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RESUMO 

 

A presente pesquisa trata do uso das tecnologias indicadas no material didático de 
história e aplicadas em sala de aula, observando sua relevância no processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes. Para isso, tomou-se o cuidado em verificar os 
recursos disponíveis na escola, o livro didático utilizado e uma entrevista com o 
docente a fim de perceber suas impressões em relação ao uso dessas indicações no 
processo de construção do conhecimento. Fundamentamos a relevância da pesquisa 
para a academia, bem como buscamos respostas em teóricos sobre o uso das 
tecnologias no âmbito cultural, social e profissional, que normalizam esses recursos 
no dia a dia. Com as respostas obtidas, percebe-se que o uso do manual do professor 
é pouco utilizado como referência para o plano de aula, apesar de ainda assim, haver 
inserção de recursos múltiplos de tecnologia em sala de aula, o que garante maior 
engajamento e interação dos estudantes, aumentando os ganhos de conhecimento. 
O mesmo não pode ser visto na escola pública, por fatores estruturais que perduram 
na deterioração do sistema no Brasil. No momento em que o mundo passa por uma 
reconfiguração social em meio a uma pandemia causada pela Covid-19, percebe-se 
a escassez de inserção tecnológica dos estudantes e professores brasileiros, forçando 
governos estaduais e editoras a correr contra o tempo para manter o conhecimento 
em transmissão. Assim, o uso das tecnologias indicadas no livro didático faz parte de 
um princípio de mudanças no comportamento educacional brasileiro e que necessitam 
ter seus resultados analisados quanto à sua utilização, no intuito de futuras 
implementações e ampliações, transcendendo, assim, o limiar do conhecimento e das 
fronteiras tecnológicas. 
 
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Livro didático. História. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LIPINSKI, Heitor Alexandre Trevisani. GERMINARI; Geyso Dongley. THE USE OF 
TECHNOLOGIES PRESENTED IN THE TEXTBOOK OF HISTORY DISTRIBUTED 
TO STUDENTS OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS IN CURITIBA AND REGION. 
Dissertation (Master in Education) – State University of the Midwest, Irati, 2020. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This research delas with the use of Technologies indicated in the didactic material of 

history and applied in the classroom, observing their relevance in the teaching learning 

processo f students. To this end, care was taken to check the resources avaiable at 

school, the textbook used and an interview with the teatcher in order to perceive his 

impressions regarding the use of these indications in the knowledge construction 

process. We substentiate the relevance of research to academia, as well as seek 

answers from theorists on the use of Technologies in the cultural, social and 

professional spheres, which normalize these resources on a daily basis. With the 

answers from theorists on the use of Technologies in the cultural, social and 

professional spheres, which normalize these resources on a daily basis. With the 

answers obtained, it is clear that the use of the teacher’s manual is little uses as a 

reference for the lesson plan, although even so, multiple technology resources are 

inserted in the classroom, which ensures greater engagement and interaction. 

Students, increasing knowledge gains. The same cannot be seen in public schools, 

due to structural factors that persist in the deterioration of the system in Brazil. At a 

time when the worl is going through a social reconfiguration in the midst of a pandemic 

caused by Covid-19, there is a lack of technological insertion for brazilian students and 

teachers, forcing state governments and publishers to run out of time to maintain 

knowledge in tranmission. Thus, the use of the Technologies indicated in the textbook 

is parto of principle of changes in Brazilian educacional behavior and which needs to 

have its results analyzes in terms of their use, with a view to future implementations 

and extensions, thus transcending the threshold of knowledge and technological 

frontiers.  

 

Keywords: Education. Technology. Textbook. History.
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INTRODUÇÃO 

 

Em meados de 2014 iniciei os estudos referentes ao processo de concepção, 

produção e publicação de materiais didáticos, período em que pude perceber as 

nuances de polimento dos editais norteadores do Ministério da Educação, bem como 

a visão editorial daquilo que se pretende demonstrar com o ensino, seja ele público 

ou privado. 

Concomitantemente ao momento em que exercia o trabalho, imerso no mundo 

editorial, percebia, de forma crítica, os entraves da emancipação de um objeto que é, 

ao mesmo tempo, um arauto de conhecimento (em muitos casos, trata-se do único 

livro que o aluno terá contato durante os anos de formação na educação básica) e um 

produto cujo conteúdo pedagógico metodológico, por excesso de tradicionalismo ou 

de vanguarda, passa pelo descrédito docente e o seu desuso em sala de aula.  

Considerando o exposto, é interessante perceber que o livro ainda continua 

como referência temática e conteudista para o desenrolar das discussões pretendidas 

na escola. No entanto, com o advento das tecnologias, a maneira de se trabalhar em 

sala foi se alterando significativamente. Afinal, a escola também é o ambiente em que 

as novidades do mundo devem ser expostas para que o uso satisfatório desses 

recursos seja encaminhado e incorporado no cotidiano do estudante. 

Nesse ínterim, observa-se que os livros didáticos distribuídos para as escolas 

públicas no Brasil indicam, tanto para o professor como para o aluno, recursos que 

extrapolam o conteúdo do livro, através de links de internet, vídeos, músicas, games 

etc., os quais estimulam o conhecimento por meio da proatividade do aluno ou do 

engajamento conjunto para a profusão do conhecimento.  

Já os livros didáticos de sistema de ensino, voltados para o ensino privado, 

caminham de forma distinta, indicando bem menos informações extras, mas 

disponibilizando, através de plataformas digitais, os conteúdos que a complementam, 

o que proporciona ao estudante manter o foco na visão do próprio editorial que a 

produziu. 

Partindo dessa realidade das escolas públicas e privadas em relação ao 

material didático, originou-se a problemática desta pesquisa: partindo do pressuposto 

de que o livro didático ofertado nas escolas brasileiras é um dos principais recursos 
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pedagógicos, a forma como ele apresenta sugestões para a utilização de tecnologias 

educacionais cumpre o seu papel no processo de ensino/aprendizagem? Em que 

medida o professor que utiliza o livro didático reconhece a importância do uso das 

tecnologias para a sua prática em sala de aula? Como ocorre o acesso e de que forma 

ele se relaciona com as tecnologias disponíveis nesse material? Em outros termos, o 

conteúdo digital disponível no material didático tem sido plenamente aproveitado nas 

atividades realizadas em sala de aula?  

Toma-se como hipótese que a má formação inicial e continuada, a falta de 

recursos materiais em equipamentos disponíveis nas escolas, bem como a ausência 

de estímulo e reconhecimento em relação à aplicação das tecnologias sugeridas nos 

livros didáticos, são fatores que comprometem o processo de ensino aprendizagem.  

Antes de qualquer aferição ou concepção de valor sobre um sistema e outro, o 

que se propõe nesta pesquisa é averiguar o uso desses recursos pelo professor e  se, 

na concepção dele, o livro auxilia ou não no processo de ensino aprendizagem. Para 

tanto, foi necessário investigar no livro didático de História a oferta de recursos 

tecnológicos; observar a infraestrutura da escola para o uso das tecnologias 

apresentadas nos livros didáticos; identificar a aplicabilidade das tecnologias na aula 

de História e avaliar a contribuição dos recursos tecnológicos ofertados pelos livros 

didáticos no processo de ensino/aprendizagem. 

O intuito deste trabalho, desta forma, é contribuir com futuras pesquisas 

relacionadas ao livro didático e ao uso de novas tecnologias, além de promover o 

debate dentro das editoras nos projetos de edição desses materiais e promover a 

afinidade com as práticas pedagógicas para uma possível democratização no uso dos 

recursos tecnológicos. 

A escolha da disciplina de História se deu mais precisamente por conta da 

observação editorial do número de recursos disponibilizados nas indicações. Muito 

por conta de o número total de páginas dos livros não conseguir condensar toda a 

linha do tempo dos povos e suas produções, necessitando que o encaminhamento 

em sala estimule novas pesquisas e aprofundamento. 

Outro aspecto a se considerar é que, segundo Germinari e Moura (2017, p. 

104), o “ensino de História deve possibilitar a construção de uma consciência histórica, 
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na qual o aluno consiga perceber o passado na sua singularidade e nos seus 

resquícios com o presente”, ou seja, é a partir do ensino de História que se aprende a 

analisar os fatos com criticidade e, simultaneamente, verificar como o legado de tais 

ações se refletem no presente. Os autores ainda prosseguem, corroborando com este 

pensamento no qual afirma-se que “este presente foi moldado graças às experiências 

ocorridas no passado, assim como, que estas experiências servem como orientação 

dos indivíduos na vida em sociedade.” (GERMINARI; MOURA, 2017, p. 104). 

Assim, a despeito das reformas escolares dos últimos anos, que 

sucessivamente vem preterindo disciplinas como filosofia, sociologia e história, 

percebemos que o número de inserções extra classe passam a ser aspecto cotidiano 

do estudante e ainda contribuem com características cruciais para a formação do 

caráter individual e cidadão. 

Dessa forma, mediante o contexto apresentado, a pesquisa se desenvolveu em 

três momentos. No primeiro, utilizamos o estado da arte para justificar a importância 

de se debater a temática, livro didático de História e tecnologia educacional, 

apresentada na base de dados da CAPES, entre os anos de 2014 a 2019. No 

repositório da CAPES, foram encontradas 48 pesquisas ao utilizar a referência de 

busca ‘livro didático de História’. Ao refinar a busca, utilizando as premissas de 

‘Educação’ na área de conhecimento; avaliação; concentração e programa, as 

incidências foram reduzidas a 13 trabalhos entre mestrado e doutorado. Entretanto, 

nenhuma das investigações se assemelhava ao nosso propósito. Outra busca foi 

realizada, porém dessa vez utilizando ‘tecnologia educacional’, em que se 

apresentaram inicialmente 1.075 trabalhos de pesquisa. Ao filtrar a busca entre os 

anos de 2014 e 2019, restaram 589. Apesar de aplicar os mesmos filtros que a 

tentativa anterior e encontrar um número de 38 trabalhos, foi somente verificando os 

589 do início que conseguimos verificar algumas investigações que se aproximavam 

do nosso objeto. Logo, a intenção do levantamento de dados é expor um panorama 

daquilo que está sendo produzido intelectualmente sobre o tema. 

Ainda no mesmo momento, antes de inserir-se na pesquisa em si, foi 

necessário transcorrer o percurso de entendimento da cultura social e da identidade 

a fim de se chegar aos pormenores da cultura da escola e cultura escolar, cujo 

processo é um reflexo da sociedade fora dos muros do conhecimento e, por isso, traz 

consigo uma mistura de conflitos que, cremos, são lapidados nas cátedras escolares. 
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Além desses aspectos, o capítulo encerra versando sobre a tecnologia e diversidade, 

assim como sua inserção na escola. Entendendo o advento das tecnologias e tendo 

por base o professor como a principal tecnologia presente na escola, discorremos pelo 

seu uso no cotidiano, fazendo parte da realidade da maioria dos alunos brasileiros. 

Além disso, quando se fala em tecnologia, não devemos pensar somente naquelas 

relacionadas à informática e à rede mundial de computadores, mas devemos 

considerar o rádio, a TV, os games.  

No segundo momento, foi preciso compreender também que, apesar do uso 

desses recursos estarem cada dia mais comuns, eles são norteados por documentos 

do Estado que indicam o conteúdo a ser trabalhado, bem como as habilidades e 

competências que o material deve buscar incutir no estudante. O uso ou a inserção 

de recursos destinados ao aprofundamento também estão presentes, sobretudo nos 

documentos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), cujo objetivo é 

contemplar ao máximo os recursos disponíveis à sociedade, ainda que desconsidere, 

em determinados casos, a desigualdade social no país. Já a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), também possibilita que haja o uso de recursos tecnológicos, ainda 

que nos livros norteados por esse documento indiquem, primordialmente, um apoio 

mais ao docente que ao discente. Portanto, faremos uma breve construção histórica 

dos documentos norteadores, a fim de perceber a evolução na recomendação de uso 

tecnológico em sala de aula, a partir dos livros didáticos. 

O terceiro momento descreve a pesquisa empírica que se tornou possível com 

a colaboração de 5 instituições de ensino, sendo dois colégios estaduais no bairro 

Uberaba em Curitiba e três escolas privadas, duas situadas nos bairros curitibanos 

São Francisco e São Lourenço, respectivamente; e uma no município de Campo 

Largo, região metropolitana da capital paranaense. 

A pesquisa foi ancorada em autores como Bordieu (1998; 2004), Forquin 

(1993), Bittencourt (2018), Schimidt (2008), Castells (2010), considerando o seguinte 

encaminhamento metodológico: aplicação de questionário aos professores, a fim de 

identificar o uso (ou não) das tecnologias disponibilizadas nas coleções de história 

distribuídas na rede pública e privada. Nessa etapa, buscou-se elucidar como o 

professor reconhece, no uso das tecnologias, o desenvolvimento do processo de 

ensino aprendizagem. Aliado a isso, foi avaliada a estrutura oferecida pela escola para 

a utilização dos recursos tecnológicos. 



18 

 

 

 

O norte da análise foi escolhido com base nos conceitos de Castells (2010), 

cuja produção teórica faz um apanhado da evolução tecnológica das últimas décadas, 

profetizando a entrada em uma sociedade mergulhada no mundo digital. Hoje, 

estamos em um contexto diferente da era industrial, e a educação é, para este autor, 

o ponto chave que deve aproveitar as oportunidades que as bases de dados e a 

conexão em rede oferecem.  

Ainda segundo Castells, a educação é uma instituição ainda em atraso, que 

conserva ideias e práticas fora do contexto cultural atual. Isso não quer dizer que a 

educação deve acontecer só pela internet, mas que ela consiga formar indivíduos 

autônomos, capazes de ponderar a gama de informações que nos cercam e aplicar 

esse conhecimento para um projeto de vida. 

 

1. EDUCAÇÃO, CULTURA, DIVERSIDADE E TECNOLOGIA: DESAFIOS DE 

UMA ARTE A SER DESVENDADA 

 

O que há de novo no mundo? Como surgem as grandes invenções? O que há 

de utilidade para aquilo que pensamos fazer em uma pesquisa? Ora para essas 

indagações o que é mais relevante entender é que se somos seres pensantes e, ainda 

que por motivações distintas, buscamos a pesquisa para solucionar problemas 

sociais, ambientais, políticos ou filosóficos, temos a obrigatoriedade de procurar 

pensamentos semelhantes, no intuito de enriquecer nosso repertório teórico e tentar 

trazer à tona alguma originalidade. 

Quando falamos em pesquisa, sabemos que ela tem por fim trazer um ganho 

para o ser humano e seu habitat, no entanto devemos nos atentar também para o fato 

de que somos muitos em um só país. Imaginemos então a proporção mundial de 

cidadãos que se aprofundam em temas complexos para resolver os dilemas 

enfrentados. É nesse intuito que se faz necessário uma análise de um recorte do 

estado da arte, ou seja, aquilo que é inerente ao que se pretende pesquisar e, 

concomitantemente, procurar concordar com o que já foi investigado ou refutar com 

ponto de vista distinto. 

Essas considerações iniciais são a porta de entrada para que não se repitam 

resultados, o que acarretariam uma perda de tempo e investimentos para se chegar à 
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semelhantes fins. É uma maneira de se discutir o impensado nas brechas encontradas 

por pensamentos plurais. 

  

1.1 A BUSCA PELA SIMILARIDADE ENTRE LIVRO DIDÁTICO, ENSINO E 

TECNOLOGIA 

 

A globalização é um fenômeno mundial que na atualidade foi intensificado 

muito por conta das novas tecnologias informacionais, as quais promovem o 

intercâmbio de conhecimentos e culturas ainda que estejamos no mesmo ponto 

geográfico, também pelo comércio e indústria cada vez mais unificado na troca de 

mercadorias e bens de consumo, mas indo além, podemos perceber que há uma 

cultura que se forma a partir dessa profusão de misturas que se interpelam pelo 

mundo. 

A esse respeito, podemos também afirmar que essas influências dos 

fenômenos atuais afetam a cultura como um todo e, por consequência, a cultura 

escolar e a cultura da escola.  

A escola é uma das principais instituições da sociedade. É dela que nascem as 

possibilidades de ascensão social, de pesquisa, tecnologia, responsável pela 

educação formal de todos os indivíduos e também pela promoção do conhecimento e 

incentivo na busca por novas possibilidades de evolução da humanidade. Assim, 

difere de outras organizações sociais, pois sua estrutura e organização não estão 

apoiadas apenas pela burocracia, a escola é ampla, “compreendendo não apenas as 

relações ordenadas conscientemente, mas, ainda, todas as que derivam de sua 

existência enquanto grupo social” (CANDIDO, 1964, p. 107). 

Desse modo, a escola como instituição social é o alicerce para entender a 

sociedade moderna. A escola, tal como afirma Pineau (1999, p. 39), é “um dos 

principais motores de triunfo da modernidade”. Portanto, o que entendemos é que “a 

vida interna da escola [...] reelabora, segundo a sua dinâmica interna, as normas, 

valores, práticas comunitárias, dando-lhes uma coloração nova, mas nem por isso 

alheia ao encadeamento geral da sociedade” (CANDIDO, 1964, p. 111 e 128). 

Ainda, é o encadeamento das estruturas de tomada de decisões que mostra 

como as escolas estão inseridas em uma especificidade entre as organizações que 

compõe a sociedade, pois como afirma Nóvoa (1998, p. 16): 
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As escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem ser 
pensadas como qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a 
simplificação do humano [...] que a cultura da racionalidade empresarial 
sempre transporta.  

  

No entanto, a função da cultura escolar seria, portanto, a incorporação de 

valores relativos à escola, servindo como ferramenta de inculcação de valores que 

reverberam na sociedade. Assim, Viñao Frago afirma que,  

 

[...] esses modos de fazer e de pensar – mentalidades, atitudes, rituais, mitos, 
discursos, ações – amplamente compartilhados, assumidos, não postos em 
questão e interiorizados, servem a uns e a outros para desempenhar suas 
tarefas diárias, entender o mundo acadêmico-educativo e fazer frente tanto 
às mudanças ou reformas como às exigências de outros membros da 
instituição, de outros grupos e, em especial, dos reformadores, gestores e 
inspetores. (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 100). 

 

Entendemos até aqui que a cultura escolar é, simultâneamente, reflexo social 

e perpetuadora dos valores que compõe a cultura da sociedade, mas ainda que as 

instituições e organizações escolares estejam imersas nesse contexto amplo, 

internamente produzem cultura que lhes é própria, articulando costumes e valores que 

os membros que compõe a mesma organização partilham (NÓVOA, 1995). Assim 

também afirma Brunet (1995) quando nos revela que por mais integradas nesse 

contexto cultural amplo, como a cultura nacional, a escola produz, com suas 

características específicas, uma cultura interna que as individualiza, singulariza entre 

as outras. 

De acordo com Stolp (1994), trata-se de um sistema de valores, crenças, 

normas, rituais, mitos, que são significados em um padrão que varia daquilo que seria 

o habitual a todas as escolas, tornando único naquela comunidade escolar, tendo suas 

características e especificidades próprias.  

A cultura da escola então é um conjunto de fatores organizacionais específicos 

que tornam a cultura da escola relativa, quando falamos em valores, hábitos, 

comportamentos, que são transmitidos pela educação exterior, mas nos mostram que 

a escola não é passiva à esses padrões de normas exteriores, e sim ativa em 

reinterpretar e operacionalizar seus significados.  

Atualmente, a escola foi inundada com um novo elemento cultural: as novas 

tecnologias de informação, sejam vindas através do aluno e professores ou pela 
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administração escolar. Observa-se, portanto, o domínio das inovações tecnológicas 

nas esferas sociais e mesmo as periferias das grandes cidades têm ou já tiveram 

algum contato com os novos sistemas de informação digital. 

