...] o leitor da era do livro impresso 
e da imagem expositiva, fixa [...] O segundo [movente] é o leitor do mundo 
em movimento, dinâmico, mundo híbrido, de misturas sígnicas, um leitor que 
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é filho da Revolução Industrial e do aparecimento dos grandes centros 
urbanos: o homem da multidão [...] O terceiro tipo de leitor [imersivo]  é 
aquele que começa a emergir dos novos espaços incorpóreos da virtualidade. 
(SANTAELLA, 2004, p.19).   

A autora ressalta, ainda, as diferentes formas de apreciação da leitura e as 

características apresentadas pelos três tipos distintos de leitores. O leitor de livros possui 

aptidões próprias, enquanto lê um livro, folheia suas páginas, contempla a leitura, além 

de meditar nela e sobre ela. Já o segundo tipo de leitor é um leitor apressado, de 

fragmentos e o terceiro tipo de leitor é o da tela virtual, que salta da leitura das páginas 

impressas para a leitura em tela.  

Podemos dizer que vivenciamos no século XXI e em muitas partes do globo, um 

maior número de leitores de imagens e tiras, do que de textos longos, fato que pode ser 

observado até mesmo nas publicações em redes sociais. Percebe-se que ao postarmos 

uma determinada imagem ou tira em nossa página, elas adquirem muito mais curtidas e 

comentários, do que quando colocamos um texto escrito sobre o mesmo assunto, o que 

evidencia que as imagens e tiras estão sendo mais lidas ou consumidas do que aqueles 

textos compostos por palavras e frases. Sobre esse leitor, oriundo do século XXI, 

Canuto nos diz que: 

O leitor que nasce no século XXI possui aptidões perspectiva-cognitiva muito 
variada do leitor do passado. Esse novo perfil condiz com a necessidade e o 
acúmulo de informações que são despejadas pelos espaços- multimídia de 
informações instantâneas. (CANUTO, 2009, p.05).   

É oportuno ainda registrar, que não há só uma infinidade de materiais a serem 

lidos por diversas pessoas, ou por uma só, como também um só texto, escrito ou não, 

pode apresentar diferentes formas de ser lido.  De acordo com Chartier ( 2001, p.84), “a 

oposição entre visualização e oralização é, sem dúvida, o indicador mais manifesto de 

uma diferença das maneiras de ler”. Para o autor, a oralização se faz presente em um 

padrão de leitura, em que os leitores não conseguem dividir de forma correta as frases e 

as palavras, além de não reconhecerem a pontuação sintática. Essa leitura é vista como 

sendo a do primeiro estágio da aprendizagem, a qual precede a leitura visual e 

silenciosa. 

É importante ainda chamar atenção para o fato de que saber ler, não significa 

necessariamente saber escrever. Ou seja, de acordo com Chartier, a leitura precede à 

escrita. Assim sendo, não podemos associar a capacidade de leitura apenas aos índices 
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de pessoas alfabetizadas, tal como é vista nas sociedades tradicionais. (CHARTIER, 

2001, p.80). 

Desse modo, pode-se deduzir que para a aquisição da escrita talvez seja necessária 

uma instância de ensino, no entanto o mesmo não se aplica com relação ao aprendizado 

da leitura. Além de anteceder à escrita, a leitura e o seu aprendizado acontece muitas 

vezes sem a presença da escola. Leitura e escrita, portanto, são capacidades distintas, 

em que uma independe da outra, como também em muitos casos, suas aprendizagens 

independem de instituições formais de ensino. Não obstante isso, se não é a escola o 

espaço em que se adquire a leitura, não se pode descartá-la como lugar propício para as 

manifestações das diversas formas de ler. Sobre isso, Hérbrard nos fala que: 

[...] os pesquisadores demonstraram amplamente que, na escola, não é a 
leitura que se adquire, mas são maneiras de ler que aí se revelam. Ao 
aprender a ler, a criança contentar-se-ia em reinvestir no domínio do escrito 
as práticas culturais mais gerais do seu imediato. A rigidez da tecnologia 
pedagógica e a normatividade dos procedimentos de avaliação mascarariam, 
por si só, a diversidade dos resultados obtidos. (HÈRBRARD, 2001, p. 38). 

 

Vislumbramos o nascer de vários tipos de leitores, com diferentes modos de ler, 

contudo é importante atentar para essa variação dentro da sala de aula, para buscarmos, 

enquanto professores, contemplar os alunos da melhor maneira possível, de acordo com 

o que eles dominam e com o recurso que não nos falta em mão: o livro didático. 

O leitor do livro didático 
 

O modo como os principais sujeitos a quem o livro didático se destina 

(professores e alunos) se apropriam de suas leituras também tende a ser diverso. Assim 

sendo, segundo Layolo, (apud MUNAKATA, 2009, p.91-2) como não há apenas uma 

maneira de ler um livro, especialmente o livro didático, seria mais propício falarmos em 

uso do que em leitura.  

Sobre as diferentes formas de leitura na utilização dos livros didáticos e sua 

contribuição no processo de ensino e aprendizagem, Monteiro afirma que: 

Ao serem utilizados pelos professores em sua prática docente, tais livros 
possibilitam leituras e contribuem para a produção de narrativas na busca da 
compreensão, pelos alunos, dos temas em estudo. Utilizados pelos alunos, 
propiciam leituras e diferentes apropriações, que muitas vezes podem 
contradizer certos consensos, como aquele que afirma a importância da 
imagem para a compreensão dos textos. (MONTEIRO, 2008, p. 199). 
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No entanto, percebemos que a escola, instituição modelar na busca pela 

homogeneização (Dayrell, 1996), ainda tem exigido e “produzido” um tipo de leitor, ou 

pelo menos as tentativas são no sentido de forjar um reprodutor fiel das informações 

contidas no livro didático. Desse modo, verifica-se que nem sempre temos a liberdade 

de ler da maneira que gostaríamos, haja vista que muitas vezes somos moldados e 

conduzidos a um determinado tipo de leitura e pressionados a perseguir um sentido, “no 

qual o texto aparece mais como um conjunto de obrigações [...] do que como estrita 

mensagem” (HÉRBRARD, 2001, p. 38). 

Podemos notar ainda que muitas vezes as escolas têm reduzido o termo leitura a 

uma acepção muito restrita, pensando-a a partir apenas do texto escrito, não 

disponibilizando, ou não dando a devida importância, as leituras das imagens, em suas 

mais variadas formas, dos desenhos, dos mapas, etc. 

Essa maneira de ler esperada pela escola foi observada nas falas das professoras 

participantes do estudo. Ao serem questionadas sobre quais as dificuldades que mais 

percebem que seus alunos do 6º ano apresentam nas aulas de História, apontaram para a 

deficiência da leitura, embora seja destacado também o desinteresse pelos assuntos da 

disciplina:  

Professora A: A dificuldade maior nas aulas de História é o desinteresse por 
considerar o conteúdo do 6º ano chato. “É antigo.” “Pra quê que vou estudar 
de um monte de gente que já morreu?” “Pra quê me importa esse passado?”. 
A questão da leitura, que infelizmente como já coloquei, muitos não tem o 
domínio da...muitos são semi analfabetos, né, vamos colocar assim. Não tem 
o domínio da escrita e da leitura, então há uma dificuldade em ta utilizando o 
livro, seja pra leitura, seja pra discussão, seja pra qualquer outro viés, é muito 
complicado o conteúdo de História [...] 

Professora B: A leitura, compreensão e interpretação, precisam cada vez 
mais de orientação. Os conhecimentos anteriores muitas vezes não foram 
trabalhados o que dificulta o procedimento do conteúdo. 

 

Ao confrontar as falas das professoras com as respostas dos alunos, a respeito da 

dificuldade que apresentam na leitura, observou-se certa discordância. Perguntou-se aos 

alunos a frequência com que entendem o que leem no livro didático de História e a 

imensa maioria respondeu positivamente, sendo que 89% respondeu que “quase 

sempre” e 3% que “sempre” entendem o que está escrito no livro didático2:  

 

                                                           
2 Os questionários foram aplicados em todas as turmas do 6º ano das duas professoras observadas. Obtive 
um retorno de 129 questionários respondidos, os quais constituem a amostra desta pesquisa.  
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Gráfico 2 

 

Embora os discentes afirmem que sempre ou quase sempre entendem o que se ler, 

contrariando o que dizem as professoras, pelo que foi observado acredita-se que podem 

até “decifrar os signos”, mas não compreendem o que eles denotam, na medida em que 

nas observações em sala pode-se notar grandes dificuldades dos alunos em 

interpretarem o que lêem. Ou seja, eles leem o código escrito do LD, mas não 

conseguem ir além disso, decodificar esse código. Anotei no diário de campo alguns 

fragmentos de aulas, que mostram essa constatação: 

No caminhar das aulas, a professora, ao solicitar uma atividade, já indica a 
página do livro que encontrarão as respostas. Muitas vezes, a pró indica até o 
parágrafo, mesmo assim eles não conseguem interpretar o texto e perceber o 
que pede a questão.  

