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Leitura de Imagens no Ensino de História: Um estudo 
sobre mudanças e permanências nas prescrições, livro 
didático e representações culturais (LIDIHIS) é uma 
proposta de pesquisa criada a partir do Projeto 
Conectividade.  Suas atividades iniciam tendo como 
objeto de análise os recursos visuais e suas implicações e 
potencialidades no ensino de História. Coube a este 
trabalho analisar os recursos visuais de livros didáticos da 
disciplina de História, publicados em diferentes períodos, 
e avaliar sua disposição gráca e a utilização de imagens 
como recurso pedagógico.

OBJETIVO

METODOLOGIA

Amparados na teorização de Martine Joly, especialista em 
leitura de imagem, este estudo considera as imagens 
construtoras de sentido, um ato comunicativo por 
excelência. Nesse sentido, a leitura dos livros didáticos 
ocorreram de forma  que se avaliasse os recursos 
imagéticos dos volumes de diferentes épocas e ponderar 
sobre sua disposição enquanto recurso para construção 
do conhecimento histórico. Considerou-se para esta 
análise o projeto gráco, a quantidade de imagens, sua 
coerência, ou não, com o texto escrito, propostas de 
problematizações, reexões e a localização nos capítulos. 

RESULTADOS E DISCUSSÂO

A leitura dos livros didáticos selecionados mostrou que na 
medida em que as técnicas de produção de materiais 
impressos avançam, os livros também acompanham esse 
movimento. Da mesma maneira, os paradigmas 
historiográcos também dialogam com a produção do 
livro, abordando mais recentemente aspectos sociais e 
cotidianos. Por outro lado, mesmo com esses aspectos 
citados, os textos analisados carecem de propostas de 
interpretação e problematização dos recursos visuais, 
revelando uma carência metodológica nesse sentido. As 
imagens permaneceram apenas como recurso ilustrativo.

A naturalização de estímulos visuais no nosso cotidiano 
torna a aprendizagem a partir de imagens inevitável. 
Tendo em vista a necessidade de instrumentalizar os 
indivíduos a interagirem com essa realidade com 
discernimento, consideramos que as propostas 
pedagógicas e seus recursos devem contemplar essa 
realidade. Portanto, o ensino baseado na metodologia de 
leitura de imagens precisa do entendimento desse bem 
cultural, que tem técnicas próprias de produção e 
circulação. Sendo a História um campo disciplinar que já 
superou a hierarquização entre textos escritos e visuais, 
ampliando as noções de fontes, os livros didáticos - e o 
ensino em si - deveriam adaptar-se a essa condição da 
área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Capa do livro didático Compedio de História do 
Brasil de Mario da Veiga Cabral, publicado em 

1929. Acervo: LIDIHIS

Abertura do Capítulo “Uma jovem República Velha” com a 
reprodução da tela “A Pátria” de Pedro Bruno. É possível 
perceber a edição da imagem comprometendo, inclusive, 

suas possibilidades de problematização. 

Ex-presidente Epitacio Pessoa. (CABRAL, 1929, 
p.325. A imagem evidencia a perspectiva do ensino 

de História do período, baseado no ensino de 
biograas de grandes ídolos. Acervo: LIDIHIS

Capa do livro didático História Geral e do 
Brasil, volume 3, de Cláudio Vicentino e 
Gianpaolo Dorigo. Lançado em 2013. 
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