Ora, apesar das novas técnicas de aprendizado, das formações de professores 

e da atualização das didáticas e práticas escolares em sala, há um elemento que 

resiste ao tempo e permanece com inúmeras alterações e editais normativos, mas 

incólume nas escolas públicas e privadas, seja por meio de editais do governo que 

norteiam sua concepção, seja por editoriais baseados no sistema de ensino, que se 

pautam na Base Nacional Curricular Comum1: o livro didático como já vimos, ainda é 

companhia corriqueira dos estudantes por todo o Brasil. 

Nesse sentido, pautado nas ideias dessa pesquisa, procuramos, em um breve 

mergulho, o estado da arte envolvendo temas que abordassem o livro didático de 

História e tecnologia educacional entre os anos de 2014 a 2019. No site do repositório 

da CAPES, as pesquisas encontradas foram um total de 48 utilizando ‘livro didático 

de História’ como palavra-chave. Ao refinar a pesquisa utilizando as premissas de 

‘Educação’ nos campos indicados para área de conhecimento; avaliação; 

concentração; e programa, reduziram as incidências para 13 trabalhos de mestrado e 

doutorado. 

Apesar de terem sido coletadas amostras de trabalhos nessa primeira 

pesquisa, o que revelou uma não similaridade com aquilo que pretendemos, fomos 

em direção a um novo critério para buscar resultados mais próximos ao que 

desejamos, entendendo também a necessidade de otimizar a análise dos trabalhos 

ali contidos. Foi então pesquisado ‘tecnologia educacional’, em que apareceram 589 

trabalhos de pesquisa entre dissertações e teses. Com um dado maior, aplicamos 

novamente os filtros que realizamos anteriormente, chegando a 38 pesquisas 

concluídas. Porém, pelo fato de a nova tentativa ter se mostrado ineficaz em encontrar 

similaridades, voltamos ao montante de 589 escritos, visando a importância de uma 

preliminar e, por isso, não tão completa avaliação do estado da arte, por conta do 

tempo para sua conclusão, em uma dissertação de mestrado, optamos, após a leitura 

dos resumos, por selecionar uma amostra daquelas que melhor se aproximaram do 

nosso intuito de pesquisa. 

                                                           
1 A BNCC é um documento normativo visando a elaboração dos currículos escolares para o ensino no Brasil, 
tanto para escolas públicas como instituições privadas. 
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Verificando os resumos das teses que apareceram no filtro da CAPES, 

identificamos trinta e sete que se aproximam do tema. É possível, portanto, perceber 

no número reduzido, que o trabalho de pesquisa com tecnologia na área da educação 

parece ainda estar em ritmo lento. Em nenhum deles foram identificadas pesquisas 

com o uso das tecnologias propostas no livro didático, mas o uso das tecnologias 

pelos alunos ou professores, seja em sala de aula, na formação continuada ou na 

participação social, são verificadas como algumas das pautas que se abrem para o 

campo, sempre permitindo arestas para novas pesquisas. 

Dos textos selecionados, optamos ainda por trabalhar com aqueles cujo 

resumo e título se aproximavam com o tema dessa pesquisa, para não estender a 

discussão, visto que nosso foco é perceber a necessidade dessas indicações no livro 

didático e sua colaboração na formação do estudante. Destes trabalhos, 3 foram 

defendidos em 2014, em 2015 não foram encontrados temas parecidos, mas em 2016 

houve 4 e em 2017 apenas 2 trabalhos. Nenhum deles, como já citamos, ofereceu 

como tema a tecnologia no livro didático, mas trabalharam questões tecnológicas em 

práticas do ensino ou na formação docente. 

Esse levantamento tem relevância antes de iniciar a pesquisa, pois como afirma 

Soares (1997 apud FERREIRA, 2002, p. 259): 

 

Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em 
determinado momento, é necessária no processo de evolução da ciência, 
afim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e 
resultados já obtidos, ordenação que permita indicação das possibilidades de 
integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a 
identificação de duplicações ou contradições, e a determinação de lacunas e 
vieses.  

 

Nessa perspectiva, devemos inicialmente entender a que se refere a nossa 

pesquisa, para aí então expor aquilo que encontramos de discussões pertinentes 

acerca do tema. Senão vejamos: nosso intuito inicial é o de investigar a relação dos 

professores com o material didático, naquilo que tange os recursos de tecnologias, 

(links, vídeos, músicas, games etc.), propostas pelo livro didático participante do 

Programa Nacional do Livro Didático ou pautadas nas normativas da Base Nacional 

Comum Curricular, da disciplina de História, tanto no manual do estudante como no 

do professor, e qual a avaliação de colaboração vista pelo orientador em sala de aula 

no processo ensino e aprendizagem do Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos), nas 
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escolas públicas estaduais e privadas. 

Pudemos perceber que as pesquisadoras desenvolveram seus trabalhos no 

uso das tecnologias envolvendo a formação docente, seja no processo para docência 

virtual (ALBUQUERQUE, 2014), como recurso para a licenciatura de matemática 

(LOPES, 2014) ou envolvendo a tecnologia e as práticas pedagógicas (TINTI, 2016), 

este não estava disponível no repositório da CAPES, apenas pelo título encontramos 

similaridade com o tema. 

A primeira pesquisa que citamos se desenvolve por meio das práticas em EAD 

(Educação a Distância), desenvolvendo uma formação contínua de professores para 

este tipo de docência, no sentido de garantir melhor qualidade no ensino, buscando 

inovações, tendo em vista o marco regulatório que “estabelece diretrizes que devem 

ser incorporadas, para que se possibilitem novas formas de construção de 

conhecimentos e de organização de pensamento, proporcionadas pelas Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 14). 

Ainda em relação à pesquisa desenvolvida por Albuquerque (2014), 

consideramos aqui a EAD como uma modalidade de ensino que se utiliza da 

tecnologia on-line com uso de recursos como plataformas digitais. Cabe ressaltar que, 

apesar de a princípio, não existirem vídeo aulas anexas ao livro didático do PNLD, 

exceto quando indicações de links contendo vídeos no YouTube, não vamos aqui 

analisar ou criar um repertório de análise da discussão relativa à tese. No entanto, 

cabe salientar que, apesar da pesquisa ter sido defendida há cerca de cinco anos, a 

qualidade da EAD ainda é questionada, quando percebemos que pode não estimular 

o pensamento criativo do estudante, mas promove o autodidatismo, encaminhando 

para a interpretação singular dos eventos.  

Assim, apesar de acreditarmos em um desenvolvimento tecnológico para a 

educação que não seja tão impessoal quanto o professor em uma tela e o estudante 

na outra ponta dessa relação, sem muitas vezes poder tirar suas dúvidas e esclarecer 

de imediato, devemos assentir que, de fato, é eficaz em diversos aspectos e, portanto, 

relevante a pesquisa para o desenvolvimento humano. No entanto, serve como 

exemplo das tecnologias que estão em voga na pesquisa acadêmica, mas se distancia 

como modelo para o intuito daquilo que pretendemos desenvolver. 

Não obstante desse viés, é importante ressaltar que, se houver investimentos 

na aquisição de suportes técnicos para a utilização de tecnologias que envolvem a 
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educação em sala de aula, há inovações consideráveis que apoiam a aprendizagem 

do estudante desde o ensino infantil até a pós-graduação. É importante ressaltar 

também que a figura de um professor, tutor, orientador, não deve ser descartada. 

Afinal, o contato humano e a troca de ideias é um dos pilares mais interessantes para 

a formação intelectual de qualidade. 

Seguindo adiante, um outro trabalho, se pautou em uma 

 

análise documental, que apontaram dois cursos de Licenciatura em 
Matemática de uma universidade pública do Estado de São Paulo como 
aqueles que previam a formação para o uso das Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) em seus projetos pedagógicos (LOPES, 
2014, p. 7). 

 

Novamente encontramos algo que relaciona educação e tecnologia, agora na 

graduação, apesar de se utilizarem de outros meios tecnológicos. A problemática 

atende um viés com foco exclusivamente na formação docente e os meios para que 

se utilizem dos recursos a favor dos conceitos e conteúdos ministrados em sala de 

aula. 

Destacamos ainda mais dois trabalhos que se aproximaram um pouco dos 

nossos objetivos: o primeiro, apesar de não relacionar com o Livro Didático e com a 

prática do ensino, traz uma perspectiva interessante do ponto de vista educativo além 

da escola. Toma como norte o posicionamento social do estudante mediante suas 

reflexões de mundo, objetivo primordial das disciplinas de ciências humanas. O 

trabalho se desenrola pelas 

 

questões relacionadas ao sentimento de indignação e pertencimento no 
universo da educação pública paulista que possa motivar os jovens 
estudantes à participação, organização, reflexão e formação crítica por meio 
dos movimentos e manifestações sociais ocorridos em junho de 2013 e nos 
meses subsequentes, organizados via redes sociais da internet (SILVA, 2016, 
p. 7). 

 

Pensamos que se aproxima daquilo que pretendemos por utilizar algo mais 

cotidiano e que acreditamos estar mais próximo dos estudantes como tecnologia de 

informação. Além de fomentar a prática de uma atitude crítica na sociedade, função 

essa que visamos perceber em nossa pesquisa em seu desenrolar. É similar no 

conceito de que, como afirma Moraes (2001, p. 19), 
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[...] Nessas circunstâncias, sobretudo, evidencia-se o papel estratégico de 
uma reflexão teórica e crítica sobre a educação e seu papel em uma 
sociedade civil que se quer esvaziada de conflitos, conformada como 
"sociedade educativa", harmônica, positiva, pragmática, tolerante e plural. 

 

É atendendo a essa perspectiva que pretendemos intensificar os estudos e 

observações de campo para nossa pesquisa e é também como acreditamos que a 

tese de Silva (2016) foi norteada. Corroborando com essas ideias, Torres (2014, p. 8) 

defende sua tese envolvendo materiais didáticos e “teve como objeto o estudo das 

produções didáticas audiovisuais sobre o tema da sexualidade e dos direitos 

reprodutivos, elaboradas por Organizações Não-Governamentais (ONGs), no Estado 

de São Paulo, as quais são destinadas aos docentes para o uso no trabalho 

pedagógico com os jovens”. 

Como podemos perceber nesses trabalhos que encontramos, o foco na 

tecnologia é tangente ao tema principal ou colabora na abordagem do problema a ser 

respondido. No entanto, em nenhum deles está implícito que o uso delas colabora ou 

não com a formação do aluno. Será um consenso de que elas auxiliam ou a falta de 

estrutura nas escolas públicas brasileiras não permite essa análise? O livro didático 

se tornou obsoleto ou ainda pode se tornar ferramenta de integração e disseminação 

tecnológica para os estudantes das mais variadas realidades brasileiras? Essas 

questões surgem ao observar tais análises, porém, ainda que não consigamos 

responder por completo, abrem caminho para outros problemas estruturais e sociais 

da educação pública, que devem ser analisados com criticidade, tendo em vista os 

inúmeros ataques vividos pela escola e a universidade nos últimos anos. Ataques 

parciais por não entenderem a conjuntura atual e o desmantelamento das instituições 

em práticas governamentais de ocre sabor àqueles que dedicam suas vidas à 

transmissão de conhecimento.  

Juízos à parte, essas questões são necessárias para entender a falta que 

encontramos em pesquisas com maior proximidade ao nosso objeto de análise. Há 

uma imensa variedade de investigações sobre o livro didático, ou sobre tecnologia, ou 

ainda sobre o processo de ensino e aprendizagem e a junção desse tripé talvez possa 

ter sido estudado em um outro momento, em anos anteriores, o que requer atualização 

e passos a serem dados. 

Há de se compreender que a pesquisa para encontrar algo semelhante foi 

restrita e talvez necessitasse algo ainda mais abrangente e minucioso, detalhando as 
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especificidades e necessidades dos objetivos e, assim, buscar uma maior 

compreensão do que circula no meio acadêmico e no universo exploratório. No 

entanto, o que se pensou aqui foi em buscar, de forma reduzida, o estado da arte e 

dar fundamentos para análises das teses averiguadas, para dar seguimento a algo 

que seja além de útil para a sociedade, original em seu fundamento e proposição. 

Desse modo, nenhuma pesquisa está imune de repetir as descobertas 

alcançadas, mas é dever do pesquisador se aprofundar em uma busca pela qualidade 

de seus objetivos, filtrando aquilo que pode ser as arestas de resultados anteriores 

além de auxiliar no caminho a ser percorrido, ou propor uma alternativa em que 

caibam outras considerações. 

Diante do exposto, é interessante atentar para as metodologias utilizadas nas 

pesquisas para que, em caso de muitas semelhanças de resultados, haverá a 

possibilidade de seguir por outros caminhos, ainda que norteado em parâmetros 

científicos já estabelecidos. 

Percebemos que o resultado da nossa busca foi, apesar de uma pequena 

amostra, uma sinalização a orientar os caminhos que pretendemos seguir, aliando 

objetivos práticos e úteis para o desenvolvimento do projeto, bem como para trazer 

resultados palpáveis e aplicáveis, buscando um ponto a mais para favorecer o 

ambiente de cultura escolar.  

 

1.2 TRAÇOS DA CULTURA E OBSERVAÇÕES INICIAIS 

 

Imaginemos estar em um balão a gás, sobrevoando uma região qualquer do 

planeta. Observando do alto, podemos perceber a natureza, seus bosques, flores, 

campos, construções, algumas pessoas e até mesmo seus vestuários. Tudo o que 

nossos olhos vislumbram pode ser o retrato da cultura daquele povo. A preservação 

ou não de suas florestas, a maneira de cultivar a terra, o comportamento das pessoas, 

seu modo de vestir-se, as casas, tudo isso pode ser atribuído à cultura. 

Ainda nesse balão, podemos perceber que as nossas crenças e tradições não 

são afetadas apenas por observar a paisagem e, sincronicamente, aqueles que lá no 

chão olham para o alto e também nos observam, não sofrem interferência em seu 

cotidiano. Talvez essa indagação não consigamos responder por hora, mas é 

primordial que devamos pensar a cultura não como algo estanque e limitado, e sim 
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como algo que se move e recebe influências das mais diversas e plurais. 

Assim, ao percebermos que ainda estamos no alto, observando a todos, 

podemos pensar em usar os meios tecnológicos atuais que temos disponíveis para 

registrar o momento ou ainda para divulgar o passeio usando das redes sociais. Aí 

podemos perceber o uso da tecnologia interferindo também em nossos costumes, em 

nossa vontade de mostrar ao mundo aquilo que estamos presenciando. Claro que 

devemos nos atentar também para o que Bauman (2001) chama de liquidez da 

modernidade2, em que momentos, pessoas, objetos, são efêmeros e descartáveis. 

Essa adoção de insignificância das coisas que nos rodeiam e que aparentemente 

estamos nos acostumando, em sobreposição, o muito relevante do momento para sua 

divulgação, pode estar se instalando em nossa cultura urbana atual3. Talvez por meio 

da tecnologia que interfere nesses momentos. Talvez pela frenética agenda a que 

somos expostos com compromissos, metas, ações, que passam a nos mecanizar. 

No entanto, temos uma salvaguarda: a escola, como arquétipo da cultura, ainda 

é um arauto para nortear essa insensatez do descartável e promover o bom uso das 

tecnologias disponíveis. Ainda assim, há de se considerar que: 

 

É provavelmente por um efeito da inércia cultural que continuamos tomando 
o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia 
da “escola libertadora”, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é 
um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência 
de legitimidade às desigualdades sociais e sanciona a herança cultural e o 
dom social tratado como dom natural (BOURDIEU, 1998, p. 41). 

 

Dessa maneira, não obstante a escola ter um papel primordial na função de 

atualizar o cidadão em formação, é também tácito que o sistema vigente conserva a 

hierarquia social, pois a midiática precariedade do ensino público versus o ensino 

                                                           
2 O filósofo Zygmunt Bauman (1925-2017) utilizou do termo “modernidade líquida” para se referir ao mundo 
globalizado, no qual a liquidez, a volatilidade e a efemeridade se instalaram no modo de vida da sociedade, 
desorganizando as esferas da vida humana (social, afetiva, cultura, trabalho), desestabilizando as estruturas 
vigentes até então. Como não há consenso acadêmico sobre o momento que vivemos, entendendo modernidade 
e pós-modernidade, tomaremos, portanto, como premissa de que vivemos tempos modernos contemporâneos, 
sem que haja necessárias especificações de diferenciação dos conceitos. Apesar de distinções tecnológicas e 
informacionais, ainda vivemos reflexos do pensamento e mudanças da era moderna. 
3 “O poeta francês Charles Baudelaire procurou, na imensidão das grandes cidades, a efemeridade que 
caracterizou sua época. Viveu na Paris oitocentista em seu momento de reforma urbana, sob o governo de 
Napoleão III. Da reforma, nasceu um modelo de modernidade urbana, em que a construção de grandes vias para 
a rápida circulação de cargas e de transporte de passageiros passa a ser privilegiada. Paris, à época de Baudelaire, 
era a capital da utilidade fútil. Seus cafés, bulevares, salões e passagens foram frequentados por uma sociedade 
esquálida, desejosa em ver seu rosto refletido em tudo o que construía ou podia comprar” (MENEZES, 2009, p. 
64). Desse modo, comparamos a visão cultural urbana com a mesma perspectiva de efemeridade e o anseio de 
se sentir notado, visto, comentado, características peculiares surgidas nos centros urbanos. 
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privado mantém, salvo alguns sucessos esporádicos, uma conduta de manutenção 

das desigualdades sociais. 

 

Um jovem da camada superior tem oitenta vezes mais chances de entrar na 
universidade que o filho de um assalariado agrícola e quarenta vezes mais 
que um filho de operário, e suas chances são, ainda, duas vezes superiores 
àquelas de um jovem da classe média (BOURDIEU, 1998, p. 41). 

 

Outro fator de relevância é a inabilidade da escola em se apropriar das 

tecnologias para o desenvolvimento do ensino e da educação. Mais do que conteúdos, 

a escola tem papel de formação e também, como já pincelamos, de inclusão; no 

entanto, percebemos que, a escola como instituição, em especial a escola pública, 

tem resistência4 ao novo, permitindo que outras profissões se apropriem dessas 

tecnologias, para então desbravar o campo, fato que nos mostra por exemplo, a 

resistência ao uso do celular em sala de aula. 

Longe de defender tais práticas, espera-se ao menos uma reflexão e 

autoavaliação para o desenvolvimento do ensino de uma maneira a colocar 

professores e alunos no mesmo século, pois quanto mais se assevera essas 

discrepâncias, mais percebemos as nuances de desigualdade entre o ensino das 

classes populares e da elite. 

Em nota contida no livro de Bourdieu (1970), Nogueira e Catani (2007), afirmam 

que as classes sociais5 se limitam a conservar certos hábitos que mantem o status 

quo da sociedade, e a escola reproduz essa mesma ideia que se interpõe ao mundo 

mutante, no qual tudo muda a cada instante, mas privilegia aqueles que têm acesso 

a tais recursos e podem participar dessas mudanças de forma mais ativa. Enquanto a 

grande maioria se mantém inerte a tudo isso.  

                                                           
4 Tomamos essa noção de resistência tendo como escopo a fala de Mozart Neves Ramos, então integrante do 
Conselho Nacional de Educação em 2012, durante entrevista à Globo News em que afirma no Brasil haver “escolas 
do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI”, relatando as intempéries enfrentadas pelo 
sistema educacional brasileiro e referindo-se à má estrutura administrativa e formadora docente. Nesse sentido, 
entendemos que há uma escola com pensamentos arcaicos para a contemporaneidade e há uma formação dada 
aos professores que mantém a pedagogia discrepante para os alunos que hoje ingressam, esse choque causará 
a resistência a práticas e usos de recursos que possam alterar a normalidade habitual. A entrevista está disponível 
em: <http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2012/11/brasil-tem-escola-do-seculo-xix-afirma-especialista-em-
educacao.html>. Acesso em: 09 jan. 2020. 
5 “Com base no conhecimento do espaço das posições, podemos recortar classes no sentido lógico do termo, quer 
dizer, conjuntos de agentes que ocupam posições semelhantes e que, colocados em condições semelhantes e 
sujeitos a condicionamentos semelhantes, têm, com toda probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, 
práticas e tomadas de posição semelhantes” (BOURDIEU, 1989, p. 136). Dessa maneira, podemos entender que, 
para Bourdieu, a classe social é um conceito operacional que explica formas relacionais com probabilidade de 
atuação de singulares formas, em determinadas situações. 

http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2012/11/brasil-tem-escola-do-seculo-xix-afirma-especialista-em-educacao.html
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2012/11/brasil-tem-escola-do-seculo-xix-afirma-especialista-em-educacao.html
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Bourdieu vai definir em seu pensamento sobre a sociedade, nas estruturas que 

perpassam a escola, o que ele chama de habitus, cujas raízes vem do pensamento 

aristotélico e na Escolástica Medieval. A palavra, proveniente do latim expressa “a 

noção grega de hexis utilizada por Aristóteles para designar então características do 

corpo e da alma adquiridas em um processo de aprendizagem” (SETTON, 2002, p. 