Após analisar uma recuperação paralela feita com 4 alunos do 6º ano, em um 
dos Colégios campo da pesquisa, observei que esses alunos apresentam 
grandes dificuldades na escrita, na leitura e na interpretação. A prova era 
composta de questões fechadas e apenas uma questão aberta. Três alunos não 
responderam a questão aberta, o que demonstra que não estudaram ou não 
entenderam a questão; apenas uma aluna respondeu, porém a sua resposta 
não era conforme ao que se pedia na questão; além disso sua escrita era quase 
que indecifrável, com erros ortográficos e gramaticais. 

 

Essa dificuldade dos discentes em ler e interpretar pode ser entendido por vários 

ângulos. Um deles é a partir da hipótese de que a prática da leitura de textos escritos não 

aparece para esses indivíduos como algo corriqueiro. Ou seja, a dificuldade apresentada 

pelos discentes pode estar atrelada ao pouco exercício que eles fazem da leitura de 

textos escritos, pois, como destaca Manguel (2004, p. 14), “... ler é cumulativo e avança 

em progressão geométrica: cada leitura nova baseia-se no que o leitor leu antes.”. 

Buscou-se a partir disso sondar o que o aluno dispunha para leitura impressa em 

casa, além do livro didático. Pôde-se notar um número relevante de alunos que não 
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dispõem de nenhum outro material para leitura, 14 % (quatorze por cento), ou seja, 18 

dos 129 alunos que responderam o questionário. 

Gráfico 3 

 

Percebe-se que há um número considerável de estudantes que afirmam dispor de 

outros suportes textuais além do livro didático: livros de literatura (49%), revistas (20%) 

e jornal (17%). Contudo, ter materiais para leitura impressa em casa não significa que 

eles leem sempre. Ao serem questionados o que costumam fazer nas horas vagas, ler 

obteve apenas 18% (dezoito por cento) das respostas, ficando atrás de usar a internet 

(33%), sair com os amigos (21%) e praticar esportes (20%).  

Visualizamos dessa forma que ler textos impressos não é um hábito tão frequente 

assim para esses indivíduos, o que não exclui a hipótese de que enquanto praticam o 

estar no mundo, utilizando a internet, por exemplo, ou até mesmo quando saem com os 

amigos, ou ainda quando debruçam o olhar sobre uma embalagem de salgadinho ou 

miram os letreiros dos ônibus, também praticam a leitura, de uma forma que nem se dão 

conta. No entanto, quando na escola se pronuncia a palavra ler, nesse momento em geral 

ela aparece de forma redutiva a textos escritos e restritos a certas tarefas escolares. 

Especulamos que se há, por parte dos discentes, dificuldades na leitura de materiais 

inerentes a certas práticas que configuram a escola, deve-se ao fato da falta de leitura 

em outros espaços, das então praticadas na escola. 
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Gráfico 4 

 

Denota-se que este quadro talvez se deva ao fato de que as formas de leitura 

impressa não mais aparecerem como atrativas para estes indivíduos, em geral situados 

em uma faixa etária entre 10 e 15 anos, uma vez que cada vez mais imersos nas 

tecnologias digitais e nas inúmeras possibilidades que elas oferecem, seja para o acesso 

a informação, seja estabelecer formas de sociabilidade.   Sintoma disso é que a internet, 

além de aparecer como o “hobby” preferido da maior parte dos educandos, tem se 

constituído no meio mais utilizado para realização das famosas pesquisas escolares.   

Gráfico 5 

 

Os dados são significativos no sentido de demonstrar um acentuado descompasso 

entre o uso de textos impressos e digitais. Se 28% (vinte e oito por cento) dos 

entrevistados ainda recorrem aos livros para realização de pesquisas, 59% (cinqüenta e 

nove por cento) do corpo estudantil se utiliza da internet. 

 Portanto, não parece excessivo postular a expansão do leitor tipo virtual, 

“imersivo”, o qual se caracteriza por navegar numa tela, além de programar a leitura. 

Além disso, confirma-se o pressuposto de que o aparecimento de um novo tipo de leitor 

não exclui outro, já que mesmo com o advento do leitor das telas, verificamos ainda um 
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número relevante de leitores de livros, ou “leitor contemplativo”, como nos fala 

Santaella (2004, p. 24). 

Verificamos ainda que a internet, hoje, se faz mais presente na vida dos discentes 

do que qualquer outro tipo de suporte para leitura, na medida em que se constatou que 

os alunos, embora afirmem não dispor de nenhum material em casa para leitura 

impressa são os mesmos que costumam realizar suas pesquisas por meio da internet. Por 

mais que assuste aos atores da escola, há que se considerar a incômoda pergunta de 

Santaella (2004, p. 15): “Será que o livro no seu formato atual, feito de papel, está 

fadado a desaparecer como desapareceram os rolos de papiro?”.  

Ao que tudo indica, o protagonismo das bibliotecas e outros arquivos digitais é 

algo a ser considerado, principalmente pelas instituições escolares. Imersos em um 

mundo onde as novas tecnologias se fazem cada vez mais presentes, em um contexto de 

leitura, como diz Macedo (2012, p. 2), sacudido pela “era digital”, no qual “a partir da 

digitalização da informação, o leitor passou a ter acesso muito rápido e fácil a uma 

gama de conteúdos até então inimaginável”, querer manter a competição entre a leitura 

do livro didático (impresso) com as mais variadas formas de leitura que os tablets, 

computadores, e outros recursos multimídia que a contemporaneidade disponibiliza, tem 

se tornado cada vez mais difícil para o professor. 

Esse novo perfil do público leitor do século XXI tem exigido dos professores 

novos métodos e formas de planejamento de suas aulas, haja vista que quando isso não 

acontece nos deparamos com um cenário desestimulante. Contudo, foi percebida através 

da observação nas escolas visitadas a grande dificuldade encontrada pelas professoras 

ao buscarem trabalhar com outros recursos. 

 No interior da escola, são inúmeros os fatores que impossibilitam os professores 

interagir com as novas exigências da atualidade, dentre os quais podemos destacar a 

falta de equipamentos disponibilizados pelas instituições de ensino. Nesse sentido, o 

depoimento de uma professora ao ser questionada se costuma planejar suas aulas com 

base no livro didático, é, a um só tempo, dramático e ilustrativo: 

Sim, não só através dele, mas principalmente. Porque, por exemplo, a gente 
tem uma sala de vídeo, aí a gente tem um planejamento pra ela. Então, às 
vezes a gente planeja, pensa o dia e quando chega lá, se não correr no dia que 
foi disponibilizado o horário você não acha dia nenhum. E às vezes você 
coloca até assim: Ah, tal dia vou trabalhar tal conteúdo utilizando o recurso 
da sala de vídeo, mas por vários motivos acontece algum problema no seu, na 
sua programação, no seu dia-a-dia e naquele dia você não vai trabalhar o que 
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você tinha planejado. Então, assim, naquele dia não é viável sala de vídeo, 
você não encontra outro dia. É o que o aluno tem, é o que o aluno tem e não 
traz pra escola muitas vezes, (risos), e é a partir dele que a gente tem de se 
virar. Claro que muitas vezes a gente utiliza recursos outros, como o vídeo, 
como textos diversos, revistas, jornais. Mas o livro básico é o básico ainda! 

A realidade do outro Colégio, campo da pesquisa, chega a ser mais grave, haja 

vista que a escola não dispõe de uma sala específica de vídeo. Quando os professores 

querem trabalhar com slides, exposição de vídeos ou filmes utilizam a biblioteca da 

escola, espaço esse não muito propício. Além disso, no turno vespertino o espaço 

funciona para aulas do Programa Mais Educação. 

Percebemos dessa forma que o livro didático se apresenta na maioria das vezes 

como a única ferramenta de que o professor dispõe para trabalhar em suas aulas, como 

nos mostrou a professora a respeito da grande dificuldade encontrada ao buscar outros 

recursos, devido à disputa gerada pelos professores pela sala de vídeo, por ser esta a 

única que a escola dispõe. 

Evidente que isso não é tudo, em se tratando da construção do conhecimento 

histórico. Outro caminho para explicar as dificuldades, quem sabe as resistências dos 

discentes no tocante à leitura, pode estar atrelado ao desinteresse pelos conteúdos da 

disciplina de História, por considerarem distante da realidade vivenciada, além da forma 

como que é praticada a leitura da história na escola. Canuto (2009, p.6) nos diz que “o 

desinteresse pela leitura deve-se ao tipo de leitura exercitada na escola, uma leitura 

descontextualizada do interesse do aluno que o faz silenciar”. Desse modo, percebemos 

que os conteúdos ao serem associados ao universo dos indivíduos que estão em fase de 

aprendizagem exercem grande influência. Esse pensamento também é visto nos escritos 

de Freire, onde o autor descreve sua participação no processo de alfabetização de 

adultos no contexto da República Democrática de São Tomé e Príncipe e defende que: 

[...] as palavras com que organizar o programa da alfabetização deveriam vir 
do universo vocabular dos grupos populares, expressando a sua real 
linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os 
seus sonhos. Deveriam vir carregadas da significação de sua experiência 
existencial e não da experiência do educador. (FREIRE, 1984, p. 23). 

