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Introdução

A história  da  História  como  ciência  pautada  na  forma  de  disciplina  e  apurando

metodologias  de  ensino  vem  se  transformando  principalmente  desde  o  século  XX.

Mesmo  que  inicialmente  nutrido  por  um  estigma  que  visava  o  nacionalismo,  as

transformações na disciplina continuaram a se desenvolver, destacando-se a importância

dos sujeitos que constroem a história,  e  não apenas das instituições  políticas e seus

representantes. No caso do Brasil, essas transformações foram ameaçadas pela Ditadura

Militar, que retirou a disciplina História  dos currículos. Casada com a disciplina de

Geografia, formou-se uma nova, a Estudos Sociais. Com o fim da ditadura, a História e

a Geografia separaram-se em duas disciplinas independentes, entretanto, mesmo tendo

passado por uma trajetória de relevos íngremes, mesmo que hoje bem estabilizado, a

História continua a enfrentar desafios.  De acordo com GEDER (2016, p.36) o fraco

estímulo sobreposto aos estudantes para aprender História se dá pela falta de inovação e

pela forma como o professor  repassa esse conhecimento,  já que eles mantém-se em

contato com um mundo que oferece as demais tecnologias existentes. De acordo com

algumas  interpretações,  o  sistema  de  livro  desestimula  tanto  os  estudantes  quanto

professores, ou seja, no ambiente atual onde uma ampla gama de informações transitam  

por meio da internet, é importante discutir o papel dos livros didáticos e seus usos em

sala de aula,  e  por  conta de tal  ambiente levantou-se um questionamento:  os  livros

devem ser a fonte de conhecimento e pesquisa em sala de aula ou agir como um apoio

para uma aula mais flexível, e que aborde os assuntos de maneiras adequadas aos olhos

dos estudantes? Seria possível melhorar o aprendizado se as aulas não dependessem

exclusivamente ou principalmente dos livros didáticos?  E qual a relevância deles na

atualidade?  Como as  escolas  discutem essa  questão? Através  da  pesquisa  de  campo

pode-se analisar como as escolas se adaptaram a problemática de que Geder discorre. E



bem  como  grandes  entidades  da  pesquisa  histórica,  procurar  entender  a  dinâmica

adotada dentro destas instituições do município, para uma oportuna via de análise da

situação de um panorama mais amplo.

Material e Métodos

Inicialmente, foi proposta a aplicação de um questionário com perguntas referentes ao

livro didático e uso de outras fontes, etc., com o objetivo de se observar até que ponto a

realidade se aproxima das hipóteses propostas na introdução, tal como a relevância dos

livros didáticos de história na atualidade. As pesquisas foram aplicadas nas escolas João

Germano Machado e Victor  Konder (ambas públicas),  localizadas na cidade de São

Francisco do Sul e respectivamente com os alunos do 9° ano e 8°ano. As duas possuem

realidades  diferentes  quanto  aos  métodos  propostos  pelos  professores  ao  ensino-

aprendizado, onde a escola Victor Konder poderia ser considerada como "regular" e a

João Germano Machado "diferente". A escola Victor Konder, localizada no bairro Rocio

Pequeno, se caracteriza bastante pelo uso do livro didático, comtudo, ainda existe o uso

mínimo  de  outras  fontes  da  sala,  levando  em  base  o  envolvimento  entre  aluno  e

professor. A escola João Germano Machado, localizada no bairro Iperoba, opta pelos

alunos escolherem os assuntos a serem estudados junto de um professor, assim, partem

para a pesquisa com o objetivo de fazer mapas mentais . Foram feitas perguntas aos

estudantes de ambas escolas; dentre elas:

VK = Victor Konder  JGM = João Germano Machado

1. Disponibilidade de livros pelas escolas. R: VK e JGM: todos os alunos afirmaram ter

livros didáticos oferecidos pela escola.

2. Quais os livros? R: VK e JGM: PROJETO MOSAICO - HISTÓRIA 9° E 8°

3. Frequência do uso do livro didático. R: JGM: maioria usa o o livro didático entre 2/3

semanas, minoria raramente ou nunca. VK: maioria dos alunos afirma ter a frequência



do uso do livro didático.

4. Utilização do livro didático em casa. R: JGM: maioria usa o livro didático, mas em

intervalos diferenciados; minoria sequer usa. VK: nula, os alunos não são permitidos a

levarem o livro didático para casa.

5. Livro didático como fonte importante. R: JGM: todos os alunos acham importante o

uso  de  tal. VK:  praticamente,  todos  creem  na  sua  importância,  mas  uma  pequena

parcela acredita que a tecnologia é melhor pelo auxílio mais hábil.