61). Em Bourdieu (1983, p. 104) a hexis torna-se “uma moral que se tornou hexis, 

gesto, postura”. E complementa dizendo que é “o recurso à noção de habitus, um 

velho conceito aristotélico-tomista que repensei completamente, como uma maneira 

de escapar dessa alternativa do estruturalismo sem sujeito e da filosofia do sujeito” 

(BOURDIEU, 2004, p. 22). 

 

Dessa forma, o habitus, necessidade tomada virtude, produz estratégias que, 
embora não sejam produto de uma aspiração consciente de fins explicitamente 
colocados a partir de um conhecimento adequado das condições objetivas, 
nem de uma determinação mecânica de causas, mostram-se objetivamente 
ajustadas à situação. (BOURDIEU, 2004, p. 23). 

 

Dessa forma, do conceito de habitus podemos entender como um princípio que 

gera as práticas, ou seja, é uma das maneiras de compreender as ações que compõe 

a prática dos agentes. Assim, para entender esse conceito devemos ter em mente que 

não se pode separar do campo, entendido como espaço socialmente 

multidimensional, no qual as relações, os agentes, dividem interesses correntes. 

Portanto, o habitus é um sistema conjunto de indivíduos, todos socialmente 

arranjados e estruturados (na sociedade) e estruturantes (nos pensamentos), que são 

formados através da vivência, e que é indelevelmente incorporado no decorrer da 

vida, ou seja, uma espécie de subjetividade socializada (BORDIEU, 2004).  

Devemos perceber que o habitus não é algo mecânico ou aprendido da mesma 

forma, pois é algo sutil, sistêmico que vai de prática em prática, sem que haja 

necessidade de uma explicação ou uma conscientização, se tornando algo tão comum 

que parece irrelevante buscar sua origem ou o seu porquê. Ter em mente este 

conceito é importante para entender que ao reproduzir uma prática ou costume, isso 

não se torna algo individual, mas está imersa em algo maior, inserido nos conceitos 

de cultura.  

 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante 
(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e 
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distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da sociedade 
no seu conjunto, portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes 
dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por meio do 
estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas 
distinções. Este efeito ideológico, produ-lo a cultura dominante dissimulando 
a função de divisão na função de comunicação: a cultura que une 
(intermediário de comunicação) é também a cultura que separa (instrumento 
de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas 
(designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação 
à cultura dominante. (BOURDIEU, 1989, p. 30). 

 

Para entender a cultura, sua formação e sua institucionalização, por assim 

dizer, é preciso pensar sobre a relação indivíduo-sociedade. Sob a perspectiva 

categórica de habitus, é possível pensar as esferas individuais, pessoais e subjetivas 

atreladas ao social e constituídas de maneira coletiva. Assim, o conceito de Bourdieu 

expõe uma espécie de equilíbrio e, simultâneamente, constitui uma rede ininterrupta 

de ações, confrontando com aquilo que crê conter elementos de compreensão das 

relações entre sociedade e indivíduo. Para Bordieu (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, 

p. 75), 

 

O efeito de legitimação provocado pela ocultação das bases sociais do 
sucesso escolar é duplo: manifesta-se tanto sobre os filhos das camadas 
dominantes quanto sobre os das camadas dominadas. Os primeiros, pelo fato 
de terem recebido sua herança cultural desde muito cedo e de modo difuso, 
despercebido, insensível, teriam dificuldade de se reconhecer como 
“herdeiros” [...]. O segundo grupo, por outro lado, sendo incapaz de perceber 
o caráter arbitrário e impositivo de uma cultura escolar, tenderia a atribuir 
suas dificuldades escolares a uma inferioridade que lhes seria inerente, 
definida em termos intelectuais (falta de inteligência) ou morais (fraqueza de 
vontade). 

 

Nessa toada, percebemos que o sistema educacional compartilha dos modos 

de reprodução tendo como início na violência simbólica e na relação de dominação. 

Bourdieu e Passeron (1978) entendem a educação e seu processo constitutivo como 

uma ação coercitiva, que norteia a pedagogia como uma violência. 

Nesse sentido, é necessário alertar a sociedade para assumir o protagonismo 

na implementação de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento estudantil. 

Temos no país uma cultura latente de combate à violência por meio de repressão. No 

entanto, a saída está na equidade de oportunidades e, assim, a escola pública tem 

papel fundamental na inserção do indivíduo à plena cidadania, ainda que se considere 



31 

 

 

 

a dupla face da escola de caráter determinante e determinada6, a qual promove a 

inserção e a exclusão do indivíduo na sociedade, na expectativa de reafirmar a função 

social da escola (ENGUITA, 1989). 

Para dar esse salto em nossas constatações, faz-se necessário algumas 

definições importantes que serão nosso alicerce no transcorrer das constatações. O 

termo cultura é utilizado por diversos intelectuais ao longo dos anos e, ainda que haja 

conjecturas de suas definições, é pertinente conhecer sua evolução teórica para 

entender o processo de estudos que a definem. Desse modo, é preciso considerar 

que já houve afirmações de que a cultura é determinada por fatores biológicos, como 

afirma Laraia (2001, p. 17): 

 

São velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades específicas 
inatas a "raças" ou a outros grupos humanos. Muita gente ainda acredita que 
os nórdicos são mais inteligentes do que os negros; que os alemães têm mais 
habilidade para a mecânica; que os judeus são avarentos e negociantes; que 
os norte-americanos são empreendedores e interesseiros; que os 
portugueses são muito trabalhadores e pouco inteligentes; que os japoneses 
são trabalhadores, traiçoeiros e cruéis; que os ciganos são nômades por 
instinto, e, finalmente, que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros, a 
imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. 

 

De acordo com essa concepção, o fenótipo étnico seria determinante para o 

comportamento dos indivíduos, desconsiderando qualquer outro aspecto. Por conta 

dessas arestas que ficaram sem explicações, estudiosos passaram a refutar tal 

pensamento e inscreveram a cultura como sendo algo concernente ao espaço físico 

geográfico, o chamado determinismo geográfico. Ainda assim, não foi conclusivo, pois 

diversos estudos no século XIX mostravam que o ambiente geográfico ocupado por 

uma população, determinava seus costumes e hábitos promovendo a diversidade 

cultural, mas em 1920, antropólogos “[...] refutaram esse tipo de determinismo e 

demonstraram que existe uma limitação na influência geográfica sobre os fatores 

culturais” (LARAIA, 2001, p. 23), afirmando existir diversidade cultural em um mesmo 

ambiente físico. 

Ora, se a cultura não é determinada pela biologia e também não é pela 

geografia, qual concepção de cultura devemos tomar como a mais assertiva para o 

apoio de pesquisas que se utilizam do cunho antropológico e sociológico? 

                                                           
6 Segundo Enguita (1989), ao considerarmos a função social da escola, nos remetemos à sua dupla face: a 
mesma escola que promove ascensão social, promove a exclusão social. 
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Aceitou-se, de um modo geral e sem maiores questionamentos, que cultura 
designava o conjunto de tudo aquilo que a humanidade havia produzido de 
melhor – fosse em termos materiais, artísticos, filosóficos, científicos, 
literários etc. Nesse sentido, a Cultura foi durante muito tempo pensada como 
única e universal. Única porque se referia àquilo que de melhor havia sido 
produzido; universal porque se referia à humanidade, um conceito totalizante, 
sem exterioridade. Assim, a modernidade esteve por longo tempo 
mergulhada numa epistemologia monocultural. E, para dizer de uma forma 
bastante sintética, a educação era entendida como o caminho para o 
atingimento das formas mais elevadas da Cultura, tendo por modelos as 
conquistas já realizadas pelos grupos sociais mais educados e, por isso, mais 
cultos. (VEIGA-NETO, 2003, p. 7). 
 

Veiga-Neto mostra que, apesar de a concepção de cultura ainda estar 

equivocada para os padrões atuais, a educação, passou a ser utilizada como forma 

de transmitir para o inconsciente coletivo aquilo que deveria ser a concepção de 

cultura, civilidade e boas práticas de conduta. 

 

A alta cultura passou a funcionar como modelo – como a cultura daqueles 
homens cultivados que “já tinham chegado lá”, ao contrário da “baixa cultura” 
– a cultura daqueles menos cultivados e que, por isso, “ainda não tinham 
chegado lá”. De tal diferenciação ocuparam-se muitos pedagogos, uma vez 
que a educação foi – e ainda é – vista por muitos como o caminho natural 
para a “elevação cultural” de um povo (VEIGA-NETO, 2003, p.7). 

 

Percebemos assim, que a função social da escola, muito antes de se conceber 

as definições culturais, já era utilizada como salvaguarda da hegemonia ocidental, tida 

como culturalmente mais evoluída em detrimento das demais ao redor do mundo. 

Essa função da escola visa necessariamente criar uma ponte das práticas educativas 

e do saber com a realidade social, preparando o estudante tanto para o convívio 

comunitário, como para o exercício profissional (MACHADO, 2019). 

No entanto, para considerarmos a função social da escola e, no nosso caso, do 

Brasil, é importante entender que a cultura também é parte da identidade de um grupo, 

o que fará do indivíduo, esteja onde estiver, sempre pertencente ao grupo de origem, 

por conta de sua identidade com todo o amálgama que forma a cultura. 

 

[...] a identidade emerge, não tanto de um centro interior, de um “eu 
verdadeiro e único”, mas do diálogo entre os conceitos e definições que são 
representados para nós pelos discursos de uma cultura e pelo nosso desejo 
(consciente ou inconsciente) de responder aos apelos feitos por estes 
significados [...]. (HALL, 1997, p. 26). 
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Hall (1997) nos mostra que a identidade é elemento constitutivo da cultura, pois 

ainda que tenhamos a singularidade do indivíduo, o termo se amplia quando repetimos 

ou representamos os hábitos e costumes que nos são apresentados desde a tenra 

infância e que, inconsciente ou conscientemente, nos fará agir em determinadas 

situações. Porque para cada um e para o grupo, as ações são imbuídas de signo. 

Para tanto, é necessário entender a complexidade cultural na qual estamos 

inseridos, como isso é desenvolvido no âmbito escolar, quais as transformações que 

a tecnologia foi capaz de operar nos costumes, e perceber que o livro didático continua 

presente no cotidiano dos estudantes, ainda que com modificações significativas 

durante os anos, é um dos arautos de conhecimento oferecido como suporte para 

aulas. Também, vale destacar a observação da importância de se alertar por meio de 

pesquisas para arestas que devem ser corrigidas na formação escolar. 

 

1.3 NOÇÕES E CONSIDERAÇÕES DA CULTURA ESCOLAR E DA ESCOLA 

 

No mundo globalizado7, somos afetados pela incessante troca de informações 

e, tal como a teoria do caos8, cujo bater das asas de uma borboleta em um canto 

remoto do planeta pode causar gigantescos furacões no além-mar, podemos perceber 

que nos ambientes sociais, as influências do cotidiano, seja de um local específico ou 

de novos horizontes que despontam no modus vivendi9 da coletividade, não passarão 

sem, ao menos, breves considerações de alguns observadores. 

A revolução tecnológica ocorrida no século XX tem influenciado 

significativamente o cotidiano social, pois, atualmente, com a expansão do uso da 

internet e de ciberespaços, percebemos não somente a troca de informações 

verdadeiras, como também a propagação de boatos e mentiras. 

O ciberespaço é um termo surgido em 1984, criado pelo escritor americano 

William Gibson10. Para ele, um dos precursores da teoria da comunicação, antes do 

                                                           
7 A globalização é um fenômeno mundial ocorrido após a revolução industrial e implementado em seu 
desenvolvimento. É o processo de aproximação de diversas sociedades, nações e culturas, seja ela por via 
econômica ou política, integrando mercados, informação e a comunicação entre eles. 
8 Teoria iniciada por Edward Lorenz cuja ideia central é a de que pequenos eventos ou alterações em uma situação 
trazem efeitos incalculáveis. 
9 Modus vivendi é, segundo o Dicionário filosófico de Comte-Sponville, um termo em latim que designa o modo de 
viver, de conviver, de sobreviver de uma sociedade. O termo é muito utilizado para se referir à Paidéia grega, no 
intuito de expor seu modo de vida e cultura que se tornou o berço dos costumes para a civilização ocidental. 
10 Gibson é um autor americo-canadense que na juventude se radicou para o Canadá durante o período da Guerra 
do Vietnã para evitar sua participação. Se aprofundou em temas da contracultura para criar histórias sombrias com 
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advento da internet, o termo significava uma rede interligada de computadores, em 

que a troca de informações é circulada por meio de compartilhamentos. Hoje 

percebemos que aquilo que parecia ficção tornou-se um abstrato palpável em nosso 

dia a dia. Abstrato por ser um universo paralelo de informações, palpável porque 

necessita do comando para acessar. 

Foi graças a essa troca de informações contínua e veloz que, por exemplo, 

ocorreu a primavera árabe, quando após o protesto de um jovem tunisiano contra as 

más condições de vida da população de seu país, provoca a própria morte ateando 

fogo ao corpo. A trágica cena ultrapassou fronteiras e causou protestos em todo o 

mundo árabe em 2011, derrubando governos ditatoriais, e criando outros. Esse 

exemplo é primordial para pensarmos a cultura local e os espaços escolares, pois 

praticamente nada mais é totalmente imune ao contato com as informações. “É 

especialmente aqui que as revoluções da cultura em nível global causam impacto 

sobre os modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão à vida, sobre suas 

aspirações para o futuro – sobre a cultura num sentido mais local” (HALL, 1997, p. 

18). 

Esse exemplo parece díspar, mas ele elucida o que ocorre no mundo hoje. A 

troca incessante de informações, que a despeito de sua veracidade, influenciam os 

mais remotos vilarejos e mexem com o comportamento cultural das sociedades. É 

redundante dizer que não podemos generalizar, pois parte-se do pressuposto que os 

locais com acesso à internet, TV e rádio, ou outros meios de comunicação, possuem 

influências em seus costumes e hábitos. Ainda que as identidades nacionais 

permaneçam unificadas, os costumes podem ser modificados ou sofrer influência e 

indelevelmente se modificarem. Todavia, como explica Hall (1997, p. 38): 

 

[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 
momento do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre 
sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, 
sempre “sendo formada”. 

 

Nessa perspectiva, podemos entender que o ser humano, inserido nas 

sociedades, a despeito das influências locais, costumes, tradições, possui também a 

                                                           
os efeitos da tecnologia da rede de computadores no cotidiano, cunhando assim o termo cibernética.(SHACHTMA, 
2008) 
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capacidade de se travestir de outras concepções, costumes e hábitos de acordo com 

as interferências a que é exposto. Ele está em constante transformação e, assim a 

máxima de Heráclito11, é voga inequívoca de que nem o homem, nem o rio são os 

mesmos com o passar do tempo. Tal como um rio muda seu curso, os hábitos podem 

ser alterados. No entanto, como o rio sempre será um rio, o homem terá sempre a 

consciência da sua cultura central; aquela em que está inserida desde o nascimento 

e que, por consequência, não se distanciará. 

Se tomarmos esse conceito da formação da identidade e, também, da 

influência cultural ininterrupta somados à consciência, que, em alusão a um poço, é 

preenchida a conta-gotas, o aluno, ao adentrar os espaços escolares, receberá parte 

de sua formação cultural e assim será influenciado pelos conhecimentos adquiridos 

através do currículo escolar, seja ele o oficial, pautado nas diretrizes e editais do 

governo, seja o currículo oculto, da vivência prática das situações experienciadas 

dentro dos muros escolares. Também as políticas educacionais refletidas nas práticas 

de ensino, nos materiais disponibilizados e em especial, no livro didático, norteado por 

regulamentos no ministério da educação. Tudo isso está contido nas leituras que fará, 

pelo contato com os colegas, professores, funcionários etc., além de trazer seus 

costumes do lar em que vive. Essa talvez seja a primeira ruptura da cultura do 

indivíduo, que terá novas experiências, as quais farão dele um novo ser. 

Forquin (1993, p. 13) faz uma análise dessas experiências culturais da criança 

a partir das reflexões de Hannah Arendt, observando que, ao nascer, a criança é 

apresentada ao mundo e à herança deixada por todos aqueles que passaram e 

colaboraram para aquilo que vemos atualmente. Assim, esta criança pode dar 

continuidade aos costumes, tradições e hábitos de seus antepassados. Ao passo que 

são inseridas nesse mundo, necessitam de proteção e dependem dos pais para que 

não sejam destruídas pelo mundo. No entanto, a despeito de qualquer tipo de redoma 

que se crie no indivíduo, “é difícil de apegar-se a este mínimo de conservação e a esta 

atitude conservadora sem a qual a educação é total e simplesmente impossível” 

(FORQUIN, 1993, p. 13). 

Dessa maneira, apesar de a educação selecionar no interior da cultura os 

                                                           
11 Heráclito (540-470 a.C.) foi um filósofo pré-socrático nascido em Éfeso, atual Turquia. Possibilitou avanços na 
filosofia ao conceituar o devir, definindo que tudo está em constante movimento e que o ser humano, um ser único, 
também está se transformando física e intimamente com o tempo. Foi Heráclito que iniciou o método de pesquisa 
para resolver as especulações propostas pelos anseios dos pensadores clássicos. 
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conteúdos que serão transmitidos, há que se atentar para a outra ponta do iceberg 

educacional, que é o embate entre a escola e a cultura. 

Podemos perceber essa linha tênue e conflitante quando, por exemplo, 

excluem-se do ensino o papel da mulher no desenvolvimento filosófico, matemático, 

empírico, ou na supressão da história africana e asiática, quando percebemos a visão 

eurocêntrica e etnocêntrica dos conceitos explorados na escola, bem como a 

inexistência de menções às pessoas que, portando alguma necessidade especial, 

colaboraram para a formação cultural e a gama de conhecimentos a que somos 

expostos ao pertencer ao chão da escola. 

Temos que considerar as transformações aceleradas que o mundo vive após a 

Revolução Industrial e, além das tecnologias invadirem o cotidiano, a era da 

informação nos transporta agora para novos paradigmas, que repercutem sobre a 

veracidade dos fatos. Quando víamos no período pré-Revolução Francesa os 

panfletos, muitas vezes com mentiras sobre personagens da família real, que mais 

tarde, criaram uma consciência de ódio e morte por linchamentos dessas pessoas, 

vemos agora o advento das notícias falsas veiculadas em redes sociais, o que permite 

a propagação em massa. Tornando assim, a máxima de Goebbels12 na campanha de 

Hitler uma realidade a ser combalida. 

Assim, aquilo que é transmitido na sociedade, nem sempre terá perpetuação, 

por inúmeros motivos, desde o momento que vivemos ao florescimento de novas 

informações e conhecimentos, bem como o efêmero que citamos acima. 

Assim, os avanços tecnológicos, aliados ao consumismo exacerbado forçado 

pela publicidade, tornam em pouco tempo, artefatos obsoletos, ultrapassados e a 

atualização, além de constante, deve ser hábito diário de todos que pretendem 

participar do conjunto de pessoas ligadas ao progresso desenvolvimentista13 que o 

mundo busca para a consolidação de suas economias. 

