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RESUMO 

Introdução: A educação possui inúmeras metodologias de ensino que devem e podem ser 

aplicadas em qualquer disciplina, técnicas que vão desde o tradicional até o uso das TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação). Cada professor tem seus métodos e os aplica em 

determinados contextos para desenvolver as habilidades e competências necessárias a cada 

faixa etária de aprendizagem. No entanto e, apesar das múltiplas oportunidades que podem ser 

desenvolvidas no processo de ensino, um instrumento ainda é soberano como fonte de 

conhecimentos – o livro didático. Os programas governamentais de livros didáticos gratuitos 

para todas as séries no Ensino Fundamental e Médio, propiciam ao aluno e ao professor acesso 

a um material que pode ser utilizado o tempo todo e que, em determinadas disciplinas e espaços, 

pode ser fundamental para o planejamento de aulas. Objetivo: O objetivo deste artigo foi 

analisar uma amostra de livro didático de História do 3º ano do Ensino Fundamental utilizado 

em uma escola da rede pública e outra da privada. Metodologia: A abordagem metodológica 

desta pesquisa foi qualitativa, com pesquisa bibliográfica sobre o tema em livros e sites 

acadêmicos para procedermos a análise dos livros escolhidos. Resultados e discussão: Essa 

análise foi feita a partir de vários itens como conteúdos, imagens, propostas de exercícios e 

atividades dentro e fora da sala de aula, etc. existentes no livro público e privado. Ao proceder 

a análise do livro didático de História de uma escola pública e outra privada pudemos quebrar 
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o senso comum de que o livro da escola pública é ruim e o da particular é bom. Na realidade o 

livro da escola pública tem mais conteúdos, imagens, mapas, gráficos e atividades criativas que 

o da escola particular. Conclusão: Percebemos que, não é porque é um livro de escola pública 

que tem que ser ruim – os livros do PNLD tem que cumprir descritores que atendam as 

propostas dos PCNs e, portanto, devem trazer exercícios diversificados e múltiplos gêneros 

textuais e, no caso da História, documentos variados. Já o livro didático da escola particular não 

é tão criativo nas atividades, documentos ou gênero – mas isso não quer dizer que ele seja ruim. 

Tudo depende da forma como o professor, seja da escola pública ou particular, utiliza o livro.  

A metodologia que se utiliza em sala de aula é que vai fazer a diferença para o aprendizado dos 

alunos. O professor, portanto, não se pode usar o livro como muleta, ele é um instrumento de 

trabalho que requer o acesso a outras metodologias, propostas e saberes para que o aluno não 

tenha uma visão monotemática sobre o que está estudando. 
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