 

Acredita-se que, se assim for, o processo de alfabetização terá êxito. Não a 

alfabetização como forma de memorizar palavras, mas a que busca estimular a 

criticidade dos educandos, na qual é o sujeito que buscará contemplar o objeto a ser 

conhecido. Ou seja, as iniciativas devem partir do sujeito, caso contrário, essa relação 
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inexistirá, quando o alfabetizando for “tomado como paciente do processo, puro 

recipiente da palavra do alfabetizador” (FREIRE, 1984, p. 23). Exemplificando o que 

foi dito, Freire nos conta que foi alfabetizado no chão do quintal de sua casa, à sombra 

das mangueiras, com palavras do seu mundo e não do mundo dos seus pais, o chão foi 

seu quadro e os gravetos o giz. Desse modo, a decifração das palavras fluiu 

naturalmente, já que partiram da sua leitura de mundo particular. (FREIRE, 1984, p. 

16). 

Expressão de os seus anseios, inquietações, reivindicações, sonhos, palavras 

carregadas da significação, experiência existencial e orientação para a vida prática... 

talvez por ai encontremos alguns caminhos para tecer sentidos para o ensinar-aprender 

história e o gosto pelo questionar o mundo. Qualquer que seja ele, o exercício da leitura 

é algo essencial. No próximo capítulo buscarei entender a configuração do livro didático 

na atualidade, apresentando e analisando as principais formas de uso, visualizadas 

através da pesquisa, e suas possíveis implicações. Assumindo uma perspectiva de escuta 

dos sujeitos, procuro dialogar com os dados obtidos por meio das observações, 

entrevistas e dos questionários direcionados aos professores e aos alunos.   
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CAPÍTULO 3 

CARTOGRAFANDO PRÁTICAS E INSINUANDO CAMINHOS 
 

 

Em seu percurso de consolidação no Brasil, desde sua implantação no Colégio 

Dom Pedro II (1937) até dias atuais, a disciplina escolar História passou por 

transformações, mas, sobretudo, traz a marca das permanências. Vale dizer que as 

mudanças em geral se fizeram ancoradas em tendências historiográficas, ora vinculadas 

ao Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, ora emanadas de instituições de ensino 

superior.  

A história enquanto disciplina escolar obrigatória surgiu dentro de um programa 

inspirado no modelo francês, modelo no qual predominava a perspectiva de um ensino 

clássico e humanístico voltado para as elites do país. Destacavam-se no currículo os 

estudos literários, sendo que a História: 

foi incluída ao lado das línguas modernas, das ciências naturais e físicas e das 
matemáticas, dividindo espaço com a História Sagrada, a qual tinha o mesmo 
estatuto de historicidade da História Universal ou Civil, pois ambas estavam 
voltadas para a formação moral dos alunos (BRASIL, 1998, p.19) 

 

De acordo com Katia Abud:  

A História, como campo de conhecimento sistematizado, desenvolveu-se no 
século XIX, quase que ao mesmo tempo em que se expandiam as escolas 
secundárias, que introduziam o conhecimento histórico como disciplina 
escolar. E durante quase um século elas se mantiveram unidas, em suas 
propostas e objetivos. No Brasil, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
e o Colégio Pedro II foram criados no mesmo ano. Criadas num momento de 
afirmação do estado nacional brasileiro, os objetivos das duas instituições 
eram coincidentes: formar a consciência nacional, e nos moldes da História 
que então se fazia na Europa, “recuperar” a gênese da nação brasileira. 
(ABUD, 2005, p.50). 

Salienta ainda a autora que como os sócios do IHGB eram também os professores 

do Colégio, de modo que não se fazia distinção entre a história produzida e a ensinada. 

O Colégio Dom Pedro II se tornou escola secundária modelo até a década de 1930. Com 

o movimento de 30 quando a Reforma Francisco Campos implantou a seriação e os 

primeiros programas nacionais obrigatórios. No entanto, segundo destaca a autora: 

A reforma legal, contudo, não proporcionou uma transformação das 
concepções da disciplina entre os historiadores e aqueles que as ministravam 
nas escolas: a História escolar continuou a ser vista como reprodução 
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simples, uma miniaturização da História produzida pelos pesquisadores 
(ABUD, 2005, p. 51). 

 

 Procurando encontrar os fundamentos históricos ou as razões mais profundas 

para esta e outras permanências nos programas e práticas de ensino da disciplina 

escolar, bem como para a persistência de certos arranjos curriculares, Cerri sugere que 

três influências marcaram de forma decisiva as formas de selecionar e organizar 

conteúdos para a história escolar, características que modelam, condicionam e perduram 

o fazer da disciplina até os dias atuais, limitando os projetos de mudança, alternativas 

outras de tecer a História e seu ensino:   

A constituição da história como disciplina escolar está marcada por três 
características que a definirão profundamente, estendendo sua influência até a 
atualidade: a modernidade, o nacionalismo e o foco europeu (CERRI, 2009, 
p.131). 
 

 Quase dois séculos nos separam do momento da concretização da História 

enquanto disciplina escolar e estas linhas de força insistem em permanecer orientando 

arranjos curriculares e programas de formação. No que diz respeito ao eurocentrismo, 

percebemos a sua acentuada presença nos cursos universitários voltados para a 

formação de historiadores e, por consequência, também nos programas de ensino 

direcionados para a educação básica. A esse respeito, Fonseca nos diz que: 

O Eurocentrismo foi aplicado de forma marcante não só nos programas de 
ensino, mas também na pesquisa histórica e na organização dos currículos 
dos cursos superiores em História (FONSECA, 2006, p. 51). 

Não sem razão, Eliane Brito Silva e José Gledison Pinheiro, advertem que a 

crítica ao ensino de História não deve ser direcionada apenas à educação básica, já que a 

História eurocêntrica ainda se faz presente como estruturadora de muitos currículos em 

cursos superiores. Estes autores, a partir de uma leitura de Bakhtin, pensam a sala de 

aula (também de história) como uma arena de construção de sentidos e significados. 

Partindo deste princípio, defendem um novo formato de currículo, pautado na ênfase na 

dimensão do tempo presente e na valorização de temas próximos dos alunos, que esses 

sujeitos passem a ser ouvidos e não tratados como uma massa homogênea, que 

aguardam resignados a preparação para a vida adulta (SILVA; PINHEIRO, 2010). 

Embora divergindo pontualmente, outros autores, a exemplo de Caimi (2006), 

Cerri (2009), e a proposta oficial expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), parecem comungar com as questões postas por Silva e Pinheiro, colocando em 
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questão aquelas linhas de força que estruturam os programas da disciplina, o 

conteudismo e a presença de temas canônicos e de abordagens tradicionais (o 

quadripartismo da história geral e o tripartismo da história nacional). Os 

questionamentos postos abaixo expressam uma visão comum: 

Por que ensinamos o que ensinamos aos nossos alunos? Como é possível 
ensinar a mesma coisa por tanto tempo? Por que repetimos no ensino médio a 
História já “vista” no ensino fundamental? Importa para os alunos esses temas? 
Que sentido tem para os alunos esses conteúdos que nós, professores julgamos 
centrais e indispensáveis? O que ficará de nossas aulas de História do Brasil e 
História Geral? (SILVA; PINHEIRO, 2010, p. 9). 

 

Notou-se ser pertinente trazer um pouco da trajetória de concretização da 

disciplina História no Brasil, uma vez que nessa caminhada, em meio a reformas e 

busca por mudanças, percebemos ainda no Ensino de História a permanência de 

algumas práticas, como por exemplo, o suposto do lugar Universidade como a 

produtora do conhecimento e a escola como local de reprodução e a ideia de que basta 

saber história para ser um bom professor. Além da permanência em cursos superiores da 

grade curricular com forte presença da história da Europa, muitas licenciaturas ainda 

não oferecem aos futuros docentes suportes satisfatórios para transformar o saber 

apreendido em saber a ser ensinado. Nessa perspectiva, articulando formação e uso do 

livro didático, Isaíde Timbó aponta que: 

Os diferentes usos dos livros didáticos de História, em especial no ensino 
Fundamental II (6º ano ao 9º ano) dependerão muito da formação/ preparação 
do professor desta disciplina. Ou seja, é provável que quanto mais preparado 
for, maior será a possibilidade de exploração da obra adotada, para o dito nas 
linhas e estrelinhas da literatura (TIMBÓ, 2007, p.p. 63-64). 

 

Partindo, então, do princípio de que a formação inicial do docente influenciará na 

sua prática diária, seja no tocante às possibilidades de montagem de arranjos 

curriculares, seja na escolha e uso de materiais didáticos, no presente capítulo busco 

refletir sobre os (des) caminhos da história ensinada, enfatizando a questão do livro 

didático, seus usos e potencialidades. 

 Em um primeiro momento, tento mapear as tensas articulações entre ensino de 

história e o livro didático. Em seguida, desloco a preocupação para a questão do 

currículo e sua influência nos processos de ensinar-aprender história, colocando em 

destaque, em especial, as representações e relações dos discentes com a disciplina 

escolar. Por fim, tento fazer um esforço de síntese, de forma a unir ou articular as 
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discussões teóricas com o que foi observado na prática, trazendo para a cena, no diálogo 

com os sujeitos da pesquisa (professores e alunos), reflexões quanto às práticas de 

leitura, os usos do livro didático e as representações em torno dele no contexto da 

história ensinada nas escolas. 