Também, e indo mais a fundo no que tange a cultura escolar e da escola, 

                                                           
12 Joseph Goebbels foi o braço direito de Adolf Hitler durante o governo do partido nazista alemão que vigorou 
entre 1933 e 1945. Foi Ministro da Propaganda e principal articulador do setor de informação do governo, 
disseminando ideias antissemitas e de apoio à causa nazista. 
13 Entendemos aqui o progresso desenvolvimentista, não no sentido político de implementação de políticas 
públicas inclusivas e de desarrolho social, mas no âmbito tecnológico, em que as criações feitas para facilitar a 
vida humana estão em constante evolução criativa, substituindo tarefas corriqueiras antes habituais como gravar 
na memória as datas de aniversário dos amigos e parentes, hoje lembrado pelas redes sociais. Nesse sentido, 
tudo o que é criado, seja em instrumentos de tecnologia, como ferramentas constituintes dessas tecnologias, está 
em profunda e contínua transformação e exige de todos uma adequação ao novo. Forçando uma atualização 
constante nas sinapses cognitivas para o entendimento usual desses facilitadores técnicos. 
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podemos perceber que há uma seletividade daquilo que se trabalha dentro da escola, 

ainda que faça parte da cultura como um todo, são elementos de amostragem que, 

por vezes, não corroboram para expor a pluralidade e a diversidade do mundo. Sendo 

assim, a transmissão se perpetua, sem significativas alterações em relação ao que se 

considera relevante da cultura para sua propagação, pois 

 

A ênfase posta sobre a função de conservação e de transmissão culturais da 
cultura não deveria impedir-nos de prestar atenção ao fato de que toda 
educação e em particular toda educação de tipo escolar, supõe sempre na 
verdade uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração dos 
conteúdos da cultura destinados a serem transmitidos às novas gerações. 
(FORQUIN, 1993, p. 14). 

 

Desse modo, a escola é transmissora de uma seleção própria, que colabora 

indelével ou não para a sua própria cultura, pois a cultura escolar é envolta em ações, 

diretrizes, pedagogias, constituições dos espaços, disposição de objetos, utensílios, 

organização, hierarquia, formações, e que eleva ou não a exposição e discussão 

sobre os elementos que circulam a cultura geral. 

 

[...] a educação não transmite jamais a cultura considerada como patrimônio 
simbólico unitário e imperiosamente coerente. Nem sequer diremos que ela 
transmite fielmente uma cultura ou culturas (no sentido dos etnólogos e dos 
sociólogos): ela transmite, no máximo, algo da cultura, elementos de cultura, 
entre os quais não há forçosamente homogeneidade, que podem provir de 
fontes diversas [...]. (FORQUIN, 1993, p. 15). 

 

O que podemos entender também é que se torna impossível transmitir toda a 

produção cultural da humanidade através das cátedras escolares. Por isso, são 

pinçados alguns elementos considerados mais relevantes. 

 

Devemos assim reconhecer o grande poder de seleção da “memória 
docente”, sua capacidade de “esquecimento ativo”. Pode-se então perguntar 
quais são os determinantes, os mecanismos, os fatores desta seleção 
cognitiva e cultural que faz com que uma parte da herança humana é assim 
mantida “a salvo do esquecimento”, de geração a geração, enquanto que o 
resto parece consagrado ao sepultamento definitivo. (FORQUIN, 1993, p. 15). 

  

Assim, é pertinente perceber que a escola tem o compromisso com o 

conhecimento seletivo, imerso na cultura regional, nos personagens que, de alguma 

forma, colaboram para a formação de um inconsciente cultural, e ainda que a cultura 

da escola, mitigada nas interações de seus estudantes, na relação instituída dentro 
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de seus muros, nos costumes de calendário, agendas, eventos, que possam avançar 

milimetricamente em invadir outros ensinos distantes da cultura já selecionada, ocorre 

a constatação de reconhecer que “a escola não ensina senão uma parte 

extremamente restrita de tudo o que constitui a experiência coletiva, a cultura viva de 

uma comunidade humana.” (FORQUIN, 1993, p. 15). 

Esse processo de seleção que ocorre na escola, também é elemento que 

constitui uma cultura que lhe é própria, a qual alinhada com o que ocorre fora dos 

muros e, conjuntamente, refletindo os anseios sociais, participa de um sistema 

próprio, com elementos constituintes da instituição ou como “manifestação de 

superfície”, tal como afirma Mafra (2003, p. 116). 

Nesse sentido, a escola, contida na cultura, também exala seus próprios 

costumes e atributos, que propiciam os relacionamentos e a identidade institucional, 

necessários para seu funcionamento (MAFRA, 2003). Assim, verifica-se que, além de 

pinçar os elementos que serão disseminados na prática educativa, há um 

 

conjunto de normas que definem saberes a ensinar e condutas a inculcar e 
um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses saberes e a 
incorporação desses comportamentos, normas e práticas que são 
subordinadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades 
religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 1995, p. 
9). 

 

Já Vinão Frago mostra que, nas pesquisas, a cultura escolar é entendida como 

uma espécie de “caixa preta” da historiografia educacional e em seu conceito podem 

ser verificados os 

 

[...] modos de pensar e atuar que proporcionam a seus componentes 
estratégias e pautas para desenvolver-se tanto nas aulas como fora delas – 
no resto do recinto escolar e no mundo acadêmico – e integrar-se na vida 
cotidiana das mesmas. (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 100). 

  

Dessa maneira, é perceptível o entendimento daquilo que não faz parte da 

função da cultura escolar, no que tange a promoção ou incorporação de valores outros 

que, não tendo relação com os objetivos escolares, devem ficar à margem e, ademais, 

servir como arcabouço de inculcação de valores. Viñao Frago entende que a cultura 

escolar é um conjunto de práticas, regulamentos, ideias e métodos de procedimento 

que demonstram as maneiras de agir ou de pensar da escola e, dessa forma, percebe-

se que a escola tem uma cultura estabelecida e faz parte de todo sistema educacional 
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imerso em uma cultura institucionalizada, expressa como conjunto de  

 

ideias, pautas e práticas relativamente consolidadas, como modo de hábitos. 
Os aspectos organizativos e institucionais contribuem [...] a conformar uns ou 
outros modos de pensar e atuar e, por sua vez, estes modos conformam as 
instituições num outro sentido. (VIÑAO FRAGO, 1998, p. 169). 

 

Bourdieu e Passeron (1992) afirmam que a função da escola é a de reproduzir 

condições institucionalizadas para permitir a reprodução cultural e social, ou seja, a 

escola é responsável por desenvolver um padrão cultural que vai além do repetir 

comportamentos, chegando a pensar soluções para os mais plurais problemas, bem 

como as formas de convivência.  

 

como “força formadora de hábitos”, a escola provê aos que têm estado 
submetidos direta ou indiretamente à sua influência, não tanto de esquemas 
de pensamento particulares ou particularizados, senão desta disposição 
geral, geradora de esquemas particulares suscetíveis de serem aplicados em 
campos diferentes de pensamento e de ação, que se pode chamar de habitus 
culto. (BOURDIEU, 1977, p. 25). 

 

Entendemos que a estrutura da escola, inserida em um contexto cultural amplo, 

produz internamente uma cultura singular, que, por sua vez, exprime valores, virtudes, 

crenças e anseios daqueles membros da organização (NÓVOA, 1991). As instituições 

educacionais, apesar de integrarem a cultura nacional, produzem internamente uma 

cultura que diferencia umas das outras. 

Viñao Frago (1998 apud SOUZA, 2001) mostra que de todo a mistura se 

expressa nos modos de agir e pensar o cotidiano da escola, ou ainda como diz Stolp 

(1994), de um sistema de signos que estão inclusos uma gama de valores, crenças, 

ritos, que são integrados aos membros da comunidade escolar, tudo se torna 

específico em cada uma das instituições. 

Desse modo, a cultura da escola é a expressão de cada escola, em um conjunto 

de fatores que vão além da organização. Tratam-se de hábitos transmitidos a partir 

de determinações exteriores, que relativizam a cultura escolar, demonstrando assim 

que a escola não é como um depósito de instruções, que apenas as recebe, mas é 

um elemento ativo de reinterpretação dessas normas e com certa liberdade de 

operacionalizar.  
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1.3.1 Inserção tecnológica e escolar 

 

É um fato midiático perceber que a realidade infantojuvenil brasileira nos 

grandes centros urbanos está permeada pela exposição constante à instrumentos 

tecnológicos. Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet14, divulgada pela 

Agência Brasil em 2015, revelou que 82% dos jovens entre 9 e 17 anos de idade utiliza 

algum dispositivo móvel para acessar a internet. Ainda que consideremos apenas 

domiciliados nas regiões mais populosas, o dado é importante para distinguir e dirimir 

os caminhos da educação no uso dessas ferramentas. 

Como verificamos no nascimento da criança que é apresentada ao mundo, e, 

além do mais, depende dos pais para sua sobrevivência e transmissão cultural, esse 

mesmo ser, quando jovem, viveu as experiências do cotidiano, mas também formou, 

ao longo dos anos, um conhecimento que fará intrínseca e extrinsecamente parte de 

sua consciência. Enquanto a criança está mais suscetível ao conhecimento, em 

absorver tudo aquilo que nos cerca e faz parte da cultura do mundo, o jovem já 

selecionou inconscientemente as partes que serão a sua própria formação de 

repertório cultural. E isso difere de acordo com suas experiências: um jovem de bairro 

nobre terá selecionado de maneira divergente do conhecimento de um jovem da 

periferia, pois as transmissões desses conhecimentos, aliadas às suas experiências, 

também serão distintas. Talvez esse seja um dos pontos pelos quais os movimentos 

sociais na atualidade, tanto empreendem na equidade antes da igualdade que a 

burguesia liberal instituiu após a Revolução Francesa. 

É pertinente perceber distinções não apenas entre o estudante dos anos iniciais 

e dos anos finais, mas sua origem, e assim também pontuar as seleções do 

conhecimento que são transmitidas. No Brasil, apesar de os materiais didáticos 

estarem pautados nos editais da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), cujo foco 

versaremos mais adiante, os currículos escolares irão primar ou não por aprofundar 

certos aspectos que serão pertinentes para o jovem daquela escola. Suprimindo 

alguns aspectos e estendendo mais discussões sobre outros. Nesse sentido, 

elementos da cultura atual utilizados são de grande importância, bem como o acesso 

                                                           
14 O CGI no Brasil é responsável por estabelecer diretrizes do uso e desenvolvimento da internet no país, execução 
de registros de domínio e endereços de IP (Internet Protocol). Promove estudos e procedimentos de segurança da 
Internet, promovendo pesquisas para o desenvolvimento e qualidade no uso da Internet. (https://www.cgi.br/). 
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a eles, que sabemos, difere de acordo com a classe social que a criança ou jovem 

pertence. 

 

[...] quando os indivíduos que terão recebido uma cultura intelectual 
prolongada e os que terão sido isolados nas “artes do movimento” 
encontrarem-se face à face uma vez adultos, quem pode crer que os 
primeiros não abusarão das competências cognitivas que terão adquirido ou 
desenvolvido na escola para impor aos outros a marginalização ou a 
dependência? [...] não se trata de criar consumidores passivos da cultura de 
massa, mas de desenvolver ao contrário entre os alunos o senso crítico face 
aos meios de comunicação, a criatividade, as capacidades de expressão 
pessoal, o espírito de responsabilidade. (FORQUIN, 1993, p. 53). 

 

Além da perspectiva de influências no âmbito escolar, não podemos perder o 

foco de que talvez os maiores responsáveis pela mudança de paradigmas e influência 

comportamental e cultural sejam as novas tecnologias. E nesse sentido, afirma 

Peralva (1997, p. 15): 

 

Nós sabemos hoje que as idades da vida, embora ancoradas no 
desenvolvimento bio-psíquico dos indivíduos, não são fenômeno puramente 
natural, mas social e histórico, datado, portanto, e inseparável do lento 
processo de constituição da modernidade, do ponto de vista que ela implicou 
em termos de ação voluntária sobre os costumes e comportamentos, ou seja 
naquilo que ela teve de intrinsecamente educativo. 

 

Nessa perspectiva, a autora revela que os hábitos sociais são paulatinamente 

alterados, na medida em que novas formas de viver no mundo são apresentadas. 

Dessa maneira, é possível dizer que a tecnologia, influenciadora no nosso cotidiano, 

tem papel de destaque na alteração do modo de comportamento de crianças e jovens 

apresentados a esses recursos desde muito pequenos. 

Não é o foco revelar estudos que mostram o excesso de uso desses recursos, 

nem o quão pode ser prejudicial para o desenvolvimento do indivíduo o contato 

desregrado, mas expor o papel conciliador da escola no bom uso dessa tecnologia, 

visto que a educação e ordem como diz Foucault, são faces complementares à 

racionalidade moderna, e são as técnicas que a escola abrange em que encontramos 

um aparelhamento do poder que se reflete no comportamento (PERALVA, 1997). 

Continua a autora dizendo que “cabe ao passado, isto é, à ordem social já 

constituída, domesticar, sem destruir, os elementos de transformação e modernização 

inerentes à vida moderna” (PERALVA, 1997, p. 18). Desse modo, percebemos que os 

estudantes estão inseridos em um mundo no qual devem se apropriar dos sentidos já 
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existentes, entrando em um fluxo contínuo, no qual muitas vezes podem entender os 

recursos, mas não ter acesso a ele. Aí o papel da escola de mediadora. 

 

As transformações observadas nos sistemas escolares ao longo do século, 
que definiram um alongamento da permanência no interior da escola para 
novos segmentos sociais e as condições diferenciais de acesso ao mundo do 
trabalho [...] exigiram novas modalidades de compreensão para essa 
passagem sobretudo nas sociedades urbanizadas, tanto centrais como 
periféricas. (SPOSITO, 1997, p. 40). 

 

Podemos assentir, portanto, que os recursos ofertados na escola pública, 

deverão garantir que públicos historicamente afastados das cátedras escolares, 

tenham as mesmas condições de equidade e igualdade que aqueles vindos de 

escolas privadas, cujos recursos didáticos apresentados, bem como a estrutura 

escolar reforçam aquilo que encontram em seu cotidiano com a família. 

Mas talvez, antes de entrarmos nos méritos dessa indagação, devemos nos 

atentar para que, como afirma Hall (1997, p. 18), as “mudanças culturais globais estão 

criando uma rápida mudança social” e citando du Gay (1994, p. 26), diz: 

 

[...] a nova mídia eletrônica não apenas possibilita a expansão das relações 
sociais pelo tempo e espaço, como também aprofunda a interconexão global, 
anulando a distância entre as pessoas e os lugares, lançando-as em um 
contato intenso e imediato entre si, em um “presente” perpétuo, onde o que 
ocorre em um lugar pode estar ocorrendo em qualquer parte [...] isso não 
significa que as pessoas não tenham mais uma vida local – que não mais 
estejam situadas contextualmente no tempo e espaço. Significa apenas que 
a vida local é inerentemente deslocada – que o local não tem mais uma 
identidade “objetiva” fora de sua relação com o global. 

 

Como exemplificamos no início, há um efeito imediato na troca dessas 

informações, e essa troca de experiências e costumes pode fazer com que pensemos 

um futuro com uma cultura única, com costumes e tradições igualitárias, tornando o 

mundo um lugar homogêneo, mas é assim que podemos perceber? Há sim, e isso 

não se pode negar, a troca cultural causada pelas mídias, mas devemos nos atentar 

para o fato de que em uma mesma sala de aula por exemplo, há grupos de estudantes 

que, por afinidade e semelhanças, se unem e criam, muitas vezes, seu próprio dialeto 

com um vocabulário próprio, uma maneira de se vestir, de comer, de se portar com 

distinção de outros grupos, e essa situação se passa dentro de uma sala de aula, 

onde o espaço é reduzido, e os estudantes convivem em pequenos grupos, mas 

permanecendo no grupo maior. Assim é a sociedade, pois tudo isso amealhado 
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também pela troca de informações pessoais, e não apenas pelas informações dos 

meios tecnológicos disponíveis atualmente, causa impacto positivo ou negativo no 

grupo. 

Quando falamos em positivo ou negativo, é porque, segundo Hall (1997), há 

quem defenda uma cultura genuína, resistente às mudanças, o que cria grupos 

fundamentalistas e conservadores. A pluralidade cultural é um fenômeno mundial, não 

se pode conceber um mundo em que as pessoas ficam isoladas. 

Outro exemplo é o cinema, uma das janelas que mostra, por vezes de maneira 

publicitária, outras com sátiras, as culturas que, inseridas em um outro meio, passam 

a se adaptar, mas trazem seus costumes para o local: imigrantes gregos, italianos, 

judeus, japoneses, são algumas amostras, “cabe-nos o desafio de procurar 

compreender como essa multiplicidade cultural se move e se interpenetra, evitando 

interpretar as divisões sociais da cultura como campos estanques, absolutamente 

independentes” (LOPES, 1999, p. 99). 

A escola, por sua vez, é o arcabouço dessa pluralidade de costumes e culturas 

e cabe a ela expor, refletir, problematizar e trazer à tona as realidades sem 

estereotipar ou tratar com desdém o que é tanto trazido pelo estudante, como o que 

é apresentado a ele e que se distancia da sua realidade. 

 

No momento atual, as questões culturais não podem ser ignoradas pelos 
educadores e educadoras, sob o risco de que a escola cada vez se distancie 
mais dos universos simbólicos das mentalidades e das inquietudes das 
crianças e jovens de hoje. (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 16). 

 

Dessa maneira, a pluralidade que compõe a escola, com realidades sociais e 

antropológicas que se entrelaçam, criando uma singularidade em cada sala de aula, 

é o ponto de sustentação para as práticas pedagógicas. 

Essa diversidade se deve ao fato de que vivemos em uma sociedade 

multicultural, claro que falamos em cultura brasileira, por exemplo, o que é a junção 

de costumes, tradições, sincretismos, mística que foram entrando no país através da 

imigração e sua mistura com os povos nativos. Essa combinação benéfica é, por 

vezes, ancorado em políticas públicas de inclusão social, ainda que tenhamos ainda 

muitos desafios para criar uma equidade antes da igualdade em oportunidades e 

acessos à cultura, educação e oportunidades de desenvolvimento. 

Somos periferia econômica e nossas políticas tratam seu povo que, em sua 
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grande maioria, não pertence à elite pujante, como se fossem a periferia da periferia, 

perpetuando as desigualdades, refletidas e encaradas por professores em sala de 

aula, e com seus parcos recursos, se reveste como arauto da salvação de uma pátria 

de excluídos (REIS, 2000). 

 

O poder político nunca foi e nunca será fundado no consentimento explícito 
das maiorias. Ele sempre foi e sempre será exercido por minorias 
organizadas, que possuem, e continuarão possuindo, os meios, que variam 
conforme os tempos, de impor sua supremacia às multidões. (MOSCA, 1939 
[1896] p.326 apud MARTINS, 2017, p. 134). 

 

Pode parecer divagação ou conjecturas disparatadas, mas o multiculturalismo 

que nos dá tanto orgulho em uma troca de saberes, é também motivo de segregação 

que se reflete nos sistemas de ensino, porque ao falarmos no emprego de tecnologias 

contemporâneas, é necessário observar que assim como alunos nascem de plurais 

costumes, o professor tem também a sua realidade. Apesar de pertencer a um grupo 

que tem supostamente mais domínio do saber, passa, pois, pelas realidades, muitas 

vezes absurdas do meio que pertence. 

Essa realidade é escopo para a comunicação em sala de aula e, “[...] Nesta 

perspectiva, a escola é concebida como um centro cultural em que diferentes 

linguagens e expressões culturais estão presentes e são produzidas” (MOREIRA; 

CANDAU, 2008, p. 34). 