6.  Outras  fontes  usadas  para  estudo.  R: JGM:  todos  afirmaram fazer  uso  de  outra

fontes, sendo a principal a Internet, sendo equiparada com uma pequena parcela para

livros.

VK: quase todos afirmaram fazer uso também, sendo os principais citados video-aulas e

sites da internet. Uma pequena parcela afirmou usar apenas o livro didático como fonte.

7.  Práticas  de  ensino  oferecidas  pelo  livro.  R: JGM:  Praticamente,  todos  alunos

afirmaram ter e fazem uso delas. VK: são sempre usadas pelos alunos.

8. Documentos e fontes pelo livro. R: JGM: quase todos alunos afirmaram usar outras

fontes  propostas  pelo  livro. VK:  os  alunos  também  afirmaram  usar,  como  textos,

imagens, etc.

9.  Uso  de  outras  fontes  além  do  livro. R:  JGM:  internet  e  explicações  vinda  do

professor.

VK: internet e revistas.



10. União do professor e livro didático como estímulo. R: JGM: Os alunos afirmam

dizer que é importante, que os excitam curiosidade. VK: Os alunos dizem que isso é

importante, afirmando ser estimulante para eles.

11.  Pontos  positivos  do  livro  didático. R:  JGM:  linguagem  compreensiva. VK:

documentos e imagens.

12. Possíveis mudanças no livro. JGM: mais detalhes na explicação e conteúdos sobre.

VK: mais imagens e espaços para os alunos escreverem.

Resultados e discussão

Segundo SANTOS (2008, apud Lajolo, 1996) "a precaríssima situação educacional faz

com que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, pois,

de forma decisiva, o que se ensina e como se ensina", portanto, o livro didático recebe

importância  nas  escolas  brasileiras  em  comparação  a  outros  métodos  de  ensino-

aprendizagem. Pode-se notar que em alguns pontos,  os alunos mantém pensamentos

semelhantes  entre  si  sobre  os  assuntos  que envolvem o  livro.  Pimeiramente,  ambas

escolas fazem o uso do livro didático, enquanto que o Victor Konder é a única que não

premite  os  alunos  levarem  os  livros  didáticos  para  serem  usados  em  casa.

Ambas  as  escolas  creem na  importância  do livro  didático,  porém, alunos do Victor

Konder pensam que o uso da internet seria mais hábil, o que faria sentindo, já que de

acordo com GEDER (2016, p. 36) "o estudante mantém-se em contato com um mundo

que oferece as demais tecnologias existentes", fazendo com que apenas o livro como

fonte seja uma falta de estímulo para sua ensino-aprendizagem. Em compensação a isso,

maioria dos alunos concorda que a internet é outra fonte usada. Por eles, a união do

professor e livro didático os estimula a aprender, portanto, CORACINI (1999) nos diz

que "o livro didático já se encontra internalizado no professor", pois o uso constante faz

com que relacionamos essas duas características. Quanto às opiniões dos alunos sobre o

livro, tais nos dizem que há bons pontos para seus aprendizados, contudo, deixa dúvidas

quanto  aos  conteúdos propostos,  onde devem ir  atrás  do  professor  para  resolve-lás,



portanto, o uso do livro didático será bom ou ruim a partir da forma que o professor usa

para a  aplicação do ensino-aprendizado junto de estratégias para cobrir  as  possíveis

falhas que existem.

Conclusão

Considerando as escolas estudadas, é notável que o livro didático se destaca dentre as

fontes  que  podem  ser  oferecidas.  Mesmo  que,  possa  ser  a  melhor  ferramenta  ao

professor, os seus diferentes usos fazem parte da cultura escolar. Paralelamente a isso,

os professores desenvolvem estratégias para abordar pontos que não são tratados ou que

não são bem desenvolvidos pelo livro, recorrendo a fontes como a Internet. É preciso

considerar, ainda, que os problemas identificados em relação aos livros didáticos não

estão necessariamente nos livros em si, mas, muitas vezes, nas formas como eles são

utilizados.  Concluímos,  dessa  maneira,  que  mesmo existindo  certos  auxiliadores  na

forma  de  ensino-aprendizagem,  o  livro  didático  continua  sendo  o  instrumento

importante,  muitas  vezes  o  principal  para  esse  feito.  Constatou-se  isso  a  partir  das

pesquisas realizadas com duas escolas da cidade de São Francisco do Sul – de diferentes

perfis – nas quais o livro didático de História continua sendo uma importante referência

para estudantes e professores o que, em si, demonstra a necessidade de mais projetos de

pesquisa como este.
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