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Resumo: 
Este artigo propõe uma reflexão sobre o ensino de História na educação básica, tendo como 
parâmetro as metodologias desenvolvidas para ensinar esta disciplina, dialogando com alguns 
conceitos sobre a produção historiográfica. Busca ainda compreender como os recursos 
tecnológicos influenciam novas estratégias metodológicas desafiando professores a ensinar diante 
de uma realidade digital. Sendo assim seu principal objetivo é compreender a importância das TDIC 
(Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) no processo de criação e ampliação de 
metodologias para o ensino de História.  
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa e a aplicação de questionário com 75 alunos do 
Ensino Médio e Fundamental do 9º ano de uma escola privada localizada no município de Ribeirão 
Preto.  
Através dessas análises concluímos que as TDIC proporcionam novas ferramentas que possibilitam 
que o processo ensino-aprendizagem seja alicerçado sobre novos métodos, sem a necessidade do 
abandono de estratégias tidas como tradicionais, aproveitando o que há de melhor entre o 
tradicional e as novas tecnologias de ensino. É importante ressaltar que o professor não deve ficar 
estagnado em suas práticas, mas compreender as inúmeras possibilidades que as mudanças 
tecnológicas oferecem e a necessidade de que os profissionais da educação estarem conectados 
com essas mudanças para o seu aprimoramento pessoal e o desenvolvimento de um trabalho que 
seja realmente eficiente no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem. 
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Abstract: 
This article proposes a reflection on the teaching of History in basic education, having 
as parameter the methodologies developed to teach this discipline, dialoguing with 
some concepts about the historiographic production. It also seeks to understand how 
technological resources influence new methodological strategies by challenging 
teachers to teach in the face of a digital reality. Therefore, its main objective is to 
understand the importance of TDIC (Digital Information and Communication 
Technologies) in the process of creating and expanding methodologies for teaching 
History. 
A qualitative bibliographical research was carried out and a questionnaire was applied 
with 75 middle and elementary school students from the 9th grade of a private school 
located in the city of Ribeirão Preto. 
Through these analyzes, we conclude that TDICs provide new tools that allow the 
teaching-learning process to be based on new methods, without the need to abandon 
traditional strategies, taking advantage of the best between traditional and new 
teaching technologies . It is important to emphasize that the teacher should not be 
stagnant in his practices, but to understand the innumerable possibilities that the 
technological changes offer and the need for the professionals of the education to be 
connected with these changes for his personal improvement and the development of a 
work that to be really efficient with regard to the teaching-learning process. 
 
 
 
Keywords: TDIC, teaching, history teaching. 
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1. Introdução 
 
Quando o assunto é História parece que todo mundo “sabe” um pouco.  Isto poderia 

ser um aspecto positivo, afinal que professor não gostaria de ter um aluno interessado em 
sua disciplina? Mas na prática, não é bem assim que funciona. Se por um lado temos vastas 
fontes de informações, como as vídeo-aulas do You Tube, por outro lado, a facilidade de 
divulgação de informações não confiáveis nas redes sociais produz uma série de equívocos 
e absurdos sobe o tema, o que pode ter um impacto prejudicial na construção do 
aprendizado do estudante. Este fato atenta para a relevância do professor no processo de 
mediação do conhecimento. 

Especialmente na área de História isso é muito comum. Dificilmente nos deparamos 
com alguém resolvendo cálculos matemáticos nas esquinas, bares, ou em redes sociais.  
Mas quando o assunto envolve o Regime Militar, os melhores presidentes que o Brasil já 
teve, ou os horrores que a esquerda ou à direita pode proporcionar, a discussão é muito 
comum, mesmo sem um embasamento teórico adequado sobre o tema. 

Esse talvez seja um dos maiores desafios do professor de História na atualidade: 
ensinar uma disciplina tão importante na formação do aluno, mas que muitas vezes foi 
considerada de pouca relevância.  Até mesmo utilizou-se o termo “perfumaria” para se 
referir a ela, e ao mesmo tempo tem causado tanta repercussão social a ponto de o governo 
tentar colocar em pauta o projeto “Escola sem Partido ” responsabilizando os professores 
de História e áreas afins de doutrinar politicamente seus alunos. 

  Nesse contexto, este artigo tem como objetivo compreender a importância das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no processo de criação e 
ampliação de metodologias para o ensino de História.  Iremos aqui fazer algumas reflexões 
sobre o ensino de história na escola básica e a influência das TDIC nas metodologias do 
ensino de História, baseado na hipótese de que as TDICs possam promover uma ampliação 
na possibilidade de criar novas metodologias de ensino eficientes para o ensino de História, 
o que foi constatado no final do artigo.  Dessa forma, concluímos que a sua implementação 
em sala de aula deva ser considerada e avaliada com grande seriedade, pois se apresentam 
como ferramentas poderosas de ensino, mas também um desafio concreto para os 
professores de História que desejam que o processo ensino-aprendizagem seja eficiente 
tendo como suporte novas tecnologias.  

Essa investigação se faz importante por promover uma discussão sobre 
historiografia, o ensino de História e a TDIC.  A prática de ser professor se dá através do 
questionamento das suas ações dentro da sala de aula, sendo esses temas relevantes para 
um ensino de qualidade. No primeiro momento discutiremos sobre a relação da produção 
da História e seu ensino na educação básica no Brasil. Posteriormente analisaremos a TDIC 
e sua importância para educação. E para finalizar faremos uma reflexão sobe o ensino de 
História tradicional e as possibilidades geradas pelas TDIC, afinal a cada dia se constata um 
maior envolvimento dos alunos com as tecnologias digitais influenciando direta e 
indiretamente nas aulas. Portanto, buscar soluções que harmonizem essa relação é 
essencial na relação ensino-aprendizagem. 
 

 

2. Metodologia 
 

Para realização desse trabalho foi utilizado como metodologia a análise 
bibliográfica, ou seja, materiais já publicados sobre o tema como artigos científicos e livros 
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com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito 
sobre o assunto da pesquisa (PRADONOV e FREITAS, 2013, p. 54) 

O trabalho é uma pesquisa qualitativa, como menciona Godoy (1995): 
 

(...) considerando que a abordagem qualitativa, enquanto exercício 
de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente 
estruturada. Ela permite que a imaginação e a criatividade levem os 
investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques 
(GODOY, 1995, p.23). 
 

Dentre os materiais selecionados para realização do trabalho podemos ressaltar o 
material didático do curso de especialização em “Educação e Tecnologias” (UFSCar) com 
destaque para obra de Corrêa e Chaquime (2017) no componente curricular “Formação de 
Professores e Práticas Pedagógicas com Tecnologias” que propiciou uma reflexão sobre os 
saberes necessários sobre o TPACK “Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo 
(Technological Pedagogical Content Knowledge)”, que veremos melhor no último capítulo. 
Já no material didático do componente curricular “Educação Híbrida como Estratégia 
Educacional” de autoria de Mill e Chaquime (2017), foi apresentado várias estruturas de 
uma Educação Híbrida que propicia vantagens para a Educação Presencial e a Distância. 
Esses dois trabalhos foram muito relevantes para se pensar a educação e a tecnologia 
dentro de um contexto atual. 

