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Introdução

Este trabalho parte de uma perspectiva que busca 
problematizar o Ensino de História na 
contemporaneidade tomando a linguagem como espaço 
de reconstrução da aprendizagem e considerando a 
importância em problematizá-lo tanto como prática 
social, quanto como área de investigação científica. O 
objeto de investigação foi o nível de letramento escolar 
[1] promovido nos Livros Didáticos (LD) de História 
mais adotados nas escolas públicas de Pernambuco em 
2008. A história do LD mostra que esse material faz 
parte do cotidiano escolar tornando-se grande condutor 
da prática pedagógica e o principal espaço de acesso e 
construção do conhecimento [2]. No entanto, uma 
realidade constatada é a de que duas grandes 
dificuldades referentes à construção do saber histórico 
escolar são as atividades de leitura e compreensão 
textual realizadas pelos alunos. Uma vez que a história 
é um saber construído a partir do diálogo com textos 
(sejam em linguagem verbal ou não-verbal), é de 
extrema relevância desenvolver estratégias críticas de 
leitura aulas de História [3], mas essa prática 
(interdisciplinar) ainda não é contemplada na prática 
pedagógica dos profissionais dessa disciplina. A partir 
desse contexto, esta pesquisa tomou como partida as 
seguintes provocações: Que tipos de experiências de 
letramento escolar têm sido promovidos pelos LD de 
História atuais? Em que medida esse material didático 
tão utilizado no cotidiano do Ensino de História 
auxilia no desenvolvimento da autonomia do alunado 
na reconstrução de narrativas históricas a partir da 
prática social de leitura?  

Material e métodos

Este trabalho cruza dados quantitativos e qualitativos 
[4] para analisar as atividades de leitura e compreensão 
textual propostas nos LD. Fizemos o levantamento 
estatístico, no site do Inep, dos LD mais adotados no 
estado de Pernambuco em 2008: sendo 1º Projeto 
Araribá: História – Editora Moderna; 2º Saber e Fazer 
História – Editora Saraiva e, 3º Por Dentro da História 
– Editora Escala Educacional. A partir dessa 
levantamento obtivemos como corpus oito livros 
didáticos de História do Ensino Fundamental II de duas 

dessas coleções. Analisamos a resenha do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) 2008, 
categorizamos as atividades de compreensão textual 
[5], identificamos e contabilizamos os gêneros textuais 
tomados como materiais de leitura nos LD e 
confrontamos as propostas das coleções, indicadas em 
seus manuais do professor com as análises das 
atividades de leitura presentes nesses livros a fim de 
verificar se tais materiais didáticos estimulam o 
desenvolvimento do letramento como competência 
básica para o reconstrução do saber histórico escolar 
[6].

Resultados

 Em certa medida, os atuais LD de História 
avançaram quanto à diversificação dos gêneros textuais 
e das atividades de compreensão textual contempladas; 
 Todavia, há uma predominância de questões 
objetivas e de gêneros textuais de caráter científico-
informativo nos LD de História limitando as 
experiências de letramento;
 As propostas apresentadas nos manuais do professor 
e nas resenhas do PNLD referentes a cada coleção não 
se concretizam como deveriam no interior dos LD 
analisados;
  As configurações metodológicas dos LD analisados 
limitam o desenvolvimento do nível de letramento 
escolar como competências básicas para o Ensino de 
História.

Discussão

Os atuais LD de História têm melhorado a sua 
constituição tanto na seleção de conteúdos e formas de 
abordagem quanto nas experiências de aprendizagem 
promovidas através dos métodos de ensino elaborados. 
No entanto, essa melhora qualitativa ainda é muito 
tímida, pois os dados quantitativos revelaram que há 
uma predominância de questões de compreensão 
textual do tipo objetiva e da exploração de gêneros 
textuais de cunho científico-informativo, demonstrando 
que os LD de História atuais ainda preservam uma 
noção conteudista de aprendizagem ao invés de uma 
noção reflexiva, o que limita o desenvolvimento da 



autonomia do alunado nas práticas de leitura. Essa 
tradição no Ensino de História persiste na forma de 
questionários para exercitar a construção do saber 
histórico escolar. Assim, essa pesquisa revela que as 
propostas dos LD de História ainda não se concretizam 
em suas seqüências didáticas, configurando uma 
defasagem no ensino-aprendizagem da História.  
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