(Des) Caminhos da história ensinada 
 

“Meio para os alunos adquirirem uma cultura geral”, “meio para promover a 

compreensão nacional e internacional”, “meio para compreender o presente em que se 

vive”.  Qual é mesmo a finalidade do ensino de História? As duas primeiras finalidades, 

apontadas acima, de acordo com Allard (apud SILVA; PINHEIRO, 2010, p.11), não 

podem ser o objetivo do ensino de História, já que elas eliminam da narração os fatos 

que possam prejudicar este fim; já a última, a compreensão do presente, embora se 

possa adquirir por meio do estudo da História, ela não deve ser vista como o principal 

objetivo do ensino de história.  

Na busca de uma finalidade, de acordo com Durval Muniz Albuquerque Jr. (2012, 

p. 31), “a História quando se torna matéria escolar, explicita esse papel de formadora de 

sujeitos, de construtora de formas de ver, de sentir, de pensar, de valorar, de se 

posicionar no mundo”. Em outras palavras, concordando com o autor, podemos dizer 

que a História serve para orientar a vida prática. Isto posto, surgem alguns 

questionamentos: a forma como a história está sendo trabalhada nas escolas tem 

preparado os indivíduos para a vida prática? Os conteúdos selecionados e organizados 

no livro didático contribuem para essa formação ou orientação? Que possibilidades de 

formação oferece o manual didático? Quais são as práticas de usos dos livros didáticos 

em sala de aula? Que sentidos os professores atribuem ao ensino da disciplina escolar e 

como interfere na seleção e uso de artefatos didáticos? 

Na cena a seguir, podemos perceber, de forma exemplar, como tem acontecido as 

aulas de história nas escolas observadas: 

Ao iniciar a aula, a professora solicita aos alunos a pesquisa que havia pedido 
na aula anterior sobre a China. No entanto, poucos haviam respondido a 
atividade. Diante disso, ela prossegue a aula, expondo alguns pontos sobre a 
China, como a localização, a economia, etc. Em seguida, solicita que todos 
abram o livro no capítulo intitulado China da formação à era Chang, para 
elaborarem 10 questões com respectivas respostas. Muitos alegaram ter 
esquecido o livro em casa.  Frente a isso, a docente ordena que se sentem 
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junto com quem trouxe, porém não adiantou muito, pois poucos pareciam 
estar cumprindo a tarefa, mesmo sabendo que ficariam sem o visto no 
caderno e poderiam levar observações na caderneta. Ao final do tempo 
determinado a professora passou nas carteiras verificando quem fez a 
atividade e dando visto em que cumpriu a tarefa. 

Às 8:40 a docente solicita que abram os livros nas páginas 110 e 111, 
capítulo intitulado O cotidiano da China no período Chou, para que, a partir 
da leitura, elaborem em casa uma carta de um chinês do período Chou a  um 
outro, do período Chang, contando nessa carta sobre seu cotidiano. Segundo 
as recomendações feitas pela professora, a carta deveria conter, o local, 
saudação inicial, 6 parágrafos, saudação final e nome. 

Em meio a diversos debates e propostas de inovações no campo do ensino de 

História, essa aula evidencia certa permanência de um modelo de aula, questionada pela 

maioria dos especialistas no assunto, entre outros aspectos, por trazer conteúdos 

totalmente distantes e sem nenhum elo de ligação com realidade dos alunos. Neste caso, 

uma outra constante se faz presente: o livro didático aparece como o principal recurso a 

ser acessado pelos alunos para realização de uma atividade aparentemente nova. 

Registre-se também outra permanência: um conteúdo pouco atrativo, fato que pode ser 

comprovado pelo grau de desinteresse manifestado pela turma na execução das 

atividades.  

Nas duas escolas observadas a preocupação com o dar conta dos conteúdos habita 

o fazer das professoras. Como sugere Caimi (2006), é visível os impasses frente a uma 

equação que nunca chega a bom termo: o excesso de conteúdos versus a escassez de 

tempo. Para as turmas do 6º ano está previsto para as quatro unidades letivas o estudo 

de sete civilizações, Mesopotâmia, Egípcia, Hebráica, Fenícia, Persa, Grega e Romana, 

às quais deve-se acrescentar um capítulo de introdução à ciência, iniciando as crianças 

no conhecimento do ofício do historiador: o que é a história, qual o seu objeto de 

estudo, o que é e os tipos de fonte histórica, e alguns conceitos ou categorias 

consideradas imprescindíveis ao fazer historiográfico: tempo, cultura, transformação, 

etc..  

Nesta seleção e organização de conteúdos vê-se que o currículo da história escolar 

presente nos livros didáticos adotados nada mais é do que uma miniatura do currículo 

universitário e, o que é mais grave, uma concepção de que o fazer da história escolar se 

assemelha ao fazer da história acadêmica, quem sabe aquela uma repetição desta em 

escala reduzida. Por outro lado, a preocupação conteudista se considerar a faixa etária, o 

desenvolvimento cognitivo, a capacidade de leitura e interpretação, a experiência e o 

repertório dos educandos, praticamente inviabiliza qualquer tipo de aprendizagem 
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significativa daqueles a quem se direciona as práticas de ensino. Não bastasse isso, os 

conteúdos elencados em geral se afastam do campo de experiência dos alunos, uma vez 

afastados no tempo e aprisionados na dimensão temporal passado. A grande quantidade 

de conteúdos, conforme observado, a depender da forma como serão trabalhados 

poderão desenvolver um maior ou menor interesse e níveis vaiados de dispersão na sala 

por parte dos discentes. Para que essa dispersão, desmotivação ou desinteresse não 

venha acontecer alguns autores acreditam ser necessário que os professores, na 

interlocução com os alunos, busquem se apropriar e apresentar o passado na sua relação 

com e importância para a compreensão do presente, como refere Irene Nakou: 

O passado permanece integral para todos nós, individual e colectivamente. 
Devemos conceber aos antigos o seu lugar [...]. Mas, o seu lugar não é apenas 
lá atrás num local afastado e estranho; ele é por nós apropriado e renasce num 
presente sempre em mudança. (NAKOU, 2007, p. 146). 

Em meio ao grande número de conteúdos e a outros problemas encontrados em 

sala de aula, a exemplo do domínio da leitura de textos escritos por parte dos alunos, o 

que se constatou foi que os professores acabam por tentar reproduzir a versão do livro 

didático como única verdade. Suas aulas se concentram quase sempre no livro didático, 

quando não para o exercício da leitura, para que os alunos respondam as atividades 

propostas pelos livros.  

Não é difícil perceber que no fazer cotidiano da história ensinada o livro didático 

é quase sempre o único material usado na sala de aula. As razões disso são várias, 

destacando-se a falta de outros recursos nas escolas para mediar a construção do 

conhecimento histórico, como sala de informática, biblioteca adequada, além de sala de 

vídeo em condição satisfatória, já que as TVs pendrives disponíveis não mais 

funcionam. Assim sendo, o professor é desafiado a lidar com a carência de materiais, 

partindo do que tem em mão para tentar equacionar o problema e garantir a 

aprendizagem.  

Talvez pela pressão em dar conta dos conteúdos, ou mais provavelmente por 

conceberem de forma tradicional o ensino-aprendizagem (ensino como transmissão e 

aprendizagem como assimilação), não observamos tentativas didáticas de significar os 

assuntos propostos, como seria o caso de entrecruzá-los com temas significativos e 

atividades criativas. As narrativas veiculadas pelo livro didático não foram 

questionadas, pelo contrário, elas eram tomadas como verdades acabadas. Frente a esta 

lógica de reprodução da versão do material didático, e como os alunos apresentavam 
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dificuldades de interpretação do que estavam lendo, não raro as professoras já 

indicavam o parágrafo onde eles encontrariam a resposta, em alguns casos, até mesmo a 

linha, conforme registramos no diário de campo: 

Como a proposta era para trabalhar o conteúdo Grécia, a professora coloca no 
quadro uma palavra chave para que os alunos busquem no livro didático 
informações sobre a mesma. Quando os alunos terminam uma palavra é 
apresentada outra palavra. As palavras usadas foram: Esparta, localização, 
fundação, sociedade, organização política e leis. Nessa atividade a professora 
também indica as páginas do livro, e muitas vezes o parágrafo onde 
encontrarão as informações. 

Caminhei pela sala observando alguns alunos na realização da atividade e 
pude ver que a maioria deles copiava todo o parágrafo. Percebo que os 
educandos não interpretam o texto, apenas transcrevem fragmentos dele, 
melhor, dos parágrafos indicados pela pró. 

 

Como já mencionado, o ensino de história e a leitura do livro didático exigem a 

postura de um leitor “contemplativo”, que reflita no seu processo de leitura, que 

questione o que está lendo. Contudo, os sujeitos que chegam à escola, em sua grande 

maioria, são leitores “moventes” e/ou “imersivos”, que priorizam a leitura de imagens, 

de textos curtos, da tela virtual, ou seja, leitores imersos em um mundo mediado pelo 

tecnológico. Partindo, então, do suposto de que a maioria dos alunos que povoam as 

escolas atuais são leitores imersivos, e sabendo que a leitura imersiva se caracteriza pela 

celeridade, fragmentação e superficialidade, caberia perguntar que papel restaria à 

disciplina de história que em alguma medida pede contemplação? Na mesma direção, 

pode-se perguntar como equacionar imersão, movência e contemplação de forma a 

atribuir sentido para a educação escolar e, em particular, para o ensino da história ou 

que papel pode jogar o livro didático neste cenário? 