Outra obra importante para realização dessa investigação é “Ensino de História 
fundamentos e métodos” livro da historiadora Circe Maria Fernandes Bitttencourt, 
formada pela Universidade de São Paulo (USP). O livro faz parte da coleção “Docência em 
Formação”, cuja obra tem como referência pesquisas e experiências de professores do 
Brasil, propõem uma reflexão sobre a didática do ensino de História no Brasil. Também 
foram utilizados outros artigos sobre o tema. Por fim, foi realizado um questionário pelo 
Facebook com alunos, dos 9º anos do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Médio, ressaltando questões sobre o processo de aprendizagem e suas preferências dentro 
desse contexto.  

 
 

3. Desenvolvimento do Tema 
 
3.1. Historiografia e o Ensino de História 

 
Embora seja uma das disciplinas mais antigas da humanidade, a História trilhou 

vários caminhos até ser reconhecida como ciência. Nesse contexto a historiografia aparece 
como um elemento primordial para construção e análise crítica sobre a própria História. 

Antes de ensinar história é necessário definir o que é História? Ou melhor, quais são 
pontos entendidos como mais necessários e que devem ser abordados? Quais recortes 
devem ser feitos nessa vasta imensidão de acontecimentos humanos? Certamente que as 
respostas para essas perguntas devem estar relacionadas aos objetivos propostos ao 
ensinar História. Nesse contexto qual seria a importância da historiografia? Pois ao refletir 
sobre a própria construção da História, ela desnuda e desnaturaliza fatos históricos, 
mostrando que a narrativa da história está alicerçada por visões de mundo diferenciadas. 
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Dentre as várias correntes historiográficas existentes podemos dar ênfase a três 
seguimentos: a “Positivista”, influenciada pelos valores nacionalistas, a “Marxista”, que 
tem como parâmetro norteador o materialismo histórico, e a “Escola dos Annales”, 
corrente francesa surgida por volta de 1929. 

Durante um bom tempo a escola foi reprodutora dos valores positivistas. Como 
menciona Fonseca (2009): 

 

Os positivistas acreditavam nas leis absolutas em relação à 
sociedade. Existiriam, assim, regras invariáveis de funcionamento 
das sociedades, como invariável é a ‘lei da gravidade’, por exemplo. 
É isso, inclusive, que torna possível a cientificidade nas ciências 
humanas. Descobrindo as leis que regem a sociedade, segundo os 
positivistas, podemos tornar o seu estudo algo tão seguro quanto 
as ciências naturais (a física, a química a biologia) de um modo 
geral. Perceba-se, portanto, que o positivismo une em um primeiro 
momento, a natureza e a sociedade, embora isso fique ainda 
melhor demarcado no segundo pressuposto (FONSECA, 2009, p.9). 
 

Esse cientificismo que domina o pensamento do homem no século XIX fez com que 
a História procurasse meios para se firmar como ciência. É neste período que as fontes 
históricas, como os documentos escritos, passam a ter mais valor. Daí o conceito de Pré-
história, ou seja, um acontecimento anterior a própria História, pois essa só poderia ter 
valor científico se comprovado os fatos históricos através de documentação segura, no caso 
os documentos escritos. Fato esse que não é mais aceito entre os historiadores atuais, pois 
tudo passa a ser considerado fonte histórica. 

A linha positivista tinha como princípio valorizar os grandes acontecimentos 
históricos ressaltando os grandes homens, dando ênfase as datas e ao patriotismo.  

O Brasil segue o movimento historiográfico mundial, dando ênfase a uma história 
nacional. 

 
 “Não se compadecia já com o gênio brasileiro, sempre zeloso da 
glória da pátria, deixar por mais tempo em esquecimento os factos 
notáveis da sua história, acontecidos em diversos pontos do 
império, sem dúvida ainda não bem consignados". Apesar do 
cuidado dos brasileiros por sua pátria, eles tinham, até aquele 
momento pelo menos, esquecido os fatos notáveis. Era necessário, 
então, ressuscitá-los. Esse processo implicava em uma ideia de 
unificação da nação, pois esses acontecimentos não ocorreram 
apenas em um determinado lugar, mas ao contrário, eles se 
passaram em todas as províncias do país. A tarefa do IHGB era, 
portanto, tornar visível a história preexistente do Brasil. A história 
que deve aparecer é uma história precisa, um gênero específico: a 
história geral (CEZAR, 2004, P. 13).  

 
Ressaltar o patriotismo e a grandeza da nação aparecia como uma das funções de 

se aprender história, ou seja, a História era doutrinadora dos valores nacionais. 
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O marxismo rompe a visão positivista e traz um conceito de história mais focada nas 
estruturas econômicas, entender os “Modos de Produção” tendo como princípio o 
“Materialismo Histórico”, ou seja, é na relação de produção dos bens materiais necessários 
à sua sobrevivência que o homem se relaciona e organiza-se socialmente. 

No início dos do século XX surge a corrente historiográfica conhecida como “Escola 
dos Annales”, que revolucionou a forma de entender e fazer história. Chamada de 
“Revolução Francesa da historiografia” Burke (1992), ela trouxe mudanças conceituais na 
produção histórica da humanidade. Como menciona Burke: 

 
Da produção intelectual, no campo da historiografia, no século XX, 
uma importante parcela do que existe de mais inovador, notável e 
significativo, origina-se na França. La nouvelle histoire, como é 
frequentemente chamada, é pelo menos tão conhecida como 
francesa e tão convertida quanto la novelle cuisine (Le Goff, 1978). 
Uma boa parte dessa nova história é o produto de um pequeno 
grupo associado à revista Annales, criada em 19293. Embora esse 
grupo seja chamado geralmente de a “Escola dos Annales”, por se 
enfatizar o que possuem em comum, seus membros, muitas vezes, 
negam sua existência ao realçarem as diferentes contribuições 
individuais no interior do grupo4 (BURKE, 1997, p. 11). 
 

Entre seus pensadores podemos destacar: 
 
(...) Lucien Febreve, Marc Bloch, Fernando Braudel, Georges Duby, 
Jacques Le Goff e Emmanueul Le Roy Ladurie. Próximo desse centro 
estão Ernest Labrousse, Pierre Vilar, Maurice Agulhon e Michel 
Vovelle, quatro importantes historiadores cujo compromisso com 
uma visão marxista da história – particularmente forte no caso de 
Vilar – Coloca-os fora desse núcleo. Aquém ou além dessa fronteira 
estão Roland Mousnier e Michel Foucault (BURKE, 1997, p. 11). 