Essa mistura de vivências e costumes podem, dentro de sala, criar um 

ambiente de respeito e convivência entre culturas, ou se mal orientado, causar cisões 

que irão colaborar para a segregação, preconceitos e violência social como 

percebemos hoje através dos meios de comunicação. Não que a escola seja a única 

responsável pela observação dessas características sociais, mas que deve buscar a 

correção, caso vindo de outras realidades, os alunos não percebam a maneira de 

respeitar, conviver e ainda crescer com o conhecimento trazido por essas realidades. 

Assim, as tecnologias atuais são algumas das formas que hoje podemos dizer, 

serem mais rápidas e fáceis para se inteirar de conhecimentos culturais, sejam eles 

étnicos ou de grupos sociais, ou ainda as ditas tribos urbanas que jovens e 

adolescentes acabam por integrar e que têm distintos gostos musicais, vestuário, 

linguagem etc. 

Vimos até aqui que a tecnologia abre as portas para um mundo de 
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possibilidades, em que todos os povos e seus costumes podem ser expostos. Vimos 

também que a cultura não é estanque e sofre influências das mais diversas, mas 

nosso foco é o que esta tecnologia representa nas atividades em sala de aula, como 

contributo para a pluralidade. A esse respeito, Moreira e Candau (2003, p. 161) 

argumentam que: 

 

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. 
Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a 
homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a 
diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande 
desafio que está chamada a enfrentar. 

 

Assim, podemos perceber que, a despeito da escola reprimir certas 

manifestações plurais da cultura, e nesse sentido podemos exemplificar as culturas 

não ocidentais ou africanas, que muitas vezes são vilipendiadas do conteúdo a ser 

trabalhado, tanto pelo preconceito como pela falta de conhecimento, ou pelo 

cerceamento social de temas que possam ser caracterizados polêmicos e de âmbito 

familiar, são deixadas à margem, não contemplando grupos plurais que orbitam a sala 

de aula. A abertura pode beneficiar os estudantes no sentido em trazer à discussão 

as riquezas dessa diversidade de conhecimentos, costumes, legado e história. Nessa 

toada, as tecnologias, que sorrateiramente ocupam os espaços escolares e servem 

como instrumento de consulta pelos estudantes, ocupam um espaço de destaque 

como ferramenta de exploração e expansão do conhecimento, na tentativa de guiar o 

estudante para realidades longínquas ou para aquelas que batem à porta, mas os 

entraves do preconceito ou desconhecimento como falamos, não deixam revelar. 

Nesse sentido, se tomarmos o ponto de vista analítico da cultura e da 

educação, veremos que, como afirma Kant (1996, p. 16): 

 

Não há ninguém que, tendo sido abandonado durante a juventude, seja capaz 
de reconhecer na sua idade madura em que aspecto foi descuidado, se na 
disciplina ou na cultura (pois que assim pode ser chamada a instrução). Quem 
não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto; quem não tem disciplina ou 
educação é um selvagem. A falta de disciplina é um mal pior do que a falta 
de cultura, pois essa pode ser remediada mais tarde, ao passo que não se 
pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de disciplina. 

 

É preciso entender que para esse filósofo, o homem não nasce moral, mas 

torna-se moral através da educação. E é exatamente nesse ponto que a sua teoria 
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busca respostas, como por exemplo, em sua obra Sobre a Pedagogia, em que afirma 

a relevância do saber, dizendo que “a educação é o maior e mais árduo problema que 

pode ser proposto aos homens” (KANT, 1996, p. 20). Sendo assim, se tomarmos essa 

afirmativa para refletir, podemos invadir campos de questionamentos ainda mais 

profundos desse pensador, sobre o que é o homem, que se revela, no intento posterior 

a revolução copernicana, um formador de si mesmo em sua conduta, precisa ser 

formado e organizado interiormente em seu intelecto e valores, pois não é de pronto 

ao nascimento que surge todo o arranjo de formação educativa e educacional15. 

Podemos entender, portanto, que a educação é também responsável por 

formar o ser, dotando de discernimento racional, promovendo sua elevação do 

fenomênico ao numênico, possibilitando assim, a ultrapassagem de seu estado inicial, 

fragmentado entre a empiricidade, materialidade e aspirações de superar o 

determinismo natural (PINHEIRO, 2007, p. 15). 

Com isso, percebemos que a educação tem a missão de elevar o humano à 

sua finalidade última, à perfeição, ou à ideia que ela representa e, assim, nessa 

idealização, a moral será o norte dos esforços educacionais, pois é, por meio da 

moralidade, que chegaremos no ponto final da espécie humana, passando a existir na 

metafísica, no entanto, sua antecedência deve ser o esclarecimento e a vida em 

sociedade. 

Desse modo, a afirmação de Kant citada anteriormente é, como podemos 

perceber, passível de se desmembrar em diversas conjecturas. No entanto, vamos 

aqui entender que a cultura pode ser tomada a partir do convívio social, dos costumes 

e, nesse sentido, a cultura da escola é apreendida a partir de sua inserção no meio. 

Assim, a disciplina, no âmbito não apenas do que são obrigações, direitos e deveres 

de um estudante, mas do que lhe é transmitido e como isso é realizado, isso sim pode 

causar uma diferença na vida futura. 

Nesse sentido, devemos perceber as modificações ocorridas durante os 

séculos, naquilo que concerne à escola. Historicamente, temos um desafio entre as 

possibilidades de ensino que se despontam na prática. Se, por um lado, hoje temos 

ainda uma escola nos moldes de séculos anteriores, é também pelas mudanças 

tecnológicas que isso é forçosamente obrigado a mudar. Portanto, aquilo que ocorre 

                                                           
15 Entendamos aqui educativa como sendo os valores morais e de convívio social e educacional como o sistema 
de educação no conhecimento disciplinar das ciências existentes no ensino. 
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em sala de aula está em transição lenta, gradual, mas constante. No entanto, temos 

que nos atentar a essas alterações para que não sejam apenas algo fugaz ou gratuito, 

mas colabore na enculturação desses hábitos. 

 

[...] os historiadores da pedagogia tenderam sempre a superestimar modelos 
e projetos e a constituir, no mesmo lance, a cultura escolar como um 
isolamento, contra o qual as restrições e as contradições do mundo exterior 
viriam se chocar: no colégio jesuíta, as hierarquias das antigas ordens seriam 
substituídas, como por milagre, pela igualdade fundada no mérito individual, 
e os ruídos da corte e da cidade não penetrariam nos pátios de recreio ou 
nas salas de aula. (JULIA, 2001, p. 12). 

 

Hoje percebemos que essa ideia é totalmente ultrapassada, pois os muros da 

escola não mais represam o conhecimento, isolados em um mundo à parte, mas 

colaboram para um mundo ainda mais plural, diverso, e que, com a troca constante 

de informações, impulsiona e força uma mudança nas relações escolares. 

Quando pensamos na cultura escolar é, de certa forma, ainda a visão burguesa 

de formação que vem desde os liceus, secundário e colégios religiosos, em que há 

uma estrutura de sala de aula, cuja autoridade central é o professor, as carteiras 

dispostas enfileiradas, com quadro de giz para explanação dos conteúdos, numa 

tentativa de inserir nas mentes dos estudantes, um conhecimento universal do que já 

foi produzido pela humanidade. Essa mesma visão tem sido alterada atualmente, mas 

ainda prevalece essas características, bem como a estrutura curricular, definida por 

governos que privilegiam determinadas visões da história, ciência ou filosofia, 

enquanto que, na escola, podem vigorar distinções sutis da hierarquia proposta 

historicamente, mostrando que a realidade daquilo que se discute ou ocorre no espaço 

escolar toma relevância ímpar para ser trabalhado, discutido e inserido no 

pensamento cidadão e na formação moral dos estudantes.  

  

1.4  DIVERSIDADE 

 

Umbilical à cultura caminha a diversidade, formada pela profusão de 

realidades, origens e costumes do seio familiar, vivificada na caixa de pandora que 

pode se transformar uma sala de aula, com indivíduos que trazem consigo um 

emaranhado de signos que aos poucos deve ser desatado sensível e agregador pelo 

docente orientador. No entanto, 
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O etnocentrismo consiste em julgar, a partir de padrões culturais próprios, 
como “certo” ou “errado”, “feio” ou “bonito”, “normal” ou “anormal” os 
comportamentos e as formas de ver o mundo dos outros povos, 
desqualificando suas práticas e até negando sua humanidade. (CARRARA et 
al., 2009, p. 24). 

 

É natural que entre os resquícios culturais de um país colonizado e escravista 

vigore o etnocentrismo, ainda que nas mais progressistas instituições, como a escola, 

é algo que cotidianamente deve ser combatido. 

Esse entrave se dá por dados que se perpetuam há muitos anos. A sociologia 

brasileira, na bibliografia de Sérgio Buarque de Holanda ou de Caio Prado Junior, 

apresenta que a desigualdade social vinda desde o período da conquista, com a 

formação de latifúndios, a importação de escravizados africanos, o não acesso à terra, 

a economia de pacto colonial agroexportador, o extermínio de grupos indígenas, a 

formação de um modelo ocidental de sociedade patriarcal, cerceando a mulher, 

condenando a homossexualidade, dificultando o acesso de portadores de 

necessidades especiais aos círculos sociais, foi aumentando o abismo social não 

apenas entre ricos e pobres, mas entre grupos de indivíduos que não se encaixam em 

um padrão étnico cultural e de gênero. O não investimento em educação, a 

autorização para grilagem (por aqueles que já dominavam muitas áreas de cultivo), 

tudo parece ordenadamente orquestrado para que um grupo sempre esteja acima de 

todos os outros. Uma estrutura que se reflete na educação ainda no século XX. 

Quando chegamos ao final da década de 1950, dados coletados por Anísio Teixeira, 

apresentam a educação brasileira: 

 

Para uma população escolar de 7 a 11 anos de idade, num total de 7.595.000 
[...] a escola primária acolhe 4.921.986, ou seja, cerca de 70%. Destes, 
porém, encontram-se, no 1º ano, 2.664.121, quando ali só se deviam 
encontrar 1.600.000 (grupo de idade de 7 anos); no 2º ano 1.075.792, quando 
aí se deviam achar 1.500.000; no 3º, 735.116, onde deviam estar outros 
1.500.000; no 4º e 5º anos, 466.957, quando aí deviam estar 1.480.000. 
(TEIXEIRA, 1983, p. 388-389). 

 

Esses dados ressaltam o caráter excludente e seletivo da educação obrigatória 

na época de sua coleta e esses dados, ainda que tenham melhorado, são deveras 

discrepantes daqueles que pertinentemente seriam satisfatórios para nossa pátria 

continental. 
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Ademais, quando analisamos esses dados, veremos mais a fundo que os que 

menos participam da inclusão na educação, são os que pertencem às camadas 

sociais mais populares e que por inúmeros motivos evadem, desistem ou sequer 

ingressam às cadeiras da escola. Portanto, esse é um ponto relevante, pois as 

políticas públicas se debruçam sobre esse tema a fim de corrigir. Ainda que esses 

números tenham caído e que a inclusão esteja maior, as práticas escolares podem, 

também, revelar motivos para o afastamento dos estudantes, pois ocorre 

inconscientemente um sentimento de não pertencimento. 

Essas ações, como o etnocentrismo e a visão elitista da escola, passaram a 

ser corrigidas nos últimos governos, quando implementaram leis que norteiam a 

composição de materiais escolares, ainda que falte apoio formativo para ressignificar 

certas práticas e dirimir preconceitos. 

 

Apesar de todas as críticas a esse modelo normatizador e homogeneizador 
da instituição de ensino, ninguém discorda que a educação escolar tem um 
papel fundamental a desempenhar na construção e na valorização de um 
mundo verdadeiramente plural, onde caibam todos e todas, onde todas as 
culturas, etnias e identidades sejam respeitadas. Nessa perspectiva, o que 
se critica aqui não é a escola, mas a forma como tradicionalmente nós a 
entendemos. (ANDRADE, 2009, p. 42). 

 

Desse modo, Andrade (2009) nos alerta para um consenso de que o papel da 

educação é agregar e incluir todas as diferenças, sejam elas étnicas, sociais, 

religiosas, de gênero e necessidades especiais. Todos fazem parte da sociedade e 

devem ser contemplados na pluralidade, no entanto, apesar dos esforços em efetivar 

esse quadro ainda há nuances que eximem a ação em sala de aula. 

 

Tratar igualmente indivíduos e grupos que possuem acesso muito desiguais 
aos bens, serviços e espaços de poder? Dar a grupos profundamente 
desiguais uma suposta igualdade de tratamento parece não ter dado muito 
efeito, visto que até hoje perduram entre nós uma desigualdade de fato, 
apesar da igualdade no discurso ser uma retórica secular. O que se defende 
no multiculturalismo é que, numa sociedade desigual, é preciso tratar com 
distinção – ou com diferença – aqueles que estão em situação de 
desvantagem social, para que possam de fato alcançar um patamar mais 
igualitário em relação aos outros grupos. Até porque, as desvantagens sociais 
foram historicamente desconstruídas [...] redistribuir bens, serviços e poder a 
fim de desconstruir vantagens sociais injustas, construídas historicamente a 
favor do grupo dominante e contra os supostamente inferiores, os diferentes. 
(ANDRADE, 2009, p. 27). 

 

É exatamente esse ponto que deve ser considerado, a pluralidade a ser 
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contemplada em sala de aula, não obstante de interferências preconceituosas, deve, 

antecipadamente, averiguar as diferenças e tratar seus pormenores, entendendo o 

seu local de pertencimento. 

Como mostrar uma realidade cultural distinta quando a sua própria é 

sorrateiramente jogada à margem? Esse desafio encabeçado por professores, 

diretores e até mesmo editores e autores de materiais de apoio, tem relevância e deve 

ser orquestrado em conjunto para efetivar tanto o ensino, como estimular a pesquisa 

dessas distinções que ocorrem na sociedade, refletidas no espaço escolar e 

amplificadas nos discursos dos alunos que, assim como no cotidiano individual, 

travam uma batalha de afirmação e colocação para encaixar-se na sociedade. 

 

Questões de gênero, religião, raça/etnia ou orientação sexual a sua 
combinação direcionam práticas preconceituosas e discriminatórias da 
sociedade contemporânea. Se o estereótipo e o preconceito estão no campo 
das ideias, a discriminação está no campo da ação, ou seja, é uma atitude. É 
a atitude de discriminar, de negar oportunidades, de negar acesso, de negar 
humanidade. Nessa perspectiva, a omissão e a invisibilidade também são 
consideradas atitudes, também se constituem em discriminação. (BRASIL, 
2009, p. 27). 

 

Dessa maneira, a escola, como entidade agregadora, tem o dever de refletir as 

atividades da sociedade, ela de certa forma caminha na contramão para aos poucos 

mudar o comportamento social fora de seus muros, vislumbrando uma convivência 

reflexiva e participativa entre os sujeitos. Para isso, é preciso corrigir os conflitos 

existentes dessas realidades que se misturam nesse pequeno espaço, promovendo a 

pluralidade social e a multiplicidade de escolhas que a sociedade contemporânea tem 

à sua disposição. 

 

1.5 TECNOLOGIA 

 

Uma das possíveis formas que incluem e possibilitam o conhecimento da 

diversidade e da cultura dos povos é a tecnologia. Ela favorece com imagens, vídeos, 

áudios, leituras, uma incessante gama de informações que podem ser analisadas, 

discutidas e trabalhadas em sala de aula. 

 

[...] conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à 
construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de 
atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir qualquer equipamento – 
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uma caneta esferográfica ou um computador –, os homens precisam 
pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o processo. Ao conjunto de 
tudo isso, chamamos de tecnologias. (KENSKI, 2012, p. 24). 

 

Dessa forma, observamos que, apesar de todo o emprego tecnológico, ele deve 

ser antecipado pela pesquisa, debruçado sobre um assunto, a fim de extrair dele todos 

os conhecimentos possíveis e assim empregado de maneira efetiva. Kenski (2012) 

fala sobre a criação de uma tecnologia, mas nós podemos também tomar como 

premissa para entender que, em sala de aula, é necessário exaurir os recursos para 

que o aprendizado seja efetivo, ou seja, o estudante deve ser estimulado a pesquisar, 

conhecer e buscar outras formas também de entendimento dos assuntos trabalhados. 

Nesse sentido, Simão Neto (2002, p. 67) descreve seis ondas tecnológicas que 

fazem parte da trajetória evolutiva de uso na educação: 

 

Primeira onda: logo e programação; segunda onda: informática básica; 
terceira onda: software educativo; quarta onda: internet; quinta onda: 
aprendizagem colaborativa; sexta onda: o que será? (SIMÃO NETO, 2002 
apud BRITO; PURIFICAÇÃO, 2008, p. 65). 

 

Assim ficamos na expectativa dos recursos que serão apresentados. Contudo, 

o que instiga nesse processo é a ferramenta principal no uso desses recursos, que é 

a orientação docente. 

 

Computador e internet na sala de aula nas mãos de professores treinados 
formam um importante instrumento de ensino. Ter acesso à internet não é 
mais uma questão de aumentar a capacidade de raciocínio. Passou a ser 
vital. É como saber ler e escrever nos anos 50. (SCHWARTZ, 1999, p. 32). 

 

Dessa forma, o professor, que está à frente na batalha contra o estigma da 

ignorância servil a que fomos fadados em muitos séculos de colonização, desponta 

como uma salvaguarda, não apenas atual, como sua história já o representa, em que 

por meio da pedagogia e aplicabilidade em sala, verifica as pontes que podem ser 

construídas para as sinapses inteligíveis de seus estudantes, no tocante em estimular 

a criticidade, independência e o espírito de equipe de seus estudantes. O uso de 

recursos tecnológicos, no entanto deve passar por esse crivo. 

 

Temos que cuidar do professor, pois todas as mudanças só entram bem na 
escola se entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não há como 
substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, e deve se portar 
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como tal. (DEMO, 2008, p. 134). 

 

A valorização do professor com as formações adequadas e o estímulo em 

pesquisa são elementos que favorecem o crescimento de sua participação no uso de 

recursos que elenquem elementos agregadores no processo de conhecimento dos 

estudantes. Um professor que se sente valorizado e recebe ferramentas que articulam 

seu conteúdo com a vivência dos estudantes, colabora para a efetivação de 

implantação desses recursos. 

 

O educador é, sem dúvida, o elemento fundamental da comunidade 
educativa, pois desempenha a missão de formar a alma do educando. Em 
função disso, não pode limitar-se ao mero transmissor de conhecimento. [...] 
para cumprir bem a sua missão o educador deve ser um estudioso 
permanente e ter um bom caráter; isto é, seu comportamento em momento 
algum deve contradizer seus preceitos [...] por causa do processo de 
tecnologia e dos meios de comunicação, a sociedade está em transformação 
permanente, o que exige do verdadeiro educador atualização constante por 
meio de cursos, congressos, simpósios, muita leitura, enfim o educador deve 
ser um estudioso constante. (MARTINS, 2010, p. 149). 

 

Quando falamos em formação docente, não é a premissa de que não sabem 

utilizar os equipamentos, pois talvez isso já seja a realidade de muitas escolas. No 

entanto, não é apenas uma transferência das antigas transparências do projetor para 

os slides de um powerpoint o que se pretende com o uso das tecnologias, mas sua 

utilização mais ampla. Para isso, o domínio não apenas do manuseio, mas das 

possibilidades que estes recursos garantem. 

 

A internet é uma mídia que facilita a motivação dos alunos, pela novidade e 
pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece. A internet 
oportuniza interações significativas, através dos e-mails, as listas de 
discussão, os fóruns, os chats, os blogs, as ferramentas de comunicação 
instantânea, os sites de relacionamentos. (MORAN, 2000, p. 53). 

 

Apesar de fato consumado nas grandes cidades, não podemos tomar como 

relevante apenas as tecnologias referentes ao uso de computador e tablets, apesar 

de suas possibilidades estarem à frente daquelas que já pertencem ao ambiente 

escolar como o rádio e a TV. Um exemplo é o uso de músicas para se trabalhar 

contextos culturais, históricos, geográficos, filosóficos, literários, biológicos etc., 

contemplando as mais diversas licenciaturas discutidas na escola. De certa forma, é 

um recurso simples, uma tecnologia mais acessível e, no entanto, colabora para um 
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trabalho mais aprofundado de conceitos que facilitem a compreensão do estudante, 

que apreendem esses conhecimentos. 