Os modelos de aula visualizadas nas escolas alternavam-se, seguindo uma 

tipologia proposta por Isabel Barca (2004, p. 131-2),  entre “aula- conferência” e “aula-

colóquio”, já que professor aparecia como o principal agente do conhecimento. De 

acordo com Barca, na aula-conferência o professor aparece como único detentor do 

conhecimento, delegando aos alunos o papel de assimilação, já na aula-colóquio, 

embora o saber possa ser problematizado, é no professor que ainda se encontra a 

centralidade. Do ponto de vista das concepções historiográficas e sua relação com o 

ensino, pode-se dizer, de acordo com Cerri (2009, p. 151), que se trata de um modo de 
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conceber tradicional, na medida em que o professor aparece como o centro, já que é ele 

quem detém o conhecimento e o aluno é o objeto passivo dessa relação de transmissão. 

Como forma de superação desse formato de aula e na busca de uma que priorize a 

construção do conhecimento, Barca apresenta uma proposta para que o professor venha 

desenvolver uma boa mediação na construção do conhecimento histórico na sala de 

aula, por ela a partir do que se tem ao alcance, nomeada de aula-oficina. Nesse modelo, 

o aluno passa a ser o agente da sua formação, cabendo ao professor valorizar suas ideias 

prévias e seu repertório de experiências. O papel do professor aqui será de “investigador 

social e organizador de atividades problematizadoras” (BARCA, 2004, p. 133). De 

acordo com a autora, alguns princípios básicos devem ser atendidos para o trabalho com 

aula-oficina: 

Levantar e trabalhar de forma diferenciada as idéias iniciais que os alunos 
manifestam tacitamente, tendo em atenção que estas idéias prévias podem ser 
mais vagas ou mais precisas, mais alternativas à ciência ou mais consistentes 
com esta. Propor questões orientadoras problematizadoras, que constituam 
um desafio cognitivo adequado aos alunos em presença e não apenas um 
simples percorrer de conteúdos sem significado para os jovens. Desenhar 
tarefas adequadas ao desenvolvimento das instrumentalizações em foco, que 
ultrapassem uma interpretação linear das fontes ou a compreensão simplista 
de uma qualquer versão histórica sobre o passado. Integrar as tarefas em 
situações diversificadas, não esquecendo a potencialidade de os alunos 
trabalharem em pares ou individualmente, oralmente e por escrito. Avaliar 
qualitativamente, em termos de progressão da aprendizagem, o nível 
conceitual dos alunos, em vários momentos da(s) aula(s). (BARCA, 2004, p. 
135). 

Assim como Barca, Luís Fernando Cerri (2009, p. 150) parte do princípio de que 

o ensino de História se inicie a partir dos conhecimentos prévios dos indivíduos, já que, 

segundo ele, o conhecimento histórico não é produzido apenas em sala de aula, mas em 

diversos lugares, com funções e usos variados.  

Porém, cabe ressaltar que a maneira como a escola encontra-se estruturada tem 

contribuído para separação entre o mundo da escola e mundo da vida, haja vista que 

muitos professores tem se deixado aprisionar pela grade curricular e não buscam 

aproximar a escola da realidade dos alunos, sem levar em conta conhecimentos e 

experiências do mundo social. Como afirma Dayrell, a escola tem funcionado na busca 

de homogeneização, do apagamento da diversidade que constitui os sujeitos que nela 

chegam. Diferenças de classe, de gênero, étnico-racial, de pertencimento religioso, de 

sexualidade, etc, são suprimidos pelo rótulo de aluno/a, fazendo brotar formas de reação 

e resistência: 
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Os muros demarcam claramente a passagem entre duas realidades: o mundo 
da rua e o mundo da escola, como que a tentar separar algo que insiste em se 
aproximar. A escola tenta se fechar em seu próprio mundo, com suas regras, 
ritmos e tempo [...] Os alunos, porém se apropriam dos espaços, que a rigor 
não lhe pertencem, recriando neles novos sentidos e suas próprias formas de 
sociabilidade. (DAYRELL, 1996, p.147). 

 

Ao se pensar na escola como espaço sócio cultural, como propõe Dayrell, há que 

levar em conta diversos fatores, cabendo destacar dentre eles um de grande significação: 

o lugar social daqueles que chegam à instituição. Quem são os indivíduos que compõe o 

universo escolar? De acordo com o antropólogo da educação, os indivíduos que chegam 

à escola pública geralmente são marcados pela desigualdade social e encontram na 

escola um lugar de sociabilidade, ao qual atribuem significados diversos.  Assim, a 

escola pode ser concebida pelos estudantes que nela frequentam a partir de vários 

ângulos, desde, por exemplo, o lugar que pode garantir-lhes instrumentalização para um 

emprego até como um espaço que lhes assegura uma das suas refeições diárias. Nesse 

sentido, Dayrel afirma que: 

[...] os alunos já chegam à escola com um acúmulo de experiências 
vivenciados em múltiplos espaços, através das quais podem elaborar uma 
cultura própria, uns ‘óculos’ pelo qual vêem, sentem e atribuem sentido e 
significado ao mundo, à realidade onde se inserem. O tratamento uniforme 
dado pela escola só vem a consagrar a desigualdade e as injustiças das 
origens sociais dos alunos. (DAYRELL, 1996, p. 140). 

 

Ainda com Dayrell: 

Trata-se de compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que possui 
uma historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, sentimentos, 
emoções, desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que 
lhes são próprios. O que cada um deles é ao chegar a escola é fruto de um 
conjunto de experiências sociais vivenciadas nos mais diferentes espaços 
sociais. (DAIRELL, 1996, p.140). 

Assim, tendo em vista que ao trazer conteúdos distantes da realidade dos 

indivíduos ocasiona alguns problemas, a não realização das atividades pelos alunos 

pode ser entendido como uma forma de resistência a esses conteúdos trabalhados nas 

aulas de História. Além disso, eles não escondem seus descontentamentos quanto a 

disciplina de História, ou melhor, a forma que a disciplina de História tem sido 

configurada no seu acontecer cotidiano. 

Nos intervalos procurei me aproximar dos alunos, principalmente para sondar a 

respeito do que pensam sobre a escola e o que acham das aulas de História. Em uma das 
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conversas que tive com um grupo de alunos, cinco ao todo, perguntei se gostavam da 

disciplina de História. Quatro responderam que não e um falou que não gostava de 

nenhuma disciplina, ou melhor, que não gostava de estudar. As respostas vinham 

sempre acompanhadas de uma justificativa e no interior dela uma incômoda pergunta: 

“pra quê quero estudar quem já morreu?”. Percebi que esses alunos ainda veem a 

história como algo preso ao passado, sem nenhuma utilidade para a vida prática do dia a 

dia. O que não é um absurdo, já que talvez um dos principais motivos que tem levado os 

alunos a trabalharem com essa suposição seja um reflexo da maneira como essa 

disciplina ainda tem sido trabalhada em sala de aula.  

Um dado que surpreende é que os professores de algum modo percebem essa 

relação conflituosa do corpo discente com a história ensinada, de maneira que talvez a 

pergunta deva ser deslocada, procurando-se entender o porquê da busca, quase 

obsessiva, de dar conta dos ditos conteúdos prescritos por um dado currículo, em geral 

cristalizados na forma de livro didático. Isso fica demonstrado quando são inquiridos 

sobre o conteúdo que é abordado na aula que mais chama atenção dos alunos: 

Gráfico 6 

 

A partir das respostas dos professores nota-se que os conteúdos que mais 

envolvem a atenção dos estudantes são ligados a temporalidades mais recentes, não 

obstante, percebermos também um gosto dos alunos por assuntos de história antiga. O 

que parece paradoxal, talvez se explique pelo fato de nesta se retratar alguns assuntos 

que por vias diversas fazem parte do universo dos alunos, como por exemplo a saga de 

deuses gregos, assunto que, conforme observado despertou o interesse do alunado, já 

que se falava muito, em conversas paralelas, sobre filmes que assistiram, como Percy 

Jackson e o ladrão de raios. Cabe acrescentar que, além dessas opções visualizadas no 

gráfico, disponibilizou-se no questionário as opções de conteúdos ligados a história 
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medieval e ligados a história moderna, porém essas opções não foram apontadas pelos 

professores. 

Na direção oposta, foi solicitado aos alunos que dessem sugestões de como 

gostariam que fossem as aulas de História. Dentre as várias respostas dadas por eles, 

notou-se a concepção da história como conjunto de acontecimentos do passado, já que a 

forma como projetavam as aulas de história era sempre ligada a lugares ou a imagens 

históricas. Foi muito frequente a associação da história, “com imagens de pessoas da 

antiguidade”, “com objetos históricos”, “com a ida a lugares históricos”. Além disso, 

alguns alunos ressaltaram que gostariam que se “falasse da atualidade”, “que tivesse 

teatros, encenações”, “com poucos deveres”, “com filmes”, “com mais diálogos” e “que 

as aulas fossem boas”.  