 
Essa linha historiográfica traz uma visão de História diferenciada das produções até 

então, principalmente no que diz respeito ao positivismo, que defendia uma história 
metódica e cristalizada. Lucien Febvre (1949) e Marc Bloch (2002)5 defendiam a ampliação 
das áreas do conhecimento na produção histórica, a Antropologia, a Sociologia, a Geografia 
entre outras, deveriam dialogar e auxiliar no processo de construção da História. Um 
grande exemplo é a Antropologia que ao ser incorporada pelos historiadores nesse 
contexto, passa a fornecer valiosos materiais ampliando o conceito fonte histórica. Isso 
permitiu por exemplo que um simples vestígio de uma civilização antiga, como um utensílio 
doméstico feito de pedra, pudesse trazer consigo uma série de dados e questionamentos 
sobre uma época. Aliás, questionamento passar ser outra característica dessa linha 
historiográfica, a chamada “História-problema”, na qual questionar os documentos tendo 

                                                 
3 A revista teve quatro títulos: Annales d`histoire économique et sociale (1929-39); Annales d`histoire sociale 
(1939-1942, 45); Mélanges d`histoire sociale (1942-4; Annales: économies, sociétés, civilisations (1946-). 
4 Num debate internacional sobre a Escola dos Annales, em Stuttgard, em 1985, Marc Ferro negou 
vigorosamente a existência da escola. Enquanto fazia isso, constantemente empregava a palavra nous. 
5 A primeira versão do livro foi publicada em 1949. 
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como referência problemas do presente, problematiza-los ao invés de simplesmente achar 
que trazem respostas prontas, passa a ser o objetivo primordial do historiador. 

Entendemos então que a maior crítica dos Annales foi contra a história positivista, 
no caso do marxismo ela chega a “flertar” pois mantém em sua pauta a história social e 
econômica, mas descarta uma macro análise da história. 

Posteriormente surgem ramificações e inúmeras correntes, como a “Nova História”, 
“História Cultural”, etc. Não cabe aqui discutirmos historiografia, pois não é esse o objetivo 
do artigo, mas é importante analisar se há uma relação entre essas principais correntes e a 
história ensinada na escola no ensino básico.  

 
3.1.2. A História no Universo Escolar 
 
O mundo universitário é diferente do universo escolar da educação básica. A 

formação de um historiador requer uma preparação que nem sempre será possível a sua 
aplicabilidade em uma sala de aula do ensino básico. Porém não há como desvincular a 
universidade da escola, principalmente para os formados em licenciatura, que certamente 
serão professores.  

Segundo Bittencourt (2018, p. 38), “a partir do século XIX, existem constantes 
aproximações e separações entre a História escolar e a dos historiadores”. Essa influência 
pode ser sentida na própria formação do currículo acadêmico. 

 
O historiador francês Henri Moniot, ao debruçar-se sobre a História 
enquanto disciplina escolar, pondera sobre suas especificidades e 
conclui que seu ensino, no fim do século XIX, assegurou a existência 
da História universitária. A divisão da História em grandes períodos 
– Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea -, criada 
para organizar os estudos escolares, acabou por definir as divisões 
das “cadeiras” ou disciplinas históricas universitárias assim como as 
especialidades dos historiadores em seu campo de pesquisa 
(BITTENCOURT, 2018, p. 38). 
 
 

E acrescenta que as: 
 
Leis de Diretrizes e Bases de 1962, quando foi estabelecido o 
currículo mínimo pelo Conselho Federal de Educação, composto de 
História Antiga, História Medieval, História Moderna, História 
Contemporânea, História da América e História do Brasil. Essa 
divisão das disciplinas do nível superior, como se vê, corresponde à 
maioria das propostas curriculares do Ensino Fundamental e Médio 
e é a que está presente nos livros didáticos (BITTENCOURT, 2018, p. 
38). 
 

É importante ressaltar que mudanças nas diretrizes ocorreram, como é o caso da 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Segundo DICEI (2013), este Parecer visa a atender os propósitos expressos na 
Indicação CNE/CP 06/2002, bem como regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 10639/2003 que estabelece a 
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação 
Básica. 

A aprovação está vinculada a uma necessidade cultural do nosso país, a valorização 
e o respeito pela cultura negra, entendendo essa como parte integrante da formação da 
nossa nação. A visão escravocrata ainda se faz muito presente em nosso país, infelizmente. 
Sendo assim, a educação de nossas crianças para exterminar o racismo é necessária.  

Apesar de não ter sido norteada pela historiografia mundial, esse Parecer interage 
com a formação acadêmica, pois inúmeros cursos de especialização são criados nessa área 
para suprir a demanda de profissionais capacitados que possam ter propriedade ao ensinar 
esse tema. Disciplinas universitárias também são criadas com o mesmo tema nas 
graduações de História. 

Podemos dizer que no mínimo há uma relação dialética entre a produção histórica 
acadêmica e a História ensinada nas escolas de nível básico. Como menciona Bittencourt 
(2018):  

 
A articulação entre as disciplinas escolares e as disciplinas 
acadêmicas é, portanto, complexa e não pode ser entendida como 
um processo mecânico e linear, pelo qual o que se produz enquanto 
conhecimento histórico acadêmico seja (ou deva ser) 
necessariamente transmitido e incorporado pela escola. Os hiatos 
são evidentes, mas não se trata de buscar superá-los, integrando 
automaticamente as “novidades” das temáticas históricas às 
escolas. Os objetivos diversos impõem seleções diversas de 
conteúdos e métodos. A formação de professores, por outro lado, 
vem dos cursos superiores e, nesse sentido, é preciso entender a 
necessidade do diálogo constante entre as disciplinas escolares e as 
acadêmicas (BITTENCOURT, 2018, p. 39). 

 
Há uma estreita relação entre a produção historiográfica e o ensino de História, uma 

vez que antes de escolher recursos e metodologias para realizar o processo ensino-
aprendizagem é primordial definir o objeto de estudo e sua relevância na formação cidadã 
do aluno.  

Só conseguiremos êxito nesse processo se conhecermos afundo a construção do 
processo histórico, principalmente no que tange a História da Educação de nosso país, e os 
elementos de fundo que estão ligados não somente na construção historiográfica, mas aos 
objetivos a serem alcançados na sua aplicação em sala de aula. Como menciona Arruda 
(2014), “pensar historiograficamente é pensar as temporalidades. É assumir que a urdidura 
do tecido histórico se faz a partir dos impulsos do presente” (ARRUDA, 2014, p. 32). 
Entender como reconstruímos nosso passado é primordial para compreendermos o 
presente e o que esperamos dele. 

A principal mudança dentre as inúmeras correntes historiográficas talvez tenha sido 
a quebra da visão metódica trazida pelo positivismo. Essa linha de pensamento, seja ela 
dentro ou fora da História, influenciou em demasia a sociedade brasileira e 
consequentemente a educação. O nascimento de novas correntes historiográficas, como a 
marxista que tem entre seus grandes pensadores Eric Hobsbawm cuja as obras tiveram 
grande influência para os historiadores brasileiros, e os “Annales” que ao elaborar 
problemas para fontes históricas, trouxeram um novo sentido ao estudar e ensinar História. 
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O novo prisma metodológico oferecido pela elaboração da “História 
como problema” pelos Annales refletia a preocupação também 
com a problematização da vida, rejeitando as “verdades” dos 
documentos ou a naturalização dos fatos oferecidos pelas fontes 
(DE ARAUJO CALDAS; MARTINS, 2013, p. 278). 
 

É essa desnaturalização que o ensino de História deve proporcionar, buscar 
problematizar, fazer pensar, só assim produziremos conhecimentos científicos e alunos que 
se interessem por eles. 
 