No entanto, tal como Bittencourt (2008) o define como um objeto sacralizado, o 

livro didático tem atualmente se remodelado em instruções para seu uso que 

extrapolem a simples leitura dos conceitos ali contidos, mas que propõe o uso de 

recursos como links, vídeos, músicas, games, portais de internet vinculados ao 

material e que proporcionam um contato mais próximo entre escola e editora, fazendo 

assim uma dupla tarefa: a) perceber o uso do material e sua complexidade em temas 

que porventura possam ter mais procura por parte de alunos e professores e b) auxiliar 

a comunicação das duas pontas da produção didática e seu uso e possíveis 

adequações e inovações. 

 

 

2. LIVRO DIDÁTICO E DOCUMENTOS NORTEADORES: PNLD E BNCC 

 

Tendo em vista o intuito de elucidar os pormenores dos documentos normativos 

como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), que são documentos oficiais com intencionalidades distintas e, 

visto que o primeiro seleciona obras para aquisição do governo e distribuição em 

escolas públicas, e o segundo orienta os conteúdos curriculares propostos para cada 

etapa do aluno em sala de aula, e que em ambos está previsto a inserção de 

indicações de uso de recursos tecnológicos em sala de aula ou extra classe para 

auxiliar no aprendizado, é que versaremos a seguir sobre eles. 

O intuito é entender de onde surgiram suas discussões e concepções 

norteadoras, seu percurso para chegarmos à composição atual, pois é partir desses 

documentos, que de certa forma se pode excluir uma obra, caso não esteja de acordo 

com algum dos parâmetros expostos e, é por meio das prerrogativas dispostas neles 

que, estando em acordo, os livros podem, por exemplo, ser comercializados em larga 

escala, ganhar licitações e estarem presente em salas de aula de todo o país.  

O PNLD foi criado por decreto em 1985, estabelecendo características sobre a 

centralização da gestão, tais como: aquisição e distribuição; o uso exclusivo de 

recursos federais; a indicação do livro didático pelos professores; a distribuição 

gratuita para estudantes e professores, além do critério de reutilização do livro. 
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Preocupado em garantir a qualidade dos materiais didáticos, em 1996, o 

governo iniciou o processo de avaliação das obras. Com isso, as empresas voltadas 

ao setor de produção destes livros contaram com um processo de renovação na área 

editorial, promovendo o aperfeiçoamento do livro e visando: a) seleção rigorosa de 

conhecimentos; b) importância da inclusão de dados científicos nas obras; c) 

utilização de fontes documentais atualizadas; d) qualidade de imagens, ilustrações e 

formas de apresentação e, sobretudo, e) uma avalição precisa com critérios e 

princípios rígidos para fins de aprovação. 

O processo do edital do PNLD prevê um período para as edições de livros, 

geralmente curto, se somarmos o lançamento do documento até a entrega dos livros. 

Isso ocorre apenas para que as editoras, com o processo antecipado de produção, 

verifiquem as mudanças ocorridas a fim de saná-las e, consequentemente, estarem 

prontas a participar da seleção. 

Essa avaliação, a qual os livros são submetidos, é realizada por profissionais 

espalhados pelo país, tutelado pelas universidades públicas a que pertencem, que 

passam, tomando o jargão da perícia policial, uma espécie de pente fino, comparando 

o material com os editais normativos e buscando verificar o maior número de 

adequações lançadas pelo MEC e, da mesma forma, contar com a inovação e 

singularidade dos métodos utilizados pelos autores e editoras.  

Após o resultado, que sai geralmente um ano depois de entregues para a 

avaliação, os livros selecionados e aprovados têm passagem livre para participarem 

das licitações estaduais e municipais, a fim de terem seus livros comercializados com 

o governo.  

Firmado o acordo da licitação, esses livros passam por uma análise nas escolas 

e os professores são os responsáveis por escolher com qual trabalhar. Muitas vezes, 

por conta da visão pedagógica e formação acadêmica e continuada, optam por uma 

abordagem mais formal e tradicional, e assim 

 

Saraiva, FTD, Ática, Scipione, Brasil, Nacional, IBEP, sendo que, nos últimos 
anos, as editoras Moderna e Atual passaram a engrossar esta lista. Saab 
(1999, p. 15), como já apontamos, em estudo sobre a cadeia de 
comercialização de livros no Brasil, observa serem essas editoras, que 
vendem recorrentemente para o governo, as principais editoras de didáticos 
do país. (CASSIANO, 2004, p. 7). 
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Nesse sentido, podemos entender que a chegada do livro didático nas escolas 

está aliada à qualidade editorial em cumprir com os requisitos estabelecidos no PNLD, 

mas também a participação de licitações, oferecendo o melhor custo benefício para o 

Estado. Dessa maneira, o professor não terá à sua disposição todos os livros 

aprovados no edital, mas apenas aqueles cuja oferta de custo/benefício foi mais bem 

atendida por região. Assim, corre-se o risco de apenas as grandes editoras, com maior 

número de obras aprovadas, entrarem nas salas de aula.  

Ademais, os editais promovem uma espécie de limpeza dentro dos materiais 

para avaliação. São normas recorrentes até o edital lançado em 2018, permitindo que 

haja promoção da pluralidade cultural e étnica, a não veiculação de estereótipos, 

preconceitos ou cisões, o favorecimento ao pensamento crítico, contemplando 

realidades diversas e origens distintas dos estudantes.  

 

Os livros não podem expressar preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação; e não podem ser desatualizados, 
nem conter ou induzir a erros graves relativos ao conteúdo da área, como, 
por exemplo, erros conceituais. (BRASIL, MEC/SEF, 1996, p. 13). 

 

Em 2019, após algumas mudanças na percepção de requisitos já consolidados, 

ocorreu de normas serem alteradas ou suplantadas. As alterações foram amplamente 

criticadas pela sociedade civil e pela imprensa, suspendendo o edital para 

reformulação. As mudanças, primeiramente foram realizadas, tendo em vista as 

críticas e a polarização da sociedade de que os livros avaliados possam disseminar 

ideologias que põem em xeque valores individuais, mas os editais norteadores 

anteriores, ainda que não contemplem a totalidade do que se almeja em uma 

democracia consolidada, não permitem, nem corroboram com essa afirmação, e 

nesse sentido Sposito (2006, p. 22) revela: 

 

Nossa posição em relação a este dilema é clara e já assumida publicamente: 
a avaliação deve ser feita porque o Estado, com recursos públicos, está 
adquirindo milhões de livros didáticos para distribuição gratuita na rede oficial 
de ensino básico e deve aferir a qualidade do produto que compra. É 
importante, para acrescentar um dado a este debate, lembrar que os livros 
inscritos e não aprovados no processo de avaliação do PNLD não são 
adquiridos pelo Governo Federal, mas não estão proibidos de circular e ser 
vendidos, o que refuta o argumento, às vezes apresentado, de que o governo 
está fazendo censura ou impedindo a livre iniciativa de oferecimento de um 
produto no mercado.  
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No entanto, para o mercado editorial não é vantajoso apenas oferecer os livros 

no mercado, visto que escolas particulares utilizam livros apostilados voltados para os 

sistemas de ensino, e o ensino público é o maior cliente que poderiam conseguir. 

A despeito de toda discussão mercadológica que envolve a aquisição e 

distribuição dos livros didáticos, a entrega gratuita para os estudantes, ainda que não 

permaneçam com os livros, pela sua reutilização em três anos, garante muitas vezes 

que o aluno tenha contato com um compêndio de conhecimento. Fato é que este, 

muitas vezes, se considerarmos as periferias mais empobrecidas do país, será o único 

elemento disseminador de cultura em suas mãos, ou melhor dizendo, o único livro 

com o qual tem contato. 

Essa distribuição gratuita do livro didático pelo PNLD é, de certa forma, recente, 

pois, até 2002, a maioria dos estudantes recebia a lista de livros e deveria adquirir de 

alguma forma, muitas vezes, comprando por preços mais próximos de sua realidade, 

os livros de edições anteriores, o que forçava uma adequação do professor e da turma 

para ajustarem as aulas sem oferecer perdas para os estudantes.  

Com a responsabilidade por parte do governo em adquirir e distribuir, 

estudantes com o mesmo material podem otimizar tempo e aprofundar o 

conhecimento dos conteúdos ali propostos.  

 

Como ponto de partida, deve-se ter presente que o neoliberalismo questiona 
e põe em xeque o próprio modo de organização social e política gestada com 
o aprofundamento da intervenção estatal. “Menos Estado e mais mercado” é 
a máxima que sintetiza suas postulações, que tem como princípio chave a 
noção da liberdade individual, tal como concebida pelo liberalismo clássico. 
(AZEVEDO, 2001, p. 11). 

 

Há, portanto, uma dicotomia em relação ao PNLD. Por um lado, o programa 

promove ações para a distribuição de obras didáticas, pedagógicas e literárias, 

voltadas à pratica educativa, com destino final os alunos e professores da rede pública 

de ensino ou entidades sem fins lucrativos, que recebem esses materiais regular e 

gratuitamente. Por outro lado, há uma certa cobrança em permitir que as editoras 

divulguem seus materiais sem a interferência do Estado. Ora, o maior cliente é o 

Estado, que assim, promove maior o faturamento das editoras que aprovam seus 

livros na avaliação do PNLD, gerando um ciclo de emprego e renda, movimentando o 

mercado.  
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No entanto, ao mesmo tempo que atende boa parte da população brasileira, 

assumindo a responsabilidade da transmissão de conhecimento para estudantes 

vindos da classe média ou baixa, há que se atentar para a inserção ainda muito leve 

de exigências dos editais para o uso das tecnologias nos livros didáticos distribuídos 

à rede pública de ensino. Talvez, implicitamente, podemos observar que ocorre não 

apenas uma tentativa de não investir em recursos para essas escolas empreenderem 

em tecnologia, mas uma sutil desesperança de que os alunos de classes menos 

favorecidas possam adquirir bens de consumo que corroborem para a sua educação 

tecnológica. 

Ademais, essa prerrogativa do edital, apesar de norma para todos os manuais 

didáticos do Brasil, seja para escolas públicas como para escolas privadas, não 

especifica de que forma ou quais os meios a serem difundidos, talvez pelo seu caráter 

genérico. Mais adiante o edital contempla pontos que podemos perceber como 

critérios para o uso de tecnologias. 

Se consultarmos os editais do PNLD dos últimos dez anos, vamos perceber 

que os critérios para uso de recursos tecnológicos já estavam presentes na introdução 

do documento. No edital PNLD 2014, nos “Princípios e critérios para avaliação de 

coleções didáticas”, o item 2 especifica que se deve primar “a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade” (PNLD, 2014, p. 52)  

 

Por outro lado, tem-se constatada a importância e a urgência de se promover 
a integração das tecnologias ao trabalho escolar, visto que elas estão cada 
vez mais presentes no cotidiano de crianças e jovens e que sua utilização é 
uma competência básica fundamental que deve ser desenvolvida no 
ambiente escolar, tendo em vista sua relevância para a formação de cidadãos 
críticos e aptos a utilizar essa competência no ambiente de trabalho, nos 
estudos e em outros contextos. (PNLD, 2014, p. 53). 

 

O documento propõe um olhar mais abrangente do uso das tecnologias para 

que seja um facilitador no processo de ensino e aprendizagem, pois 

 

É preciso que o livro didático contribua com o trabalho do professor no sentido 
de propiciar aos alunos oportunidades de desenvolver ativamente as 
habilidades envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, e, além disso, 
buscar a formação dos alunos como cidadãos, de modo que possam 
estabelecer julgamentos, tomar decisões e atuar criticamente frente às 
questões que a sociedade, a ciência, a tecnologia, a cultura e a economia 
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têm colocado ao presente e, certamente, colocarão ao futuro. (PNLD, 2014, 
p. 53). 

 

Entre os critérios eliminatórios do edital, há um para linguagens e suas 

tecnologias que diz “1.1.1.10. Explorar o uso pedagógico de tecnologias digitais, bem 

como o estudo de gêneros virtuais.” (PNLD, 2021, p. 69). Apesar de trazer algumas 

exigências quanto ao uso de tecnologias, não está contido na área das Ciências 

Humanas, em que percebemos a disciplina de História, que faz uso de diversos 

recursos para uso da tecnologia em prol da dinamização do ensino, cujo costume, nos 

editais, veio de anos anteriores. 

Toma-se assim a tecnologia como elemento cultural e social presente na 

realidade de alunos e professores, naturalizando seu uso. Não cabe aqui juízo de valor 

em um edital ou outro, mesmo porque são momentos históricos e políticos distintos e 

cada um oferece possibilidades e linguagem adequada para seus interesses, visto 

que a educação no Brasil é um dos interesses políticos e plataforma de relevância 

para eleições governamentais. Mas cabe aqui verificar que, em editais anteriores, 

sucede, sutil ou explicitamente, a naturalização do uso de recursos tecnológicos na 

escola, por intermédio do material didático aprovado e utilizado em sala de aula.  

 

Assim, iniciativas editoriais que associem correção conceitual, adequação de 
atividades e procedimentos, atualização pedagógica e reflexão sobre as 
interações entre ciência, tecnologia e sociedade constituem importantes 
instrumentos de apoio e qualificação do ensino. (PNLD, 2014, p. 54). 

 

O uso das tecnologias para esse PNLD 2014 foi permeado por diversos usos e 

recursos de tecnologia, no intento de difundir e democratizar o acesso. Nesse período, 

também foram remodelados os instrumentos que seriam disponibilizados para as 

escolas, como TVs, DVDs, computadores e tablets que pudessem colaborar para o 

aprofundamento de questões pertinentes ao conhecimento. Para a disciplina de 

História, percebemos que 

 

Tal ensino deve ser de qualidade, ou seja, deve adequar-se às necessidades 
socioculturais da sociedade brasileira, considerar os interesses e as 
potencialidades cognitivas dos alunos, levar em conta os saberes gestados 
na prática docente e oferecer tecnologia educacional compatível, seja com a 
legislação educacional em vigor, seja com as tendências científicas abonadas 
pela academia. (PNLD, 2014, p. 64). 
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Ao ensino de História, portanto, era destinado o incentivo ao uso das 

tecnologias que beneficiassem o entendimento dos conteúdos abordados, bem como 

promovesse a reflexão. Atualmente, esse histórico com relação ao uso das 

tecnologias tem aumentado, porém há que se considerar o fato de que medidas 

votadas em mandatos anteriores que preveem o congelamento de gastos com 

educação por vinte anos, impossibilita o investimento em atualização de laboratórios 

de informática e aparelhos que possam ser utilizados na disseminação das 

tecnologias em favor do uso para a educação. 

Com a promulgação da constituição de 1988, o artigo 210 tem a previsão de 

uma Base Nacional Comum Curricular, cujo foco é indicar objetivos e conteúdos 

mínimos para ao ensino no país. De acordo com esse artigo, 

 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 
e artísticos, nacionais e regionais. § 1º O ensino religioso, de matrícula 
facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental. § 2º O ensino fundamental regular será ministrado 
em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 
(BRASIL, 1988). 

 

Essa previsão abriu caminho para que um trabalho longo e analítico iniciasse 

no âmbito educacional brasileiro e, quase dez anos mais tarde, em 1996, é sancionada 

a lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN), que apesar de 

manter os estudos e análises para um aprimoramento da educação no país, abre 

caminho para regulamentar uma base nacional comum para a educação. 

De 1997 a 2000, seguindo a linha evolutiva para a consolidação da BNCC, são 

lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), orientando todos os anos de 

ensino, desde o fundamental ao médio, procurando com esses documentos, não 

apenas versar sobre conteúdos a se trabalhar em sala de aula, mas os valores sociais 

que iniciam no seio familiar e são reforçados na formação cidadã que a escola 

encampa. 

Desse modo, percebemos que a educação e o norteamento dos documentos 

não irão muito além daquilo que já se espera do ensino, mesmo porque o processo 

de aplicação e mudanças na escola, passa pela alteração de sua cultura e essa 

interferência é lenta e gradual. Nesse sentido que se deve caminhar em uníssono por 
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todo um território, versando a partir de conceitos predeterminados e priorizando 

entendimento do estudante. 

Em 2008, surge, por iniciativa do Ministério da Educação, o programa Currículo 

em Movimento, com o intuito de elaborar um currículo de qualidade para o ensino 

infantil, fundamental e médio. Esse documento sugere que as escolas terão como 

ações pedagógicas três eixos básicos: valores éticos e de respeito ao bem comum; 

os direitos e deveres do cidadão com criticidade e respeito à democracia; princípios 

estéticos de manifestações artísticas e culturais (BRASIL, 1998). 

Já em 2010, surge a necessidade de formular uma Base Nacional como 

resposta ao Plano Nacional de Educação, se antecipando a um movimento 

internacional liderado por entidades de colaboração de países de todos os 

continentes, que prevê a evolução do ensino e o desarrolho de práticas que permitem 

um ciclo de desenvolvimento responsável. 

 

É necessário rejeitar os sistemas de aprendizagem que alienam o indivíduo 
e o tratam como uma mercadoria e as práticas sociais que dividem e 
desumanizam os povos. Desenvolver uma educação inspirada em valores e 
princípios é de importância crucial para se atingir um desenvolvimento 
durável e pacífico. (UNESCO, 2015, p. 40). 

 

De 2012 a 2013 são lançados os Pactos Nacionais para o ensino infantil e 

ensino médio, procurando o fortalecimento da alfabetização e dos alunos que estão 

em fase de ingressar no ensino superior e mercado de trabalho. Documentos que irão 

inspirar resoluções da futura BNCC em vigor, como em, 

 

experimentar e desenvolver habilidades de trabalho; se informar sobre 
condições de acesso à formação profissional e acadêmica, sobre 
oportunidades de engajamento na produção e oferta de bens e serviços, para 
programar prosseguimento de estudos ou ingresso ao mundo do trabalho. 
(BRASIL, 2015, p. 8). 

 

Em 2013, são lançadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação, 

contemplando todos os segmentos da educação básica, como a educação do/no 

campo, educação de jovens e adultos, ensino tecnológico, entre outros,  

 

Nesta publicação, estão reunidas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica. São estas diretrizes que estabelecem a base 
nacional comum, responsável por orientar a organização, articulação, o 



61 

 

 

 

desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes 
de ensino brasileiras. (BRASIL, 2013, p. 4). 

 

A partir de 2015 são lançadas as primeiras versões da BNCC. No entanto, com 

o afastamento da presidente Dilma Rousseff, a comissão do Ministério da Educação 

que trabalhava na composição do documento é desfeita e uma nova equipe assume, 

revisando o que já estava feito e implementando mudanças que acreditavam 

pertinente. Em paralelo com julgamento final do impeachment, aconteciam os 

seminários estaduais com professores e gestores, a fim de analisar e debater as 

propostas do documento. 

Entre 2017 e 2018 são homologados os documentos que versam sobre o 

ensino brasileiro da educação básica, que compreende o ensino infantil, fundamental 

e médio.  

 

[...] como direito [que] abarca as intencionalidades do processo educacional, 
em direção à garantia de acesso, pelos estudantes e pelas estudantes, às 
condições para seu exercício de cidadania. Os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento, apresentados pelos componentes curriculares que 
integram a BNCC, referem-se a essas intencionalidades educacionais. 
(BRASIL, 2016, p. 24-25). 

 

Desse modo, podemos partir da perspectiva de que as diretrizes lançadas pela 

BNCC são benéficas para a sociedade na tentativa de estabelecer um diálogo 

educacional. Entretanto, ao suprimir espaços para determinadas áreas de 

conhecimento, extinguem a promoção e o avanço do estado crítico do estudante. 