Em certa medida, talvez se possa dizer que a associação de forma restrita da 

História ao passado, deve-se a maneira como os conteúdos da disciplina tem chegado 

até eles. As falas dos alunos apontaram para o desejo de mudança nas aulas, já que 

acreditam que se feito de outra forma, diferente das que até então lhes são apresentadas, 

as freqüentes aulas expositivas, desenvolveriam neles o interesse e deixariam de serem 

monótonas.  

Gráfico 7 

 

 

O entendimento da história como passado pelo fato de que,  mesmo 

disponibilizando a opção de que as aulas de história poderiam acontecer por meio de 

ferramentas atuais, “utilizando computadores, tablets, etc.” e “utilizando outras 

linguagens, como filmes, músicas, etc”, a maioria dos entrevistados (60%) optou para 
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que acontecessem com visitas a lugares históricos, opção que talvez se explique, por um 

lado, pelo pouco uso das novas tecnologias na escola e, por outro, em razão das escolas 

realizarem viagens de campo, geralmente para lugares históricos (Cachoeira, 

Pelourinho, etc). 

A forma como os alunos concebem a história, associando-a ao estudo do passado, 

foi visualizada e reforçada também quando questionados sobre qual a importância que 

veem em estudar História: 

 

Gráfico 8 

 

 

Observamos que apenas 30 % (trinta por cento) dos entrevistados associam o 

estudo da história como forma para entendimento do mundo em que vivem, apontando-

a como uma forma de entendimento das mudanças que vem ocorrendo na sociedade. 

Seis em cada dez alunos (60%), acreditam se tratar de uma forma de conhecimento 

apenas do passado. Além disso, 6% (seis por cento) ainda concebem a história como 

uma forma de conhecer os “grandes heróis” e 4% (quatro por cento) não vê nenhuma 

importância no estudo da disciplina.  

Os livros didáticos adotados nas escolas também contribuíram para as respostas 

dos educandos e sua forma de conceber a história, já que, em ambas escolas são 

organizados  e usados de maneira cronológica. Em uma das escolas o livro utilizado é 

do Projeto Araribá, da editora Moderna, na outra escola, o material adotado é o da 

coleção Perspectiva, da Editora do Brasil. 
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Vale destacar que diversos são os fatores que contribuem para que as aulas 

aconteçam com mera tentativa de reprodução do conhecimento e cumprimento de lista 

de conteúdos. A falta de instrumentalização do professor durante a formação inicial 

pode ser um deles. Além disso, seja pela formação, seja pelo currículo prescrito nas 

listas de processos seletivos, a universidade pressiona o currículo das escolas. O desejo 

de dar conta dos conteúdos por parte professores muitas vezes aparece ligado à 

preparação para o vestibular, para o ENEM e para provas destinadas aos alunos, a prova 

Brasil, por exemplo, que são tomados como indicadores de qualidade das escolas. 

Assim, os professores preocupados em trabalhar todo o conteúdo que possivelmente 

cairá nos exames, deixam “pouco espaço para criatividade e a reflexão crítica em torno 

deles” (SILVA; PINHEIRO, 2010, p. 4). Desse modo, acabam apenas transmitindo os 

conteúdos selecionados e organizados pelo livro. Outras vezes, quando buscam utilizar 

recursos diferenciados, ou outras formas de atividade, o fazem apenas para reforçar ou 

reafirmarem o que está posto no livro, ou tem no material didático principal suporte 

para realização das atividades. 

Usos do livro didático por professores e alunos 
 

O primeiro horário da aula que poderia ser utilizado para a correção da 
atividade, foi usado para que os alunos respondessem à mesma, pois ninguém 
havia feito em casa. 

Uma aluna que sentava no fundo foi à frente copiar as respostas da colega,  
uma das poucas que havia feito a tarefa. Ao final da atividade a professora 
dava os vistos no caderno. 

Uma aluna chama minha atenção. Ao ser abordada pela professora porque 
não estava fazendo a atividade, ela diz estar sem caneta. No decorrer da aula, 
anda a sala inteira, conversa com um, conversa com outro, porém a única 
coisa que ela não faz é o que foi solicitado pela professora, sem falar que com 
isso ela acaba atrapalhando os que tentam fazer. 

Outra aluna que sentava à minha frente ao invés de responder a atividade 
solicitada pela professora, copiava no caderno uma música de Legião Urbana, 
“Monte castelo”, que encontrou ao folhear o livro didático. 

As linhas de um diário de bordo descrevem um pouco das inquietações de uma 

estudante que naufraga na costa da sala de aula, onde pôde perceber que o livro didático 

tem muitos problemas, mas também atrativos que podem ser trabalhados em sala de 

aula. O que precisa é que ele seja bem explorado. Este modo de ver, meio otimista, meio 

pragmático, talvez seja contraditório com o que foi exposto até aqui.   
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A proposta de utilização do livro didático feita pela professora, abordada no diário 

acima, nos mostrou que trabalhar nas aulas de História temas desvinculados da 

realidade dos discentes ocasiona grande dispersão da turma, além do desinteresse para 

com a realização das atividades propostas.  Desse modo, essa aula, como tantas outras, 

levou-me a refletir sobre a re-significação do espaço escolar que os alunos fazem. Vejo 

que, de fato, os alunos tem visto a escola como o espaço do encontro, da paquera, da 

conversa, etc. Fazem a atividade, ou melhor, quando a fazem, apenas como uma 

obrigação, que cumprem para se verem livres, tendo em vista que os conteúdos 

abordados nas aulas não os atraem, não apresentam significados para eles. 

As cenas descritas evidenciam alguns enredos que são desencadeados na sala de 

aula. A partir delas nos perguntamos: o livro didático pode ser um recurso atrativo para 

os educandos? Será que com ele conseguiremos despertar o interesse do alunado para 

leitura e para o prazer da História? Com ele faremos com que os indivíduos vejam a 

História como algo próximo a eles? 

Penso que isso vai depender do que de atrativo o livro didático traz e que 

podemos, sim, inquietar nossos estudantes com a História. Mais ainda: a maneira de 

utilização do livro vai ser crucial para a resposta das perguntas acima, na medida em 

que se percebeu que a discente ao encontrar algo no livro que dialogou com sua 

experiência de vida, no caso, uma música, despertou o interesse não só para ler, como 

também para transcrever sobre o que estava lendo. Diferentemente talvez, do sem 

sentido encontrado por ela na realização da atividade. Nesse sentido Margarida Oliveira 

nos indica que: 

Outros instrumentos apresentados ou sugeridos nos livros didáticos também 
podem ser mais bem utilizados [...] Sugestões de filmes, séries televisivas, 
histórias em quadrinhos, charges, ou seja, recursos que têm a imagem como 
veículo fundamental, necessitam de novos aportes informacionais para que 
sejam, adequadamente, trabalhados pelo professor. (OLIVEIRA, 2009, p. 
82). 

No que diz respeito ao imagético, algo tão familiar aos alunos na cena 

contemporânea, já que o mundo é acessado hoje muito mais através de imagens do de 

textos escritos, Upiano Meneses também reconhece a importância da iconografia, não 

só para o uso no processo de ensino e aprendizagem, mas como uma importante fonte 

no trabalho do historiador. No entanto ele alude que para alcançar tal propósito 

demandaria a existência de estudos de “história da imagem, com ênfase nos seus usos e 
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funções”, ressaltando ser “ lamentável descobrir que se trata, ainda, de estudos por vir”. 

(MENESES, 2003, p.12). 

Através dos questionários os professores ressaltaram uma pouca utilização dos 

recursos imagéticos que o livro didático disponibiliza, apontando, na contramão da 

experiência vivida pelos alunos, os textos escritos como o meio que mais utilizam no 

manual. 

Gráfico 9 

 

 

Em entrevista com as docentes, provoquei no sentido de saber se havia outras 

formas de utilização, além dessas visualizadas: 

Professora A: A leitura das imagens, o mapa mesmo, muitas vezes, 

principalmente os livros de 8ª trabalha muito com a questão dos mapas, são 

imagens que a gente vai vendo, discutindo, porque às vezes falta um mapa na 

sala de aula, então você já tem um ali pra ta discutindo com eles. É outra 

forma de utilizá-lo. É, no momento não lembro de nenhuma outra. 

Professora B: Utilizo as imagens para que os alunos façam uma outra leitura 

do conteúdo e muitas vezes faço uso junto com os alunos dos recursos 

áudios-visuais que vem como sugestão. 

É oportuno salientar que as representações das diferentes linguagens presentes no 

livro didático de História, como o texto escrito, os mapas, os desenhos, as fotografias e 

as pinturas, se fazem de suma importância para a construção do conhecimento histórico, 

não apenas a leitura por si só, desprovida de questionamento. 