O ofício do historiador ao questionar a fonte é nela projetar 
também as perguntas pertinentes para sua vida, de acordo com as 
preocupações da sociedade onde vive e, irrefutavelmente, no seu 
tempo, tecendo um fino e rigoroso campo de trabalho que 
caracteriza a produção intelectual. Ao formular questões o 
historiador abre a janela de inquietações políticas, morais, éticas e 
científicas, tornando a pesquisa um campo de ação que dialoga e 
interage com a vida e com a sua percepção de mundo, sem abrir 
mão do rigor científico e da metodologia e técnica de trabalho com 
as fontes (DE ARAUJO CALDAS; MARTINS, 2013, p. 279). 

 
Fizemos uma reflexão sobre a historiografia, principalmente no que tange aos 

“Annales” por entender que as mudanças propostas por essa forma de ver a História nem 
sempre se efetiva em sala de aula, percebemos que em muitas das vezes o aceitar 
passivamente e a memorização dos conteúdos são prioridades em muitas escolas. 

Se a função do historiador é criar um diálogo entre a produção histórica e as 
questões sociais presentes na sociedade onde vive, a função do professor de História não 
é diferente, cabe a ele criar estruturas que facilitem a mediação entre o conhecimento e o 
aluno mostrando a relevância dessa disciplina para sua formação cidadã. Para isso estar 
aberto as questões sociais, pedagógicas, e tecnológicas é muito importante. Assunto que 
discutiremos no próximo capítulo. 

 
3.2.Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e as mudanças de 

paradigmas na educação 
 

Quando dizemos que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
mudaram os paradigmas da educação, não estamos afirmando que os objetivos da 
educação tenham mudado, pelo menos não por essa razão. O que está sendo dito é que as 
tecnologias desenvolvem meios diferenciados na realização do processo ensino-
aprendizado, ampliando os recursos e com isso quebrando paradigmas como o caso da 
Educação a Distância, vista inicialmente com olhares preconceituosos como uma educação 
de menor qualidade com mero objetivo de ampliar quantitativamente o número de alunos 
sem se preocupar com a qualidade do ensino oferecido. Essa visão equivocada tem sido 
superada pela qualidade dos cursos EaD apresentados e pela visão que a incorporação de 
tecnologias que propiciam mais flexibilidade e dinâmica são recursos que ampliam as 
possibilidades, sendo esses positivos no processo educacional. 
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A educação mantém como objetivos o ensino, a aprendizagem, a transmissão de 
valores sociais que humanizem o homem e o transforme em cidadão consciente e reflexivo, 
se entendendo como parte essencial da história da humanidade. Houve uma ampliação no 
fluxo de informação e armazenamento de dados que possibilitaram uma mudança 
significativa na forma dos indivíduos se apropriar da informação e do conhecimento, 
mudando com isso a dinâmica do ensino-aprendizagem. 

Segundo Mendonza (2017) 
 

(...) trata-se da convergência digital, ela é quem marca a grande 
revolução da informação, da comunicação e de forma direta e 
indireta marca também mudanças nas demais dimensões da 
sociedade humana contemporânea como no trabalho, nas relações 
de produção, nas relações de troca, nas relações de poder, na 
educação, no lazer, na produção científica e tecnológica, e, 
evidentemente em todo sistema de valores, de símbolos, de 
práticas e de atitudes, ou seja, na Cultura” (MENDONZA, 2017, p. 
8). 

 
As TDIC possibilitaram uma reestruturação no campo da informação propiciando 

conexões nunca antes imaginadas, o avanço dos computadores e da internet possibilitou a 
criação de uma rede mundial, na qual o indivíduo passa a ter informações do mundo todo 
rapidamente, a sociedade passa a ser conectada por redes. Esse talvez seja um dos efeitos 
da globalização mais sentidos nos últimos anos. 

No final do século XX início do XXI, Manoel Castells um grande idealizador desse 
conceito escreveu seu livro “A Sociedade em Rede”. Nele Castells (2000) afirma que há um 
movimento dialético na qual tecnologia e informação passam a agir uma sobre a outra. A 
informação e a tecnologia passam a ser elementos primordiais dentro dessa sociedade, 
mas não são a única forma de redes sociais. Apesar de estar conectada em redes, não é a 
tecnologia que define a sociedade e sim a sociedade que define a tecnologia. Devemos 
compreender que a tecnologia tem que estar a serviço da sociedade, sendo ela um 
elemento transformador. Porém, os valores sociais devem ser prioritários e conduzir o uso 
da tecnologia para benefício de todos. 

A educação pode sentir essa mudança rapidamente. Novas metodologias 
pedagógicas foram sendo criadas e o uso dessas tecnologias colocou alguns conceitos sobre 
a educação tradicional em questionamento. Podemos citar entre eles o espaço físico da 
sala da aula, na qual a EaD rompeu paradigmas nessa área, entendendo Educação à 
Distância como “processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde 
professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente” (MORAN, 2002, p. 
XX). Na relação professor-aluno, uma vez que a informação está facilmente acessível na 
sociedade, o aluno tem maior autonomia para acessá-la, e partir desse momento passa a 
ser um pesquisador e deixa de ser um indivíduo passivo apenas receptor do conhecimento 
de seu mestre. Não que isso não fosse possível antes das tecnologias digitais, já que o 
próprio Construtivismo defende essa teoria, mas é importante ressaltar que as tecnologias 
as quais nos referimos ampliaram a disponibilidade de informação e consequentemente 
facilitaram esse processo. 

No caso do professor, a própria disponibilidade de recursos e ferramentas que 
auxiliam a educação e ampliam as possibilidades de estratégias pedagógicas, devem ser 
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entendidas como um novo desafio para elaborar metodologias cada vez mais eficientes, 
que estejam engajadas com a nova realidade dos alunos. 

Como descreve Antonio R. Bartolomé, professor da Universidade de Barcelona,  em 
seu artigo “A universidade no século XXI: principais desafios e estratégias”, disponível no 
livro “Educação a Distância e Tecnologias Digitais. Reflexões sobre Saberes” (REALI; MILL, 
2014). Antonio R. Bartolomé, professor da Universidade de Barcelona, chama a atenção 
para o conceito de conectivismo. 

 
Podemos definir o conectivismo através da seguinte afirmação: a 
aprendizagem é, essencialmente, um processo de formação de 
redes (SIEMENS, 2013). Uma rede é um conjunto de nós de 
informação elaboradas ou de conhecimentos conectados entre si. 
O sujeito, por sua vez, faz parte dessa rede, sendo ele próprio um 
dos nós. A riqueza das conexões é um expoente da riqueza ou do 
seu conhecimento. Aprender é o processo de criação de novas 
conexões [...]. 
A aprendizagem em rede não equivale a aprender na rede nem se 
identifica com o uso das ferramentas sociais no processo de ensino. 
O conectivismo é uma nova tentativa de explicar as aprendizagens 
de forma como se produzem no século XXI. A aprendizagem em 
rede é o processo em que o sujeito adquire novos conhecimentos 
ou competências para integrá-los a sua própria rede conectiva e de 
recursos (REALI; MILL, 2014, p.76). 