Assim, 

 

[...] para que a inclusão social se efetive, é fundamental a incorporação, aos 
documentos curriculares, de narrativas dos grupos historicamente excluídos, 
de modo que se contemple, nas políticas públicas educacionais, a 
diversidade humana, social, cultural, econômica da sociedade brasileira, 
tendo em vista a superação de discriminações. (BRASIL, 2016, p. 27). 

 

É preciso considerar também que a BNCC, que, como pudemos perceber, foi 

discutida por vários anos, está também em conformidade e é uma reposta às 

demandas de acordos internacionais que o Brasil empreende, no sentido de combater 

o analfabetismo, mas colaborar para o desenvolvimento humano. Dessa maneira, a 

linguagem utilizada no documento, que promove competências e habilidades que a 
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escola deve desenvolver no estudante, encontra respaldo nesse movimento que, de 

certa forma, impõe alguns princípios do capitalismo liberal em que 

 

[...] as avaliações internacionais realizadas pela OCDE16 e do intenso debate 

que se dá em vários países sobre as inovações que a sociedade do 
conhecimento estaria demandando da educação, configura-se um paradigma 
educacional que tem nas competências e habilidades o conceito de referência 
da organização pedagógica e curricular; e na avaliação seu procedimento de 
gestão mais importante. (MELLO, 2014, p. 8). 

 

De certa forma, podemos entender que Mello critica esse modelo, pois algema 

a criatividade de professores que, no intento de desenvolver tais aptidões dos 

estudantes, podem fechar os olhos para outras implícitas e abstratas que a compõe.  

 

Coloca os pilares de tais orientações como pressupostos para a reflexão 
curricular. Lança mão dos princípios o que aprender, como ensinar e como 
avaliar o aprendizado para fundamentar a projeção de um cenário tecnológico 
que requer do aluno, a esta altura já lido como trabalhador, um conjunto de 
competências para viver nesse mundo inexorável. (PEREIRA; COSTA; 
CUNHA, 2015, p. 457). 

 

Claro que a despeito de críticas, é relevante o fato de a educação ter, após a 

consolidação da constituição de 1988, tomado um espaço de destaque, fato que no 

período anterior, foi relegado a curtos momentos de desenvolvimento e gigantesca 

depreciação, com a academia sofrendo perseguições e o desmantelamento da 

intelectualidade que, momentos antes 1964, trazia uma profusão de produções que 

poderiam mudar os rumos da educação no país. 

Não obstante, apesar de parecer uma imposição internacional o 

desenvolvimento de um currículo escolar que contemple o desenvolvimento de 

habilidades e competências, há que se lembrar da historiografia desses documentos, 

cuja discussão abarcam três décadas da história da educação brasileira, 

desenvolvendo e aprimorando as estruturas de um dos pilares da democracia: o 

acesso ao conhecimento. 

Se tomarmos, portanto, a história dos documentos norteadores BNCC e PNLD, 

percebemos que há uma constante de ciclos de documentos promovedores de 

                                                           
16 OCDE é a sigla de Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico composto por 36 países de 
democracia representativa e livre mercado, colaborando para o desenvolvimento econômico e dirimir políticas 
domésticas internacionais. O Brasil é solicitante à participação e por isso toma medidas para se adequar àqueles 
que a compõe. 
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conhecimento, que podem não abranger toda a coalizão de informações produzidas 

pela humanidade, mas que a cada momento são dispendidos em discussões para 

aliar aquilo que o governo vê como necessário a ser discutido em sala de aula e os 

anseios da sociedade, buscando assim uma evolução nos saberes durante o período 

que o estudante ocupa a cadeira escolar.  

 

É nesta perspectiva, que são colocados os princípios de seleção do 
conhecimento (objetividade e enfoque científico; contemporaneidade; 
relevância social e adequação às possibilidades sócio-cognitivas do aluno), 
os quais possuem relação intrínseca entre si e com os princípios 
metodológicos para o trato com o conhecimento (da síncrese à síntese; 
provisoriedade e historicidade; simultaneidade e ampliação da 
complexidade), que também relacionam-se entre si. Objetivando que os 
alunos ascendam da síncrese à síntese é necessário selecionar e ordenar os 
conteúdos a serem tratados de modo que vá se ampliando o grau de 
complexidade acerca dos mesmos, o que perpassa pelo enfoque científico 
que precisa ser dado ao conteúdo e sua relevância social, bem como pela 
adequação dos conteúdos às possibilidades sócio-cognitivas do aluno e a 
noção de historicidade e provisoriedade do conhecimento. (GAMA, 2015, p. 
213). 

 

Portanto, a BNCC avança em certos aspectos da contemporaneidade, 

buscando a promoção do senso crítico e da responsabilidade que a formação cidadã 

exige, interpretando os sinais dos tempos e o mundo de infinitas possibilidades e 

trocas de informações. 

 

Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore 
mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando 
possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque 
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais 
consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do 
universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a 
aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre 
professores e estudantes. (BNCC, 2018, p. 61). 

 

O documento da BNCC propõe um uso mais amplo das tecnologias, abordando 

também as disciplinas por linhas em que discute as áreas do saber e suas tecnologias, 

como uma forma de estimular que o uso das tecnologias seja democrático e plural, 

não se atendo ao uso superficial, mas como elemento cultural inserido na sociedade, 

deve ser orientado o seu uso adequado para o processo de ensino e aprendizagem, 

e as maneiras de se encontrar informações confiáveis nesses recursos para o 

crescimento intelectual e crítico do aprendiz. 
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Todavia, esse recurso, o qual promove o desenvolvimento daqueles que dele 

usufruem, é também fonte de críticas por se tratar de um elemento de controle social. 

Esse controle se dá pela forma e organização do currículo escolar, porque a seleção 

de conteúdos muitas vezes determinada por um pequeno grupo, integrante dos 

conselhos governamentais que gerem a educação no país, acontece nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas em sala de aula (APPLE, 1995). 

Ainda na concepção de Apple, em se tratando de livro didático, dois aspectos 

se caracterizam: o cultural e o comercial. Assim, a partir do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), o Estado brasileiro mantém o controle sobre o currículo e junto 

com o mercado editorial avalia e escolhe o que será ensinado nas escolas. Além disso, 

o livro didático define os itens avaliados em provas de avaliação externa e promove 

uma busca pela padronização do currículo mediatizada por matrizes de referências 

de testes de avaliação em larga escala (APPLE, 1995). 

Não distante das atribuições desses documentos norteadores, mas 

caminhando paralelamente, está a composição de métodos que organizem os 

conteúdos programados em cada etapa letiva do estudante, fazendo com que ocorra 

de forma gradativa, o contato com o conhecimento disciplinar. É esse, de certa 

maneira, um dos atributos do livro didático, pois encaminha o encadeamento de 

conteúdos a se trabalhar em sala de aula. 

Tal encadeamento de conteúdo é proposto pelo currículo, que irá selecionar os 

conteúdos a serem trabalhados pelo professor em sala de aula, ainda que não 

contemple todo o repertório de conhecimento produzido pela humanidade, mas sobre 

esta seleção não iremos nos ater, apenas entender como se forma o currículo escolar 

e em que medida é ou não indicado o uso de recursos tecnológicos que transbordem 

o livro didático. 

  

2.1 LIVRO DIDÁTICO E TECNOLOGIA 

  

 

Ao versar sobre educação, muitas características e instrumentos utilizados nos 

vêm à mente, porém um dos principais difusores de conhecimento e, por 

consequência, um manual para formação cultural e ética, é o livro didático. Nele, os 

professores têm a base para a sequência em sala de aula, além de subsídios que 
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relacionam a teoria impressa em suas páginas com a realidade a que os estudantes 

estão habituados. Também é o livro didático que, aliado às habilidades docente, 

participa como um dos instrumentos utilizados para articular o imaginário e o cotidiano 

do estudante por meio do conteúdo programado para sua fase estudantil.  

Há também que se considerar que, com o passar do tempo, o livro didático se 

tornou objeto de pesquisa e crítica na sociedade, como percebemos por exemplo em 

Silva (2012) ao falar sobre a fetichização que envolve esses materiais, inserindo nele 

além da responsabilidade quase única pela disseminação de conteúdos escolares, 

também a qualidade duvidosa como é apresentada. 

 

Se hoje a qualidade dos livros didáticos é criticada, dentro e fora do circuito 
acadêmico, a utilização deste instrumento nas salas de aula parece não 
sofrer questionamentos mais incisivos. Incorporado ao sistema educacional 
brasileiro, segundo o próprio Ministério da Educação (MEC), sua utilização 
tem uma boa aceitação dos mais diversos agentes. (SILVA, 2012, p. 805). 

 

Entretanto, articular proposições da cultura escolar e da cultura da escola não 

tem sido uma tarefa fácil, sobretudo pelo excesso de informações e o arcabouço de 

práticas existentes que influenciam o ato educativo. Entre as práticas pedagógicas 

está o uso do livro didático, elemento que atua como principal difusor do 

conhecimento. E, sendo parte da cultura escolar e da cultura da escola, o livro didático 

está na intersecção entre o micro e o macro, ou seja, entre as políticas educacionais 

e o que ocorre efetivamente na escola (BUFREM; SCHIMIDT; GARCIA, 2006 apud 

BUFREM; ANDRÉ, 2016). 

No entanto, podemos perceber que o Livro Didático, norteador dos conteúdos, 

conceitos e discussões apresentadas em sala de aula, sempre esteve presente nas 

práticas escolares. Utilizado como delimitador dos saberes a serem transmitidos.  

Para Libâneo (2005 apud BUFREM; ANDRÉ, 2016), o livro didático é um 

material voltado para dirigir intencional e conscientemente o ensino da experiência 

cultural e social. Já Santos (2007 apud BUFREM; ANDRÉ, 2016) considera o livro 

didático como elemento da cultura escolar, o qual se altera quando passa a fazer parte 

da cultura da escola. 

Por fim, Apple (2011 apud BUFREM; ANDRÉ, 2016) assevera que estudar o 

livro didático é conhecer os modos de distribuir o conhecimento legítimo. 
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São os livros didáticos que estabelecem grande parte das condições 
materiais para ensino e aprendizagem em sala de aula de muitos países 
através do mundo e considerando que são os textos desses livros que 
frequentemente definem qual é a cultura legítima a ser transmitida. (APPLE, 
1995, p. 82).  

 

De acordo com o autor supracitado, a cultura pode ser analisada, tanto como 

experiência vivida, interação entre classes, quanto como mercadoria, conjunto de 

artefatos produzidos. Logo, é necessário pensar no livro didático não apenas como 

portador de uma cultura legítima a ser transmitida, mas também como alvo de lutas 

necessárias para se obter lugar no currículo e, como já pontuamos, a inclusão de 

grupos, tradicionalmente excluídos (APPLE, 1995). 

Segundo Schmidt, Garcia e Horn (2008), os manuais de ensino são 

reconhecidamente artefatos da cultura escolar que permitem aos pesquisadores 

explicitar relações entre conteúdos e métodos de ensino, formas de educar em 

diferentes culturas e períodos, elementos privilegiados pela escolarização em 

diferentes graus de ensino, entre outros. 

Todavia, consoante aos preceitos de Miranda e Luca (2004), os livros didáticos, 

por mais que tenham formato parecido, com conteúdo nivelado, podem apresentar 

pedagogicamente, focos distintos, além de instigar um saber crítico e aguçar a 

pesquisa do estudante. Atualmente, as escolas públicas e privadas buscam instigar 

estes predicados do estudante com métodos pedagógicos que se utilizam de 

ferramentas tecnológicas, muito também por conta do encaminhamento dado dentro 

dos livros didáticos. De acordo com os editais para inscrição de obras no PNLD, entre 

os itens que se destacam está o uso de ferramentas tecnológicas a partir de 

orientações descritas no interior do livro didático.  

O item do edital do PNLD 2018, “3.2.4 Critérios eliminatórios específicos para 

o componente curricular História”, diz: 

 

l. apresenta fontes variadas quanto às possibilidades de significação 
histórica, como diferentes tipos de textos, sítios de internet, relatos, 
depoimentos, charges, filmes, fotografias, reproduções de pinturas, e indica 
possibilidades de exploração da cultura material e imaterial, da memória e 
das experiências do espaço local;  

  

No PNLD do ano seguinte, o item 3.1.7 “Outros critérios comuns” apresenta a 

seguinte indicação: 
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d. Propor o uso de laboratórios virtuais, simuladores, vídeos, filmes e demais 
tecnologias da informação e comunicação. (MEC; PNLD, 2019, p. 40). 

 

Essas iniciativas ocorrem com o objetivo de integrar o aluno às novas formas 

de comunicação. Computadores, por exemplo, que fazem parte do cotidiano de boa 

parte dos brasileiros, chegaram às escolas como um importante recurso para a 

modernização do sistema educacional. Devemos considerar também que os livros 

editados para o PNLD 2018, estavam em produção em 2016. Por isso, ainda que 

pareça apenas uma indicação de textos, o ano seguinte, que produz os materiais para 

o ano de 2019, foi mais incisivo na cobrança de inclusão de alguns recursos que 

extrapolem o livro didático. 

Nessa perspectiva, o Ministério da Educação a partir do PNLD define as 

orientações para elaboração das obras didáticas, considerando os documentos 

normativos que regem a política de ensino em âmbito nacional, respeitando a 

legislação vigente. Tais normas e diretrizes apresentam o arcabouço das discussões 

curriculares que necessitam ser discutidas na escola, com o objetivo de abordar 

questões além dos conteúdos propriamente ditos, tal como temas sobre a formação 

cidadã, livre de preconceitos étnicos, sexuais, sociais e econômicos.  

Estes materiais pretendem desenvolver as habilidades de interação do aluno 

com a vivência cotidiana, por intermédio de textos, imagens e atividades 

desenvolvidas de acordo com os recursos disponíveis dentro e fora da escola, os 

quais contemplam a diversidade étnica e social e a pluralidade cultural. 

Entre os recursos disponíveis para o bom uso do livro didático estão as 

ferramentas tecnológicas utilizadas por diferentes meios como filmes, jogos, 

aplicativos, vídeos online, links, música, objetos educacionais e o livro digital. 

Segundo o Ministério da Educação (O Dia17, 23 de agosto de 2013), há um 

esforço para integrar os conteúdos produzidos nos livros didáticos com as ferramentas 

disponíveis na TV Escola, Portal do Professor, Revista Escola, entre outros. Acredita-

se que o desenvolvimento de materiais didáticos digitais não tem acompanhado as 

ferramentas tecnológicas apresentadas em sala de aula. Com o objetivo de diminuir 

esse problema, os editais do PNLD orientam que as editoras produzam livros digitais, 

os quais não devem ser cópias digitalizadas da versão impressa do livro, mas 

                                                           
17 Jornal O Dia de 23 de agosto de 2013, o periódico é um veículo de comunicação e notícias impresso e digital. 
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ofereçam atividades distintas com aplicabilidade eficaz das tecnologias existentes, 

inclusive em Smart TV, aplicativos para tablets e aparelhos de celular. Preocupadas 

com as exigências de mercado, as editoras estão investindo em recursos tecnológicos 

com o intento de garantir maior qualidade nos materiais didáticos, bem como garantir 

maior comercialização. Para tanto, buscam novas formas de organização dos 

conteúdos, contribuindo para experiências bem-sucedidas em sala de aula. 

Não podemos considerar as tecnologias educacionais como principal elemento 

das práticas pedagógicas, mas sim um recurso impulsionador dessas práticas a partir 

de diferentes formas: quer em torno de uma reflexão de uma obra de arte, ilustrando 

manifestações culturais de diversos povos, ou promovendo debates em que o aluno 

se posicione crítica e criativamente frente a inúmeros temas. 

Ao se posicionar dessa forma, podemos inferir que o estudante passa 

realmente a conhecer os conceitos e, em outras palavras, a aprender. No entanto, por 

meio de uma aprendizagem mais efetiva, 

 

[...] o ensino de História deve contribuir para libertar o indivíduo do tempo 
presente, e da mobilidade diante dos acontecimentos, para que possa 
entender que cidadania não se constitui em direitos concedidos pelo poder 
instituído, mas tem sido obtida em lutas constantes e em suas diversas 
dimensões. (BITTENCOURT, 2004, p. 20). 

 

Nesse sentido, o livro didático ainda necessita de ajustes, apesar de 

corroborar com suas ideias em alguns aspectos, como a linguagem próxima ao 

estudante e o caráter dialógico. No entanto, alguns manuais parecem ainda tratar o 

estudante como um ser inerte, que está com o manual para receber conteúdos, 

quando na verdade deve ser instigado à reflexão histórica e social, buscando 

respostas no passado para os fatos presentes e perceber-se agente histórico, 

personagem capaz de corroborar com o avanço ou retrocesso da humanidade, 

mediante suas ações.  

Desse modo, o livro seria também uma construção dos saberes entre o 

mestre, o discípulo e o autor que proporia uma nova maneira de interagir com esses 

manuais.  

 

Para a maioria das propostas curriculares, o ensino de História visa contribuir 
para a formação de um “cidadão crítico”, para que o aluno adquira uma 
postura crítica em relação à sociedade em que vive. As introduções dos 
textos oficiais reiteram, com insistência, que o ensino de História, ao estudar 
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as sociedades passadas, tem como objetivo básico fazer o aluno 
compreender o tempo presente e perceber-se como agente social capaz de 
transformar a realidade, contribuindo para a construção de uma sociedade 
democrática. (BITTENCOURT, 2004, p. 19). 

 

Não cabe aqui uma proposta de novas metodologias, mas entender que a 

matéria veiculada nas aulas já é um reforçador natural para que o estudante tenha 

conforto em adentrar no conhecimento e cabe ao livro instigar e atrair para esse fato, 

tornando o encontro com o conhecimento uma oportunidade para refletir criticamente 

sobre os acontecimentos. 

Com o advento das tecnologias, a educação como um todo tem sofrido 

mudanças. É cada vez mais presente a observação de um estímulo para a 

proatividade, que se mistura com o autodidatismo, o que pode ser benéfico em alguns 

aspectos e nocivos em muitos outros, mas o fato é que  

 

Pelas propostas atuais, em âmbito internacional, muitos dos pressupostos 
humanistas estão sendo relegados e considerados implicitamente 
retrógrados. Pelos projetos do moderno capitalismo a educação deve se 
submeter exclusivamente à constituição de identidades integrantes do mundo 
globalizado, com total diluição das diferenças. E sob essa concepção de 
“todos iguais” torna-se possível estabelecer formas de avaliação internacional 
com pretensões de controle sobre conteúdos, métodos em escala 
internacional. Assim, a formação das futuras gerações deve, 
necessariamente, basear-se em uma aprendizagem eletrônica que exige 
uma reorganização pedagógica para que se possa elevar o capital humano 
ao status do capital financeiro. O controle dos currículos pela lógica do 
mercado é, portanto, estratégico e proporciona o domínio sobre o tempo 
presente e futuro dos alunos. (BITTENCOURT, 2018, p. 143). 

 

Percebemos então uma dicotomia atual no ensino. Ao passo que vemos uma 

proposta de ampliação da criticidade do estudante mediante reflexões que podem vir 

do livro didático, bem como dos debates em sala de aula, vemos também um mercado 

rentável que aparentemente está comprometido com os rendimentos que 

possibilitarão o uso de recursos extra livro didático.  

 

Tal perspectiva indica um retorno aos métodos instrucionais catequéticos, 
uma vez que se torna fundamental treinar, sistematicamente, os alunos para 
que tenham êxito nas respostas aos testes de múltipla escolha. 
(BITTENCOURT, 2018, p. 144). 

 

Desse modo, o que podemos entender é que o uso de recursos em excesso, 

na substituição do ensino presencial e do livro didático, pode acarretar em uma 
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manipulação do conhecimento, de forma que alunos não desenvolvam o senso crítico 

próprio dos ensinos de humanidades, em especial a disciplina de História, mas 

forçosamente passem a receber informações como um compêndio, no qual se decora 

o tema, mas não se aprofunda em suas diversas perspectivas. 