Torna-se, assim, imprescindível pontuar o papel que o professor exerce no ensino 

de História, frente aos conteúdos e frente ao livro didático. É em suas mãos que está o 

poder de não apenas recortar, re-arranjar e dar vivacidade aos conteúdos. Cumpre ainda 
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ao docente o papel de instigar os alunos a levantar questionamentos, problematizar os os 

materiais estudados, além de promover uma ponte de ligação entre passado e presente, 

para que assim os alunos deixem de olhar o passado como algo externo a eles. Como 

ressalta Fonseca: 

[...] através dos programas de ensino, dos livros didáticos, uma única imagem 
da história impõe-se ao silêncio da criança frágil e pobre do terceiro mundo. 
Não apenas sua voz é silenciada como sua história é excluída, o seu tempo 
presente e o seu passado separados; é uma construção ‘homogênea’ 
evolutiva, logo o seu ritmo não lhe pertente. Mas trata-se de um trabalho 
interpretativo, portanto uma construção e por isso, o conteúdo dos 
conhecimentos históricos transmitidos, a escolha deles depende do 
profissional de História, da sua posição frente ao saber histórico, frente às 
abordagens e frente ao fazer histórico. (FONSECA, 2006, p. 83). 

 

Uma percepção mais geral do ponto de vista político-pedagógico é de que, 

embora importante, não basta o professor ter conquistado o direito de escolha do livro 

didático que será utilizado em suas aulas se esta conquista não vier acompanhada de 

uma boa preparação do profissional, seja na formação inicial, na própria universidade, 

seja através da formação continuada. E não apenas no desenvolver de competências 

para selecionar um artefato didático, mas também habilidades de como driblar as 

lacunas encontradas no material e marcar pontos a seu favor ou da aprendizagem em 

história. 

Foi possível observar distinções na maneira como os professores analisam as 

obras pré-selecionadas que chegam as escolas e também nos critérios para escolha do 

livro didático. De acordo com a professora A, primeiro, há uma leitura individual das 

obras (cada um lê uma coleção), para chegar-se a uma decisão coletiva. Já na fala da 

professora B é evidenciado que a análise da obra, no primeiro momento, acontece de 

maneira coletiva. Embora as formas de análises aconteçam de maneira distintas, a 

seleção da obra acontece de maneira conjunta, por área, assim sendo encontrar um livro 

“ideal” que agrade a todos os docentes, é utópico.  

Seja como for, podemos dizer que se o livro didático que foi selecionado não 

corresponder às expectativas de um determinado docente, ele não deve ser excluído das 

aulas, ou ganhar o título de responsável pelas “mazelas do ensino”. Pelo contrário, o 

professor pode, junto com seus alunos, fazer críticas ao material, problematizando os 

conteúdos, ou ainda confrontá-lo com outras fontes ou materiais didáticos.  
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A posição de escuta proporcionou também perceber que os professores concebem 

papéis diferentes para o livro didático. Uma das professoras reconhece que se o livro 

didático escolhido não agradá-la, ela pode buscar outras formas de suprir e superar os 

limites impostos, enquanto que a entrevistada B, não deixa isso explícito em sua fala 

acerca da (in) satisfação no que diz respeito ao material adotado. 

Professora A: É... tem suas... a gente sempre ta buscando nos outros né?! 
Nenhum é completo, nenhum livro é o que a gente gostaria que fosse, então a 
gente ta sempre recorrendo a outros livros didáticos, às vezes um traz umas 
coisas que a gente gostaria de trabalhar, que [aquele] que a gente ta 
trabalhando não oferece, mas as atividades, o texto, não são textos longos que 
trabalhe com aquela história assim, sabe. É... ta bem mais principalmente pro 
fundamental II. O do Ensino Médio que a gente fez a escolha esse ano, eu 
não participei da escolha, que é pra utilização do ano que vem. Mas o 
fundamental que a gente ta usando ta bonzinho! 

Professora B: Não [estou satisfeita], porque o livro escolhido não foi o que 
chegou a escola, e o que estamos usando é resumido. 

Além disso, ambas as professoras apontam para caminhos diferentes quanto aos 

critérios de seleção do material didático: 

Professora A: É essa questão, que história ta trazendo? Por que a gente fica 
falando tanto do conteúdo e às vezes não traz nada que seja interdisciplinar, 
fica mais, foca ali só na história por história, muito conteúdo. A gente já, 
principalmente no 6º ano que a gente trabalha com a introdução aos conceitos 
da história antiga, que a gente sabe que é muito conteúdo e se for aquele livro 
que venha com conteúdo demais, sem nenhum outro atrativo, o aluno não 
consegue. Então a gente tem que levar em conta essa questão do conteúdo, o 
vocabulário, a interdisciplinaridade, né, o que traz de trabalho com outras 
disciplinas, que a gente pode ta fazendo essa ponte. O próprio aluno já ta 
percebendo através da leitura, as atividades que eles oferecem, as imagens, 
todas essas [coisas]. 

Professora B: Conteúdos bem distribuídos cronologicamente. Colorido, com 

imagens atuais. 

Evidente que a questão do livro didático não se restringe aos processos de escolha, 

às formas como são selecionados e organizados os conteúdos históricos, ao grau de 

acessibilidade à linguagem que ele traz ou ainda ao que ele traduz em termos de 

ilustração, imagens, sugestão de atividades, indicações de fontes de informação 

complementares, etc. Tudo isso é importante, mas, no terreno árido dos usos, é possível 

apontar outros obstáculos. Dentre as dificuldades apontadas pelos professores, tomando 

como parâmetro alunos do 6º ano, duas unanimidades aparecem: a primeira remete aos 

graves déficits de leitura que os discentes apresentam; a segunda aponta para o 
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desinteresse dos educandos pela história, por considerarem os conteúdos “chatos” e 

“antigos”.  

Com relação a este último diagnóstico, no trilhar do trabalho de campo, foi 

possível constatar o desapreço dos alunos com relação à história. A disciplina é 

menosprezada por grande parte dos discentes, que alegam se tratar de “aulas chatas”, 

além de não verem sentido em estudá-la, já que, segundo eles, trata “de quem já 

morreu”. 

As informações aludidas acima foram confrontadas com as respostas dos 

discentes, quando perguntados sobre qual a maneira de utilização do livro didático que 

mais os agradam. Além das vantagens que a utilização adequada das imagens pode 

garantir ao indivíduo, já salientadas, ela também é apontada como uma maneira de uso 

mais prazerosa na visão dos educandos.  

Gráfico 10 

 

Podemos assim dizer, que um novo tipo de leitor, que prioriza a leitura de 

imagens, emergido dos espaços da virtualidade, tem permeado a sala de aula em número 

cada vez maior. No entanto, o mundo tecnológico e suas potencialidades e 

possibilidades educativas ainda não chegou a escola, onde a infra-estrutura ainda é 

precária. Em razão disso, para o bem ou para o mal, o livro didático é ainda um material 

incontornável no fazer educativo e das práticas de leitura. Contudo, os LDs apresentam 

limites e possibilidades: o currículo da história que ele expressa é tradicional, privilegia 

o estudo do passado de forma cronológica, linear, evolutiva; por se apegar ao passado 

não pluga com o presente dos sujeitos, nem fornece orientações para a vida prática, 

implicando numa visão negativa da história por parte dos alunos; sem sentido, 

desinteresse, tédio, dispersão nas aulas. 

34%

37%

21%

8%

Qual a maneira de utilização do livro 

didático de História que mais te 

agrada?
Leitura de textos 
escritos

Leitura de 
mapas, fotografias, 
pinturas, etc.
Para responder as 
atividades

Nenhuma das 
alternativas
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Em suma, temos um texto em formato tradiconal e leitores imersivos, se a história e seu 

ensino pedem contemplação, como provocar esta interelação e interlocução? A proposta 

de se trabalhar com aulas-oficinas, como propõe Isabel Barca, pode ser uma boa 

alternativa, pois o professor cumprirá o papel de “investigador social e organizador de 

atividades problematizadoras” (BARCA, 2004, p. 133). Desse modo, o docente poderá 

utilizar também, o próprio manual didático para atender tal objetivo, destacando temas 

dos seus conteúdos de interesse do alunado e partindo dos conhecimentos prévios deste. 

Além disso, o professor poderá propor atividades criativas e desafiadoras do ponto de 

vista intelectual; as quais proponham ao alunado acesso a outros textos dentro das 

possibilidades da escola, como, usos do cinema, análise de fotografia, pesquisas na 

internet, etc. Quanto aos conteúdos, há que se pensar numa forma de trazê-los com 

formatos novos, próximos às experiências dos sujeitos: montagem de blogs, textos 

digitais, vídeos, etc, pois mesmo os alunos não tendo acesso na escola à computadores, 

poderão acessá-los em outros espaços. 
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CONCLUSÃO 
 

Pensar no motriz gerador das dificuldades encontradas pelos professores em sua 

prática diária ajuda a tecer reflexões acerca daquilo que alguns estudiosos denominam 

de fracasso escolar. Esse trabalho investigativo, que se propôs a analisar as formas de 

manuseio do livro didático de História e suas implicações no processo de ensino-

aprendizagem, situa-se neste conjunto de estudos. 