 
Dessa forma Bartolomé (2014) expõe que conceito do conectivismo embora esteja 

comparando o aprendizado como uma rede, onde cada nó representa um indivíduo 
conectado a outros e a informações variadas, não significa que o conhecimento vai ser 
adquirido nas redes sociais, e sim que a assimilação do conhecimento funciona como uma 
rede, na qual cada nó interage com outros para o seu desenvolvimento cognitivo.  

Quando afirmamos que o aluno deve ter autonomia para construir seu próprio 
conhecimento, devemos ter clareza que isso faz parte de um processo dialético, na qual o 
aluno interage com o conhecimento, mas também e mediado pelo professor que tem a 
função de auxiliá-lo nesse processo. 

Sendo assim devemos compreender que não basta o aluno ter acesso à tecnologia, 
ele deve ser instruído no processo de aprendizagem e nesse caso o professor continua 
sendo a ferramenta principal desse processo. 

Como menciona Bartolomé (2006)  
 

Temos feito referência à utilização das TIC por parte dos 
professores. Elas têm se convertido em uma estratégia 
generalizada apesar de as vozes advertirem que não se pode 
depositar nelas o peso do redesenho institucional, que é uma 
ferramenta, mas não a solução (ALIAGA; BARTOLOMÉ, 2006 apud 
REALI; MILL, 2014). 
 

Assim como a TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), a TDIC não soluciona 
os problemas escolares, nem substitui as relações humanas desenvolvidas no ambiente 
escolar, seja ele universitário ou básico. Não devemos entender que um videoaula tomará 
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o lugar do professor, mas sim auxiliá-lo nesse processo. Esse novo profissional deve 
repensar suas estratégias de ensino introduzindo a TDIC para o seu plano de aula, 
entendendo que as tecnologias sejam elas digitais ou não, são recursos que o auxilia a 
alcançar melhores resultados no seu trabalho.  

Para David (2012), quando utilizamos diferentes linguagens no ensino de história, 
reconhecemos a escola como “espaço social”, reelaborando o conhecimento produzido 
pelo historiador, agregando as representações sociais do mundo e da história que é fruto 
da experiência vivida e das fontes de informação, tanto do professor como do aluno. Cabe 
ao professor introduzir o aluno para que ele faça a leitura das fontes a partir de sua 
realidade e do tempo e espaço ao qual está inserido, identificando a linguagem utilizada 
nos documentos, buscando despertar o senso crítico do aluno para que ele compreenda a 
realidade com dimensão histórica destacando “semelhanças, diferenças e resistências”, 
que o leve ao reconhecimento de sujeito da história podendo se posicionar. 

Entendemos que não há como desconectar o homem do seu tempo, por essa razão 
a TDIC não é somente uma ampliação de recursos, ela está inserida culturalmente em nossa 
sociedade. Computadores, smartphones, internet, redes sociais, fazem parte do dia a dia 
do aluno e, não há como desconectá-lo do meio onde vive, a escola não está separada da 
sociedade ela faz parte. Entender a TDIC como parte da educação é necessário aos 
docentes que estão atuando na área. 
 

3.3.O Ensino de História e os novos desafios docentes 
 

Ensinar história não é uma tarefa fácil. O que pretendemos de fato ao ensinar essa 
disciplina? Formar pequenos historiadores do ensino fundamental e médio? Entendemos 
que o objetivo não seja esse. A produção historiográfica e o ensino de História estão 
inseridos na formação profissional do professor, cabe a ele filtrar e fazer conexões 
necessárias. 

No Brasil nas décadas de 70 e 80 o ensino de História estava voltado para 
consolidação das ideias da democracia liberal, tentando mudar as ideias desenvolvidas pelo 
regime militar, a partir dos anos 90 com o desenvolvimento de uma política neoliberal 
voltada ao mercado norteada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`S, 1997). 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN`S, 1997) objetivava a 
orientar o indivíduo a possuir uma consciência de sujeito ativo na 
história por apresentar posição crítica aos problemas sociais, que 
luta por melhorias de vida e respeito à diversidade cultural 
(OLIVEIRA, 2011, p. 29).  

 
Mas se fizermos uma breve leitura nos PCNs vamos perceber que os objetivos 

mudaram pouco no decorrer do tempo. O PCN de História do Ensino Fundamental de 1998, 
traz o seguinte texto: 

 
Ao longo da história da educação brasileira, também os currículos 
escolares apontavam para a importância social do ensino de 
História. Uma das tradições da área tem sido a de contribuir para a 
construção da identidade, sendo esta entendida como a formação 
do cidadão patriótico, do homem civilizado ou da pessoa ajustada 
ao seu meio. Isto é, caberia à História desenvolver no aluno a sua 
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identidade com a pátria, com o mundo civilizado ou com o país do 
trabalho e do desenvolvimento (Brasil, Ministério da Educação 
PCNEF – História, 1998, p. 34).  

 
No Ensino Médio embora os discursos sejam mais refinados a respeito da formação 

de um cidadão crítico e conhecedor da sua história, com colaboração de textos de Fernand 
Braudel e de Jacques le Goff sobre a valorização do “Patrimônio Cultural”, na prática o 
objetivo é desenvolver “Habilidades” e “Competências” que sejam necessárias para que o 
indivíduo seja introduzido no mercado de trabalho. 

 
A concepção de história, presente nos PCNE (Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), é de caráter 
pragmático, buscando primordialmente a atender o mercado, 
provendo-lhe com mão-de-obra qualificada, com cidadãos críticos 
de seu papel histórico e com indivíduos cientes das ações pautadas 
pela ética e pela justiça, buscando amalgamar o conceito de 
humanidade e de cidadania à potencialidade produtiva da pessoa 
(ARIAS NETO, 1999, p.1 09), e não no desenvolvimento pessoal, 
enquanto cidadão responsável pelas transformações sociais 
(SOARES, 2012, p.41-42). 
 

A dúvida é até onde o Estado quer realmente de fato formar cidadãos reflexivos e 
conscientes de sua posição na sociedade? Até onde deve despertar essa criticidade? 

 
Sabemos que homens livres são inadequados ao mercado, porque 
críticos e criativos, são incapazes de viver sob os influxos da 
repetição ditada pelo mundo globalizado. Homens livres são 
capazes de incessantemente engendrar aquilo que Milton Santos 
chamou de nova consciência de ser mundo. Por isso é imperativo 
que a produção do conhecimento, que comportasse como extensão 
da técnica atualmente utilizada para construir um mundo confuso 
e perverso, passe a ser uma condição da construção de um mundo 
mais humano. Basta que se completem as duas mutações ora em 
gestação: a mutação tecnológica e a mutação filosófica a espécie 
humana (SANTOS, 2000, p. 174 apud, SOARES, 2012, p.42-43).  

 
Não estamos querendo desmerecer os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

dizendo que eles não sejam importantes, sabemos da sua relevância no processo de 
organização e base para o gerenciamento das atividades escolares. Porém devemos 
entender o que há por trás dos discursos, queremos sim capacitar os alunos para o mercado 
de trabalho, mas devemos entender que a educação deve ir além desse objetivo. Somente 
com o conhecimento de como a sociedade funciona de fato o aluno pode ser livre para 
decidir o seu caminho. 

Nesse contexto pensar em estratégias de ensino que sejam eficientes e auxiliem 
nosso trabalho é essencial para alcançarmos nossos objetivos.  

Já demos um grande passo no processo de ensinar História, saímos da mera 
decoração de questionários que tinham como princípio básico memorizar as datas dos 
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grandes fatos históricos e os seus heróis, para debates mais significativos sobre os 
acontecimentos históricos.  

Como menciona Bittencourt (2018) existem uma diversidade de materiais didáticos 
que muitas vezes tem “um papel de instrumento de controle do ensino por parte dos 
diversos agentes do poder”, o professor deve ficar atento a esses aspectos da produção 
cultural e trabalhar sempre que possível com documentos que são criados inicialmente 
“sem intenção didática” e podem ser transformados em importante recurso didático pelo 
professor. 

Algumas tecnologias que inicialmente foram criadas com outras finalidades como 
o rádio e a TV passaram a servir de recursos para educação. Evidentemente que a criação 
de ambos está mais associada ao entretenimento, mas não podemos negar que para 
entreter eles utilizam a comunicação, e esse é um dos elementos primordiais no 
processo educacional.  

Com a introdução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
na educação tanto o rádio como a TV passaram a ter uma nova configuração na sua 
utilização como ferramentas educacionais. Como menciona Mill e Veloso (2016): 

 
A WebRádio tem permitido que conteúdos educativos sejam 
transmitidos a todos aqueles que possuem acesso à Internet.  
A TV também tem passado por novas experiências pedagógicas 
devido às suas mudanças. (...) A WebTV também, como outro 
exemplo, permite que programas educativos sejam transmitidos via 
Internet. Outros serviços de streaming também têm possibilitado a 
transmissão de programas educativos, alicerçando-se na 
interatividade e nas novas potencialidades da TV no contexto digital 
(MILL e VELOSO, 2016, p. 12). 
 

Pensar na utilização dessas linguagens voltadas para a educação é também criar 
metodologias pedagógicas que ampliem a democratização e a qualidade do ensino. 

Familiarizar e associar essa linguagem para o meio escolar é importante, como 
destaca Napolitano (2007)  

 
Todos nós, alunos e professores, estamos sujeitos à ação da mídia. 
O problema é que nos grupos mais jovens, inclusive naquelas 
subculturas juvenis que se julgam extremamente rebeldes, a ação 
da mídia é determinante para a construção da identidade de grupo 
(NAPOLITANO, 2007, p.12). 

 
Em muitas gerações podemos encontrar grupos de pessoas educadas pela TV, no 

sentido pejorativo, ou seja, absorve as informações de programas televisivos como regras 
de conduta para própria vida. É importante descontruir essa relação, e a escola é o lugar 
ideal para que isso aconteça. Dentre as várias atividades proposta por Napolitano (2007) 
em seu livro como usar a TV na sala de aula destacaremos a “Atividade 9: A Desconstrução 
do Material Televisual”, na qual o autor cria um roteiro para ser trabalhado com os alunos. 
No livro o autor refere-se ao filme “Truman Show”, que retrata a vida de um homem, sem 
que ele saiba, nas câmeras da TV, uma espécie de “Big Brother”. Napolitano (2007) criou o 
seguinte roteiro: “como TV “fabrica” a realidade? Como separa a realidade daquilo que a 
TV “fabrica”? Quais interesses estão por trás da “fabricação” da realidade? (...), 
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(NAPOLITANO, 2007, p. 59). Esses questionamentos subsidiarão debates e pesquisa sobre 
o assunto. 

Como podemos perceber, a TV pode ser usada tanto como uma ferramenta 
educacional que transmita aulas e democratize o ensino. P odemos citar a Universidade 
Virtual de São Paulo (UNIVESP), que tem uma programação diária na TV, nas também 
entendê-la como uma mídia manipuladora, formadora de identidades. Em ambos os casos 
a escola deve incluí-la, seja como um recurso de transmissão do conhecimento ou um 
instrumento de desnaturalização da realidade imposta.  

O blog dos termos em inglês web e log, "diário da rede" é um sítio eletrônico cuja 
estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou 
postagens ou publicações6, é um exemplo de como as Tecnologias Digitais de Informação 
e Comunicação (TDIC) podem auxiliar o ensino de História. Como menciona Oliveira (2013). 

 
Quanto aos blogs nota-se uma ampla gama de conteúdos temáticos 
que podem ser analisados no Ensino de História, deste modo o blog 
no panorama atual se configura pela diversidade da escrita e 
pensamento, por não seguir uma só corrente literária ou os 
escritores não estarem inseridos em um padrão ou modelo 
estético. Cada um lança as ideias a partir de pesquisa e estudos 
sobre o tema ao qual discorre a vontade de escrever para ser lido, 
é esse sentimento que move e alimenta tal meio de comunicação 
(OLIVEIRA, 2013, p. 42). 

 
A professora Joelza Ester Domingues relata que seu blog “Ensinar História” foi ao ar 

em 2015, em outubro de 2017, com menos de três anos, já tinha recebido 2,2 milhões de 
visitantes e perto de 5.000 seguidores cadastrados. Em pesquisa recente, realizada no blog, 
foi constatado que 59% dos seguidores são profissionais na área de História sendo a 
maioria formada por professores (42%) e o restante por estudantes de História (17%). Os 
demais dividem-se entre alunos do ensino Fundamental e Médio além de leigos 
interessados em História7. Esse é um exemplo de como as TDICs podem levar o ensino para 
além dos muros das escolas. 

Dentre os vastos recursos que podemos utilizar para ensinar História, além dos 
citados acima como rádio, TV e Blogs, podemos citar a visita a um museu, as histórias em 
quadrinhos, os jogos, os seminários, os debates, as aulas expositivas, análise de 
documentos escritos: jornal e literatura, fotografia, música, cinema, etc. Mais do que 
utilizar esses recursos é necessário pensar como fazer, como alcançar os objetivos 
previamente traçados. 

Utilizaremos o cinema como exemplo. Imaginemos um professor que queira ensinar 
Grécia Antiga para seus alunos, ele leva o filme “300”, passa o filme e diz: vocês viram como 
aconteceu. Ele deixa que o próprio filme faça a sua parte de ensinar História. 

Segundo Moreira (2017) a utilização do recurso didático apontado por Ferrés 
(1996), Chamado “El programa motivador. Se trata de  

 

                                                 
6 Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/blog/. 
Acesso em: 30 set. 2018.  
7 Disponível em: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/objetivo-do-blog/ - Blog: Ensinar História - Joelza 
Ester Domingues. Acesso em: 13 agos. 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Log_de_dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_eletr%C3%B3nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog#Artigos
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(...) um programa destinado, fundamentalmente, a suscitar um 
trabalho posterior ao visionamento. Mais do que expor conteúdos, 
o programa motivador tem como objetivos provocar, interpelar e 
despertar o interesse do leitor. Enquanto a vídeo-lição se baseia na 
pedagogia do durante, o programa motivador trabalha com a 
pedagogia do depois, já que a aprendizagem se realiza, sobretudo, 
depois do visionamento (MOREIRA, 2017, p. 3).  