Ao final deste trilhar investigativo arriscamos algumas conclusões, parciais e 

provisórias, e ao mesmo tempo projetamos algumas alternativas em relação à questão 

estudada. Uma primeira coisa a registrar é que ficou constatado que não há uma 

uniformização quanto ao uso do livro didático. Ou seja, as formas de uso do livro 

didático pelos professores são diversas, assim como os critérios adotados para a escolha 

do material. Eles podem variar conforme a concepção de história e de ensino dos 

professores, da sua percepção acerca da utilidade da história, do como pensa a escola e 

os processos de escolarização, de projetos políticos abraçados, além das condições 

materiais da instituição onde trabalha e das próprias condições de trabalho enquanto 

profissional. O que evidencia que o que devemos levar em consideração não é apenas a 

forma como se usa, mas o porquê que se usa de tal forma. 

  Enquanto artefato curricular o livro didático apresenta problemas, principalmente 

pelo distanciamento da realidade dos alunos, inclusive por ser um suporte tradicional na 

cena contemporânea; mas também traz alguns atrativos. Além do mais, ainda é um 

objeto incontornável nas escolas, pois nos mais das vezes é o único material disponível 

para os professores e alunos. Não é difícil constatar que o livro didático ainda se faz o 

único mediador utilizado na construção do conhecimento histórico em sala de aula. 

Percebeu-se que as principais formas de uso do manual foram para exercícios da 

leitura, ou para que os alunos respondessem as atividades, com pouca ou nenhuma 

problematização. Podemos dizer que os professores ainda utilizam o LD de forma 

tradicional, mas isso não permite concluir que a solução para um ensino e uma 

aprendizagem bem sucedida esteja no rompimento com uso do livro didático e a sua 

substituição por outros recursos, como filmes, histórias em quadrinhos, jornais, etc, 

como alguns estudos sugerem. A compreensão é de que o livro didático, se bem 

utilizado, pode ser também um grande suporte didático-histórico para se trabalhar com a 
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disciplina. Enfim, qualquer material que vier a ser utilizado no processo de ensino-

aprendizagem terá seu grau de qualidade,  a depender dos usos que dele se faça. 

Foi visto ainda que a maioria dos leitores que compõem o público estudantil 

saltou das leituras impressas para as telas eletrônicas. Desse modo, não cabe colocar em 

competição as formas de leitura, no caso a leitura do livro didático e dos recursos 

tecnológicos que a contemporaneidade dispõe, mas promover um diálogo entre ambas. 

Praticar a interação entre elas não é tarefa fácil, mas pode contribuir para desenvolver o 

interesse do alunado para a disciplina, além de promover uma aprendizagem 

significativa. 

 Diante desta realidade, resta ao professor se apropriar do que os livros trazem de 

atrativo e potencializar o seu uso com os estudantes. Para isso, torna-se necessário que o 

professor crie estratégias para se trabalhar com o livro didático, tendo em vista que 

mesmo apresentando grandes “males”, este é único material que eles e os alunos têm, 

sem falar que a forma com que se usa o material que fará com que ele seja atrativo ou 

não. São os seus leitores que darão vida ao artefato. Isto é, não haverá um livro didático 

ideal que agrade a todos os leitores, mas haverá leitores que utilizarão o LD de maneira 

ideal. 
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ANEXOS 
 

 

QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

1. O que você acha do livro didático da disciplina de História? 

(  ) Bom 

(  ) Ruim 

 

2. O que você mais gosta no livro didático de História? 

(  ) O texto escrito 

(  ) As imagens 

(  ) As atividades  

(  ) Nada 

 

3. Qual a maneira de utilização do livro didático de História que mais te agrada? 

(  ) Leitura de textos escritos 

(  ) Leitura de mapas, fotografias, pinturas, etc. 

(  ) Para responder as atividades 

(  ) Nenhuma das alternativas 

 

4. Gosta da linguagem que o livro didático traz? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. Com que freqüência você entende o que está escrito no livro didático de História? 

(  )  Quase sempre 

(  ) Entendo sempre 

(  ) Nunca entendo 

 



63 
 

6. Qual o livro didático que mais gosta? 

(  ) Português 

(  ) Matemática 

(  ) História 

(  ) Geografia 

(  ) Ciências 

 

7. Além do livro didático, que outro material para leitura impressa você tem em casa? 

(  ) Jornal 

(  ) Revistas diversas (ex. Horóscopo, Capricho, etc) 

(  ) Livros de literatura (ex. romances, aventuras, etc) 

(  ) Não disponho de outro material para leitura 

 

8. O que você mais gosta de ler? 

(  ) Jornal 

(  ) Livro didático 

(  ) Revista em quadrinho 

(  ) Literatura  

(  ) Textos diversos na internet 

(  )Revistas (ex. Horóscopo, Capricho, novelas etc.) 

(  ) Nenhuma das alternativas 

 

9. Gosta das aulas de História? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

10. Qual a importância que você vê em estudar História? 

(  ) Uma forma de conhecer o passado  

(  ) Uma forma de entender as mudanças que vem ocorrendo na sociedade 

 (  ) É uma forma de conhecer os “grandes heróis” e os seus feitos 
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(  )  Nenhuma importância 

 

11. Como você gostaria que fossem as aulas de História? 

(  ) Com visitas a lugares históricos (ex. museu, arquivos, centros históricos) 

(  ) Utilizando outras linguagens, como filmes, músicas, etc. 

(  ) Por meio do livro didático e de aulas expositivas 

(  ) Utilizando computadores, tablets, etc. 

 

12. Ao ser solicitado pela professora a feitura de uma pesquisa onde você prefere 
realizá-la? 

(  ) Livros 

(  ) Revistas 

(  ) Internet 

(  ) Jornais 

 

13. O que você costuma fazer nas horas vagas? 

(  ) Ler 

(  ) Praticar esportes 

(  ) Usar a internet  

(  ) Sair com os amig@s 

(  ) Nenhuma das alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

QUESTIONÁRIO DOS PROFESSORES 

 

1. Você trabalha com o livro didático nas suas aulas de História? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2. Participou da escolha do livro didático que está em uso? Caso não, justifique. 

(  ) Sim  

(  ) Não ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.Está satisfeita com o material adotado? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

4. Costuma planejar suas aulas com base no livro didático? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. Como você mais utiliza esse material (livro didático) em sala de aula? 

(  ) Para reforçar o que falo nas aulas expositivas 

(  ) Para dialogar com outras referências 

(  ) Para que os alunos respondam as atividades 

(  ) Para que os alunos leiam sobre o assunto 

(  )  Outros _______________________________ 

 

6. Que materiais extras você utiliza em suas aulas? 

(  ) Filmes 
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(  )História em Quadrinho 

(  ) Livros paradidáticos 

(  ) Músicas 

(  ) Não utilizo outros materiais 

(  ) Outros_______________________________ 

 

7. O que você acredita que deve ser levado em conta para a escolha do livro didático? 

(  ) A maneira que no livro está organizado os conteúdos 

 (  ) As ilustrações que o livro traz 

(  ) A linguagem que o livro traz 

(  ) Livros organizados por eixos temáticos 

(  ) Nenhuma das alternativas 

(  ) Outros______________________________ 

 

8. Considera o livro didático como: 

(  ) Um importante material para consulta 

(  ) Uma obra dispensável 

(  ) Um guia para mediar as aulas 

(  ) A principal ferramenta para construção do conhecimento histórico 

(  ) Outros ______________________________________ 

 

9. Quais as dificuldades que você mais percebe que seus alunos mais apresentam nas 
aulas de história? 

(  ) Falta de interesse e/ou atenção 

(  ) Dificuldade em ler e escrever 

(  ) Dificuldades para interpretar  o que se lê 

(  ) Outros _____________________________________ 

 

10. Qual o conteúdo que você aborda nas aulas que mais chamam atenção nos alunos? 

(  ) ligados a história antiga 
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(  ) ligados a história medieval 

(  ) ligados a história moderna 

(  ) ligados a história contemporânea 

(  ) Atualidades 

(  ) Outros_____________________________________________ 

 

11. O que você mais utiliza no livro didático? 

(  ) Os textos escritos 

(  ) As imagens 

(  ) As atividades 

(  ) Outros_________________________________________ 
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ENTREVISTA (PROFESSOR) 

Nome: 

Ano de formação:  

Instituição de formação:  

 

1. Você participou da escolha do livro didático da disciplina de História que está em 

uso? 

2. Se sim, quais os critérios utilizados para a escolha deste? 

3. Se não, qual o motivo? 

4. Está satisfeita com o material adotado? 

5. O que você acredita que deve ser levado em conta para a escolha do livro didático? 

6. Como é feita essa escolha? 

7. Como vê o livro didático no processo de ensino-aprendizagem? 

8. Costuma planejar suas aulas com base no livro didático? 

9. A partir das observações pude perceber que o livro didático foi usado em grande parte 

para o exercício da leitura e para que os educandos respondessem as atividades, ou do 

próprio livro, ou elaboradas pela pró. Houve outras formas de utilização, além destas, 

que não foram avaliadas? Quais? 

10. Quais as dificuldades que você mais percebe que seus alunos, do 6º ano, apresentam 

nas aulas de História? 

11. Você acredita que as aulas têm possibilitado aos alunos o desenvolvimento de uma 

visão crítica acerca dos conteúdos da disciplina de História? 

12. Enfrenta algum problema em sua prática diária? Acredita que isso influencia na 

atribuição que dá ao livro didático? 

 

  