 
Essas considerações nos permite uma reflexão sobre o posicionamento do 

professor nesse processo. Percebemos que o docente tem um papel fundamental na 
utilização desses recursos, devendo ter a função de provocador e mediador do 
conhecimento a ser assimilado. 

Um bom exemplo a ser dado são as produções estadunidenses dos filmes do 
gênero "cowboys" ou "faroeste". Esses roteiros retravam um período em que os Estados 
Unidos expandiram seus territórios para o “Oeste” pautado na crença do “Destino 
Manifesto” na qual os estadunidenses acreditavam serem enviados de Deus para levar o 
progresso e a civilização para ouras áreas. Os filmes retratavam os americanos como 
mocinhos e os índios como selvagens, tentando justificar assim as ações desumanas 
relacionadas aos nativos daquela região. 

Esse exemplo é para entendermos que ao expor um filme para um grupo de 
alunos, podemos fazer inúmeras relações que certamente não estarão explicitas no próprio 
filme. Relacionar o período da sua produção e quem o produziu, é muito importante, pois 
os filmes estão repletos de ideologias e são produzidos com finalidades de passar 
mensagens que estão relacionadas a uma época, a determinado valores que não estão 
desassociados ao seu tempo histórico. 

A parte fundamental desse processo é despertar o senso crítico dos alunos ao ver 
um filme, mostrando a relação do cinema com a sociedade. 

Esse exemplo nos faz refletir sobre determinados valores, se quisermos realmente 
formar alunos críticos devemos ser críticos do nosso próprio trabalho. Mais do que discutir 
História, devemos discutir as várias possibilidades de estratégias de ensino, que extrapolam 
os limites de uma disciplina, principalmente nos dias atuais onde as tecnologias “evoluem” 
a cada dia.  Assim como os alunos nós também temos muito a aprender, refletir sobre 
nossas ações como professores é o primeiro passo e estar aberto ao conhecimento. 

Saímos da graduação com os saberes iniciais que dizem respeito a disciplina na qual 
somos formados e os saberes pedagógicos, porém os saberes experienciais, definidos como 
um “conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da 
profissão docente e que não provêm das instituições de formação nem dos currículos” 
(TARDIF, 2012, p. 48-49 apud. CORRÊA; CHAQUIME, 2017). A experiência da sala de aula 
vai nos lapidando a cada ano, porém muitos conceitos sobre a educação, principalmente 
aqueles que dizem respeitos ao uso de tecnologias como recursos, vão se renovando a cada 
ano. Para ter domínio desses processos precisamos investir em uma formação continuada, 
seja através de cursos ou leitura especializada. 

A docência é uma profissão porque possui um conjunto de saberes necessários ao 
seu exercício. A esse conjunto de saberes, Shulman (2005) denominou “Base de 
Conhecimento Docente” (CORRÊA; CHAQUIME, 2017). Esses conjuntos de saberes citados 
por Shulman foram representados por Corrêa e Chaquime (2017) no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Conjunto de saberes necessários ao exercício da docência 

 
Fonte: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas com Tecnologias. UFSCar, São Carlos-SP, 

2017.  
 

 
Percebemos que há um conjunto de conhecimentos que se completam, o 

conhecimento de conteúdo (CK) é o conhecimento específico da disciplina. Assim, ter o 
domínio sobre aquilo que você pretende ensinar é o primeiro passo para desenvolver um 
trabalho de qualidade, depois o conhecimento pedagógico geral (PK), ou seja ter 
conhecimento de como ocorre o processo ensino-aprendizagem e por último o 
conhecimento pedagógico de conteúdo (PCK) que se refere ao processo ensino 
aprendizagem específico para aquela disciplina. Nesse momento o professor deve 
questionar suas práticas e buscar estratégias para que o processo ensino-aprendizagem se 
efetue. 

O processo desenvolvido por Shulman ainda não contava com a TDIC, que foram 
sendo desenvolvidas e utilizadas na educação aposteriore, com a introdução da TDIC novos 
paradigmas educacionais vão sendo criados. 

O TPACK “Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo (Technological 
Pedagogical Content Knowledge) ” (CORRÊA; CHAQUIME, 2017), é resultado da relação de 
outros saberes como podemos observar no quadro abaixo: 

 
Quadro 2 - TPACK “Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo (Technological 

Pedagogical Content Knowledge) ” 
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Fonte: Mishra e Koehler (2009, tradução nossa apud. CORRÊA; CHAQUIME, 2017). 

 
 

Podemos perceber que o quadro está dividido em Conhecimento Tecnológico (TK), 
Conhecimento Tecnológico de Conteúdo (TCK), Conhecimento Tecnológico Pedagógico 
(TPK) e Conhecimento Tecnológico Pedagógico de Conteúdo (TPACK). Cada tipo de 
conhecimento está interagindo de uma forma dialética com as tecnologias, e por sua vez 
uns com os outros. O TPACK está no centro dessas relações dialogando com todos os 
saberes e procurando estratégias para solução de problemas. Como podemos observar no 
diagrama apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Diagrama de Venn representando o Conhecimento Tecnológico Pedagógico de 
Conteúdo 

 
Fonte: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas com Tecnologias. Coleção Educação e 

Tecnologia Curso de Especialização. UFSCar, São Carlos – SP, 2017.  
 
 

Segundo Corrêa e Chaquime (2017), “isso significa que o TPACK surge a partir da 
prática e é fruto da reflexão do docente ao acionar os demais saberes para resolver dilemas 
que enfrenta ao lidar com o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas TDIC”. 

Ao introduzir a TDIC no processo de ensino-aprendizagem inúmeras possibilidades 
se apresentam, mas também é importante perceber relações-problemas também surgem. 
Encontrar estratégias tendo como foco a aprendizagem de todos e ao mesmo tempo 
entender situações individuais de alunos que aprende de uma determinada forma e outros 
de outra é o ponto chave para se pensar em estratégias mais eficazes.  

O novo horizonte aberto pela TDIC não obriga necessariamente um abandono de 
metodologias e conceitos tradicionais. Uma prova disso é o conceito de “Educação Híbrida” 
que tem como sua principal característica a “blended learning” que resulta na convergência 
dos ambientes, mesclando o EaD e o presencial e a utilização das TDICs. Essa análise 
embora simplista nos permite compreender que através dessas metodologias podemos 
ampliar recursos metodológicos criando uma ramificação de possibilidades (MILL; 
CHAQUIME, 2017). 

O Ensino Híbrido abre uma série de possibilidades. Não pretendemos falar de todas 
aqui, daremos um exemplo de metodologia que é a “Sala de Aula Invertida”. Os alunos 
estudam em suas casas o conteúdo, previamente passado pelo professor, de forma on-line, 
através de computador, celular ou tablet. Posteriormente vão aplicar o conteúdo estudado 
em casa na sala de aula e os resultados de suas pesquisas serão discutidos entre os alunos 
com a mediação do professor. O assunto pode estar relacionado à matéria, ou ser algo que 
toda turma deseja saber. O interessante é que a produção do conhecimento se torna 
coletiva e mais instigante já que o aluno não fica limitado a pesquisar na escola. Como 
menciona Moran “essa mescla, entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para 
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abrir a escola para o mundo e para trazer o mundo para dentro da escola” (MORAN, 2015, 
p. 16). 

 
Conforme Bergmann e Sams (2016, p.22-23), a aplicação da sala de 
aula invertida contribui para a promoção de uma Educação Híbrida 
quando se alia ao uso das tecnologias digitais, como vídeos, 
animações, simulações ou laboratórios virtuais, propiciando uma 
maior interação com os alunos e entre eles. Acreditam que, além 
disso, pode trazer a vantagem de permitir que o aluno estude no 
seu ritmo, aprofunde-se ou, até mesmo, reveja os pontos do 
conteúdo em que encontrou maior dificuldade. Valente (2014) 
também apresenta argumentos relacionando a sala de aula 
invertida com a personalização e respeito ao ritmo do estudante 
(MILL; CHAQUIME, 2017). 

 
Respeitar o ritmo de cada aluno é muito importante, e o Ensino Híbrido diante das 

suas inúmeras possibilidades contempla essa questão com muita propriedade. 
Aprender a ouvir os alunos é muito importante nesse processo. Leandro Karnal 

narra suas experiências em sala de aula no livro “Conversa com um Jovem Professor”, e 
entre elas conta que ao perguntar sobre as várias dinâmicas em sala de aula, qual delas os 
alunos preferiam e ficou surpreso com a resposta “a gente prefere aula expositiva” 
(KARNAL, 2016, p. 53). Isso não significa que ele deveria só dar aulas expositivas, mas 
aquela turma preferia esse tipo de aula. 

Recentemente realizamos uma pesquisa pelo Facebook com meus alunos, dos 9º, 
1º, 2º e 3º anos, ressaltando as seguintes questões. As questões vão de um a cinco em um 
sistema crescente, quanto mais próximo do número 1 (não), quanto mais próximo do 
número 5 (sim). Os resultados são apresentados nas Figura 2, 3, 4 e 5. 

 
Figura 2 - Gráfico apresentando as respostas para a questão “Você assiste aulas no You 

Tube para reforçar seu conhecimento? ”, através de uma pesquisa no Facebook com 
alunos do 9º, 1º, 2º e 3º anos 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 3 -  Gráfico apresentando as respostas para a questão “Você acha que apresnde 
com esse sistema? ”, através de uma pesquisa no Facebook com alunos do 9º, 1º, 2º e 3º 

anos, referindo-se à aulas no You Tube. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
Figura 4 - Gráfico de barras apresentando as respostas para a questão “Você acha que é 
importante que os professores façam uma lousa com tópicos bem definidos”, através de 

uma pesquisa no Facebook com alunos do 9º, 1º, 2º e 3º anos. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5 - Gráfico apresentando as respostas para a questão “Você acha que aprenderia 
história sem lousa só com filmes e debates de textos?”, através de uma pesquisa no 

Facebook com alunos do 9º, 1º, 2º e 3º anos. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Nas duas primeiras questões (Figuras 2 e 3) é possível constatar que as respostas 
são satisfatórias, a maioria dos alunos assistem aulas pelo You Tube e conseguem aprender 
dessa forma. Mas quando a questão está relacionada ao abandono da lousa (usada aqui 
como símbolo da educação tradicional) e a utilização de outros recursos como a leitura, os 
debates e o cinema, houve uma certa resistência (Figuras 4 e 5). A lousa aparece como algo 
muito importante. Os alunos sentem necessidade de organizar as ideias em tópicos, acham 
que aprenderiam com o cinema e a leitura e debates, mas não querem abandonar recursos 
como a lousa. 

Embora seja uma pequena amostra com 75 alunos, pode-se concluir nessa pesquisa 
que os alunos querem a diversidade, a mescla entre o tradicional e o novo. Eles querem ter 
acesso a todos os recursos, não escolher entre esse ou aquele, cada um aprende de uma 
forma e isso deve ser respeitado.  

 
Segundo Bittencourt (2018): 

 
As questões decorrentes do processo de renovação metodológica 
caminham em duas direções. Uma elas é averiguar a permanência 
de métodos de ensino tradicionais, lembrando que eles não 
precisam ser necessariamente abolidos para que sejam 
introduzidos outros, de natureza diversa. A outra questão é 
investigar o significado da renovação metodológica, uma vez que, 
muitas vezes, método de ensino pode ser facilmente confundido 
com técnicas de ensino, ou com a adoção de novos recursos 
tecnológicos no ensino. Não há dúvidas de que tais recursos 
precisam ser introduzidos na escola, mas não podem ser utilizados 
sem que seja repensada a concepção de métodos de ensino e 
verificado se o computador, o filme e outros instrumentos 
pedagógicos não reproduzem o tão criticado método tradicional de 
ensino (BITTENCOURT, 2018, p. 190).  
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Estudos de Bittencourt (2018) apontam que, tecnologias muito avançadas podem 
ser incorporadas, mas as aulas tradicionais permanecem. Por exemplo, o questionário é 
muito criticado como recurso, o qual servia como forma de memorização do conteúdo.  
Mas o que estava equivocado era decorar trechos considerados relevantes e não o 
questionário em si. Podemos observar que o uso de questionário é uma prática comum em 
vários cursos, até mesmo na pós-graduação, mas os objetivos são outros, é fazer com que 
o aluno leia o texto e encontre caminhos para solucionar problemas.  

Assim quando falamos em TDIC, estamos falando em incorporar uma série de 
tecnologias que tem potencial para serem transformadoras, pois ampliam as possibilidades 
de recursos e acessos e, fazem parte do cotidiano dos alunos.  Não é preciso abandonar o 
que sabemos, mas buscar aprimorar conhecimentos para que o processo ensino-
aprendizagem seja efetivado de forma satisfatória. 

 
 

4. Conclusões 
 
O processo ensino-aprendizagem requer outras estruturas metodológicas na qual o 

conhecimento tecnológico e o domínio da disciplina e da área do conhecimento do 
professor devem ser integrados.  

Os desafios docentes devem contemplar todos esses pontos que foram ressaltados 
nesse artigo. Devemos ter o domínio da História e como historiadores, estarmos abertos 
aos conhecimentos tecnológicos e, pensá-los como recursos, sermos pedagogos e buscar 
metodologias de ensino que sejam eficientes para os nossos alunos e pensar e repensar 
todos os dias como educar de forma ética. Em conjunto, buscar a real formação do aluno 
entendendo-o como um ser integral, que precisa de ter noções de moral, ética, mas 
também uma bagagem de conhecimentos que faça dele um ser livre para pensar e agir, 
somente assim a educação fará realmente sentido na vida das pessoas. 

Não foi nossa pretensão ensinar professores a darem aulas. O artigo apenas propôs 
uma reflexão sobre as inúmeras possibilidades que as mudanças tecnológicas oferecem e, 
a importância de se pensar nisso. Mostrar que a TDIC pode promover uma ampliação na 
possibilidade de criar novas metodologias de ensino eficientes para o ensino de História, 
que associada as práticas tradicionais podem oferecer resultados mais satisfatórios para os 
alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Devemos dessa forma, diversificar nossas metodologias, registrar nossas 
experiências e analisar o que pode ser viável ou não dentro do ensino de História. 
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