 

O ensino de História pode possibilitar ao aluno “reconhecer a existência da 
história crítica e da história interiorizada” e “a viver conscientemente as 
especificidades de cada uma delas”. o estudo de sociedades de outros 
tempos e lugares pode possibilitar a constituição da própria identidade 
coletiva na qual o cidadão comum está inserido, à medida que introduz o 
conhecimento sobre a dimensão do “outro”, de uma “outra sociedade”, “outros 
valores e mitos”, de diferentes momentos históricos. (BITTENCOURT, 2004, 
p. 27). 

 

Dessa maneira, é  o livro didático que nos permite propiciar o elo entre as 

tecnologias existentes e a mediação do professor em sala de aula para instigar o 

estudante em suas reflexões.  

 

2.2 CURRÍCULO ESCOLAR E TECNOLOGIA 

 

No último século, mudanças operaram-se nas sociedades industrializadas, 

alterando substantivamente as maneiras de viver e de produzir. Essa mudança iniciou 

na Revolução Industrial, como exemplifica Stuart Hall (1997, p. 21 apud THE 

GUARDIAN, 25 de janeiro de 1997, p.5) 

 

Desde a Revolução Industrial, o trabalho tem predominado em nossas vidas. 
O primeiro emprego acontecia aos 15 ou 16 anos, numa jornada de 60 horas 
semanais, tendo-se um domingo livre para ir à igreja. A aposentadoria ocorria 
quando já estava exaurido, com uma expectativa de vida limitada. A estrutura 
da vida estava amplamente predeterminada: um pouco de religião e muito 
trabalho. O lazer consistia nos breves momentos de descanso antes do dia 
seguinte [...]. Hoje, a média de trabalho de uma pessoa é de 37 horas 
semanais [...]. A maioria de nós pode esperar ser um sub empregado ou 
desempregado, visto que o número de empregos na indústria foi reduzido à 
metade desde a guerra, e quanto àqueles que têm sorte de estar bem 
empregados, meros 50 por cento deles conseguem postos de tempo integral 
[...] Outras ocupações tradicionais têm diminuído em termos de sua 
importância cronológica – notadamente a criação dos filhos. Já houve tempo 
em que o cuidado com famílias numerosas ocupou os pais, especialmente as 
mães, por um largo período de sua vida de adultos. Hoje, as famílias 
diminuíram de tamanho, e os casais sustentam-se sozinhos por mais uns 30, 
40 ou 50 anos após seus filhos terem saído de casa.  
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Tais alterações trouxeram consequências para os processos de formação do 

indivíduo. Essa questão diz respeito tanto aos aspectos da realização pessoal e social, 

quanto aos profissionais, que, como observamos, é crescente a especialização 

tecnológica, e com o conhecimento relativo ao mundo do trabalho, torna obrigatória 

uma formação permanente. 

Neste caso, segundo Oliveira (1997, p. 79): 

 

A educação é percebida como um componente essencial ao desenvolvimento 
econômico à medida que exerce forte influência sobre a inversão tecnológica, 
a difusão de inovações, a aptidão empresarial, os padrões de consumo, a 
adaptabilidade às mudanças econômicas e a participação ativa dos distintos 
setores sociais nas tarefas do desenvolvimento. Considerando indispensável 
um nível relativamente alto de educação geral, tanto primária quanto 
secundária. 

 

Para tanto, a escola passa a ter uma dupla tarefa: formar o cidadão, resgatando 

seu espaço de participação social, política e cultural na sociedade moderna, e formar 

o trabalhador participante do desenvolvimento científico e tecnológico, buscando sua 

inserção no processo produtivo e sua contribuição à nação. 

À luz desses fragmentos, as reformas educacionais ilustraram as dificuldades 

na organização da implantação de uma Educação Básica que atendesse à demanda 

de educandos e promovesse a democratização do saber, na tentativa de consolidar 

uma política de educação para todos que atenda ao acesso, à permanência e à 

qualidade de ensino (KUENZER, 1997). 

Entre os vários elementos que contribuem com um ensino de qualidade, pode-

se dizer que a organização curricular constitui, nos dias de hoje, tema de importância 

crucial na promoção de resultados satisfatórios na Educação Básica. Nas 

organizações educacionais, inúmeros têm sido os esforços na intenção de elaborar 

propostas curriculares que venham a favorecer a construção de uma escola de qua-

lidade no país, promovendo uma educação que reconhece o “outro”, dialogando com 

diferentes grupos sociais e culturais (CANDAU, 2002). Muitos desses esforços têm 

apresentado resultados bastante positivos e têm propiciado o sucesso dos alunos em 

suas trajetórias escolares. Tal sucesso está relacionado à maneira como a escola 

organiza sua proposta curricular, seja por meio de um currículo prescrito, aquele 

formal e oficial, pelo currículo real, ou em ação, que é desenvolvido na prática 

pedagógica, seja pelo currículo oculto, aquele que ocorre no dia a dia da escola em 
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meio a vivências, atitudes, comportamentos. No entanto, como mostra Candau (2002, 

p. 130): 

 

Convém ter sempre presente que o multiculturalismo não nasceu nas 
universidades e no âmbito acadêmico em geral. São lutas dos grupos sociais 
discriminados e excluídos, dos movimentos sociais, especialmente os 
referidos às questões étnicas e, entre eles, de modo particularmente 
significativo entre nós, os referidos às identidades negras, que constituem o 
locus de produção do multiculturalismo. 

 

É importante afirmar que grande parte da mudança curricular escolar, está 

ligada não apenas aos avanços tecnológicos, mas às lutas de grupos sociais que 

legitimam suas demandas para uma formação mais plural e acolhedora. 

Assim, o processo de educação escolar, por ser intencional e sistemático, 

implica a elaboração e realização de um programa e experiências pedagógicas a 

serem vivenciadas em sala de aula e na escola subsidiadas pelo currículo. De acordo 

com Forquin (2000, p. 61): 

 

[...] um ensino pode estar endereçado a um público culturalmente plural, sem 
ser, ele mesmo, multiculturalmente plural, sem ser, ele mesmo, multicultural. 
Ele só se torna multicultural quando desenvolve certas escolhas pedagógicas 
que são, ao mesmo tempo, escolhas éticas ou políticas. Isto é, na escolha 
dos conteúdos, dos métodos e dos modos de organização no ensino, levar 
em conta a diversidade dos pertencimentos e das referências culturais dos 
grupos de alunos a que se dirige, rompendo com o etnocentrismo explícito ou 
implícito que está subtendido historicamente nas políticas escolares 
“assimilacionistas” discriminatórias e excludentes. 

 

O teor crítico de Forquin (2000) vale para expor que o currículo escolar, a 

despeito do caráter mercadológico, deve abranger a formação técnica e humana, 

plural e multifacetada, no sentido de trazer à baila conceitos, tecnologias e o 

reconhecimento dos grupos por meio de sua valorização. Isso nem sempre ocorre 

com o que é oficializado no currículo escolar, mas passa ao professor, a 

responsabilidade de ir à revelia do formalismo do programa escolar. 

De acordo com Silva (1999), uma das fontes do currículo oculto se constitui a 

partir das relações sociais da escola, a saber: professores-alunos, administração-

alunos e entre alunos-alunos. A organização de seu espaço se constitui em um 

componente estrutural do currículo oculto: a rigidez organizada da sala de aula 

tradicional ensina certas coisas, o afrouxamento estruturado da sala de aula ensina 

outros tipos de coisas. No que tange ao relógio biológico escolar, o tempo requer 
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certas rotinas, tais como: a pontualidade, o controle de horários, a temporização na 

realização de cada tarefa. O currículo oculto ensina mediante rituais, regras, 

regulamentos, normas. Refletir sobre as práticas do currículo, seja ele prescrito ou 

oculto, nos remete a questionar a função social da escola a partir de elementos que 

justificam a cultura escolar e a cultura da escola. 

Para Bufrem, Schimidt e Garcia (2006), é possível discutir que a cultura escolar 

é historicamente portadora de conteúdos selecionados, organizados sob efeitos da 

didatização – instrumento do currículo –, e da cultura da escola, que faz parte do 

mundo social, com seus ritos, linguagens e modos de regulação e transgressão. 

É possível assim, dar voz à pluralidade, podendo ter como suporte o uso da 

tecnologia à serviço da educação, dando voz aos “outros”, aos diferentes que habitam 

até mesmo dentro de nós, mas não estamos acostumados a vê-los (CANDAU, 2008), 

expondo aos estudantes o além das fronteiras a que estão acostumados, permitindo 

a tomada de consciência, também pautada na diversidade de pensamentos. 

Nessa perspectiva, os professores da Educação Básica convivem com uma 

questão central: como construir um currículo que contemple as demandas e 

potencialidades do público por ela atendido, levando em consideração as 

transformações na história da humanidade e ao mesmo tempo promover um resgate 

cultural sobre os conflitos existentes ao longo dos tempos?  

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) 

entrou em vigor e estruturou com nomenclatura própria os anos de estudo com o qual 

o indivíduo passa pelos anos escolares: a educação básica compreende três níveis 

de escolaridade (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e a educação 

superior dois, que são a graduação e a pós-graduação.  

A nomenclatura desses anos é importante para entender qual faixa etária é 

atendida, tomando como regra os estudantes que seguem sem interrupções nos anos 

escolares. 

A Educação Básica, como o próprio nome já remete, é o mínimo necessário 

que o cidadão precisa conhecer, entender, compreender, para utilizar no dia a dia. É 

nessa fase que se estimula e se insere o estudante a prática do conhecimento e a 

permanência dele nos anos do ensino médio, período marcado pela evasão escolar.  

A escola pública atualmente é, salva raras exceções, gerida pelos governos 

estaduais e municipais. São eles os responsáveis pela estrutura física e humana, pela 
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formação constante, segurança, aquisição de materiais e reformas necessárias, 

promovendo as condições pelas quais o estudante irá passar durante os anos letivos.  

Não obstante, vemos a mídia com incessantes reportagens sobre as mazelas 

da educação brasileira, fato que fez Mozar Neves Ramos, membro do Conselho 

Nacional da Educação, declarar em entrevista ao Globo News em 2008 que “O Brasil 

ainda tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI”. 

É claro que a afirmação se refere criticamente à estrutura da escola e sua formação 

docente. Não há como negar que é necessária uma mudança na educação brasileira, mas 

o processo de conscientização e formação é lento e gradual, não se pode alterar 

abruptamente, ainda que algumas condições possam ser alteradas a partir do poder 

público, pois percebemos que a estrutura física das escolas deixa a desejar quando 

encontramos salas superlotadas, recursos tecnológicos escassos ou defasados e até 

mesmo o material didático que entra na escola já tem dois anos com temas desatualizados 

pelo processo de avaliação do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). 

Também é necessário pensarmos a educação atual como um campo de 

disseminação não apenas de ideias, conceitos, conteúdos, mas promovendo debate e 

reflexão constante, buscando novas maneiras de interpretar os fatos que ocorrem a nossa 

volta. A escola virou um espaço em que o professor não é mais o detentor supremo do 

saber, mas o intermediador desse conhecimento, visto que os estudantes também trazem 

consigo suas experiências. Talvez por conta dessa transformação do comportamento 

escolar e pela escassez de atualização estrutural dessas instituições que, como afirma 

Gallo (2002, p. 171), precisamos de professores militantes. 

 

[...] o professor seria aquele que procura viver a miséria do mundo, e procura viver 
a miséria de seus alunos, seja ela qual miséria for, porque necessariamente 
miséria não é apenas uma miséria econômica; temos miséria social, temos 
miséria cultural, temos miséria ética, miséria de valores. Mesmo em situações em 
que os alunos não são nem um pouco miseráveis do ponto de vista econômico, 
certamente eles experimentam uma série de misérias outras. O professor militante 
seria aquele que, vivendo com os alunos o nível de miséria que esses alunos 
vivem, poderia de dentro desse nível de miséria, de dentro dessas possibilidades, 
buscar construir coletivamente.  

 

Desse modo, vemos que o professor tem um papel ainda mais importante que 

no passado, visto que ele não é mais o sumo sacerdote do saber, mas o mediador do 

conhecimento e o promotor da equidade entre os estudantes de sua turma. Podemos 

entender que cabe ao professor, levando em conta as normas curriculares propostas 
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pelo Estado, a ementa da disciplina, a forma como será trabalhada, ainda que a falta 

de material ou tecnologia, impeça que se propague de maneira mais eficaz, conceitos 

que só seriam abordados pelo livro didático. 

Mas há os casos em que os recursos estão disponíveis e pode até ocorrer certa 

abundância de opções tecnológicas que, impetradas no ambiente escolar, podem 

corroborar para uma eficaz promoção do saber. Além disso, é preciso fitar a tecnologia 

para a educação com certa criticidade como afirma Moreira e Kramer (2007, p. 1042): 

 

Atribuem-se múltiplos sentidos à presença das TIC no ensino, vistas como 
contribuindo para que: se superem os limites das “velhas tecnologias” 
(ilustradas pelo quadro-de-giz e por materiais impressos); se solucionem 
problemas pedagógicos com que o professor se depara; ou, ainda, se 
enfrentem questões sociais mais amplas. É como se as TIC fossem dotadas 
de poder miraculoso! Nessa perspectiva, deixam de ser entendidas como 
produções histórico-sociais, sendo vistas como fontes de transformações que 
consolidariam a sociedade da informação ou do conhecimento – expressão 
da qual estão ausentes os elementos sociopolíticos do “novo” arranjo social.  

 

E prosseguem: 

 

Não se suprimem formas antigas de diversidade cultural por meio de 
condições tecnológicas avançadas. A expansão uniformizada de aparatos 
tecnológicos não elimina a diversidade das relações sociais entre indivíduos, 
assim como das relações desses indivíduos com o conhecimento, com o 
dinheiro e com seus corpos. Tampouco propicia o desaparecimento de 
desigualdades econômicas. Assim, as diferenças, as desigualdades, as 
divergências e as discrepâncias persistem. (MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 
1043). 

 

Devemos considerar que não é a substituição do professor ou do livro que 

versamos, mas atentar para o fato de que é interessante a imersão em um mundo 

tecnológico, por estar em contato frequente com os diversos pares sociais e merecem 

ser salvaguardados como contributo no processo de aprendizagem, bem como 

verificar um esforço em corrigir, ainda que minimamente, o acesso aos plurais grupos 

estudantis. 

Contudo, o impacto das tecnologias não é imediato, leva um certo tempo para 

que alunos e professores incorporem os avanços e aprendam a utilizá-lo, visto que 

não basta apenas trazer os equipamentos (computadores, tablets, Smart TV etc.), é 

necessário criar condições de aprendizagem, aliando ao estilo de vida. Desse modo, 

pode ocorrer a democratização do conhecimento (AGUIAR; PASSOS, 2014). Até 
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chegarmos a esse nível tecnológico na educação, Moreira e Kramer, elencam o que 

Ramal chama de possíveis cenários para a educação tecnológica:  

 

O primeiro é o da tecnocracia domesticadora: a multiplicidade de informações 
efêmeras e fragmentadas torna os indivíduos escravos ambulantes da 
tecnologia. A escola é substituída por outras modalidades de instrução. O 
segundo é o do pay-per-learn, que acentua a exclusão e prioriza professores 
com habilidade técnica mais do que a crítica da produção ou do uso de 
tecnologias da informação e da comunicação. Há educação para todos, pela 
rede, ainda que os alunos privilegiados frequentem escolas melhor 
equipadas. No terceiro cenário – cibereducação integradora –, a escola se 
torna híbrida, integrando homem e tecnologia. O homem se educa criticando 
e transformando o meio, tendo em vista critérios que promovam sua 
humanidade, num processo que Ramal identifica como tecnologias da 
liberdade. Há indícios dos três cenários neste momento histórico. Resta saber 
se, no jogo de forças do poder econômico e social, o terceiro, mais do que 
desejo, será possibilidade. (MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 1048-1049). 

 

Sobre o assunto, Sampaio e Leite (2008, p. 17) acrescentam que “a escola, 

porém, não pode colocar-se à margem do processo social, sob a pena de perder a 

oportunidade de participar e influenciar na construção do conhecimento social, e ainda 

de democratizar informação e conhecimento”. Logo, não basta somente utilizar bem 

as tecnologias disponíveis na escola, mas assumir uma produção e condução dessa 

tecnologia, refletindo a respeito dessa ação nos personagens da educação. 

Para Sá (2016, p. 157): 

 

Temos procurado investigar e refletir de que forma as tecnologias e mídias 
digitais têm sido apropriadas, problematizadas e compreendidas enquanto 
elementos mediadores (técnico e pedagógico) na forma de ensinar na escola 
básica. As exigências de mudanças e redefinições das práticas docentes 
como consequências das mudanças (tecnológicas) culturais apontam para 
novas e urgentes necessidades no que se refere à utilização das mídias e 
multimeios nos espaços educacionais escolares. Essa constatação remete à 
redefinição e inclusão de disciplinas e atividades do referido tema nos 
currículos dos cursos de formação docente inicial e continuada.  

 

O uso das ferramentas tecnológicas é oportuno em todas as disciplinas e facilita 

a interdisciplinaridade e a transversalidade de temas abordados em sala de aula, além 

de promover o uso dessas ferramentas como aliados do processo de ensino e 

aprendizagem, rompem fronteiras assentadas em conhecimentos universais formais, 

que refletem a cultura ocidental europeia (MOREIRA; CANDAU, 2008). 

Ao percebermos a recomendação de uso da tecnologia presente no currículo 

escolar, para auxiliar nos mais diferentes aspectos do ensino, podemos verificar que 
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é necessário uma reflexão sobre o tema, principalmente quando falamos em formação 

docente, pois é no período formativo que podem ser supridas e criadas novas 

metodologias que inserem a tecnologia, de forma que passemos a enxergá-la como 

auxílio e suporte não apenas na sala de aula, mas para a inserção em um aspecto da 

cultura social atual, ainda que muitas vezes o senso comum poderá afirmar que 

crianças e jovens já estão alienados ao uso desses recursos, mas é entendendo seu 

potencial e aplicabilidade que pode se obter resultados positivos na aprendizagem, 

incentivando o estudante ao uso para seu próprio benefício, não apenas com as 

facilidades de comunicação, mas com o despertar para outras realidades sociais, 

culturais, históricas, auxiliando a pesquisa e o entendimento do processo histórico 

humano. Desse modo, a base para o ensino disciplinar deve ter o uso tecnológico 

proposto pelo currículo como um de seus suportes.  

 

2.2.1 Ensino e Disciplina de História 

 

Vimos, portanto, que o currículo não é imparcial, mas social e culturalmente 

definido. Ele é o reflexo de uma concepção de mundo, que perpassa a sociedade e a 

educação, está imersa em relações de poder, sendo um conjunto de atividades 

intencionais, que são desenvolvidas durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Tal processo se dá com o desenvolvimento específico das disciplinas, que no nosso 

caso, é a História, que ainda que prescrita no currículo a sequência de temas a serem 

trabalhados, é o ensino que fará os desdobramentos para o entendimento dessa 

ciência. 

O ensino de História ao longo do tempo tem se tornado cada vez mais polêmico, 

não por apresentar fatos consolidados pela historiografia oficial, mas pela profusão de 

informações lançadas aos públicos que já estão fora das cátedras escolares e que, 

pelo senso comum ou ingenuidade, têm, como consequência, tidas as inverdades 

como novas realidades históricas. Essas afirmações confundem e escapam, muitas 

vezes, daquilo que é responsabilidade do professor em sala de aula, gerando 

discussões sobre a verdade e as falsas verdades. 

 

O negacionismo, numa perspectiva estritamente historiográfica, não é uma 
interpretação alternativa, nem reacionária, nem mesmo nazistófila, do 
hitlerismo. Ele é uma construção ideológica de aparência histórica e, nessa 
condição, não suscita problemas ao nível da compreensão do Holocausto e 
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das suas consequências. O desafio que os negacionistas nos apresentam 
[referindo-se aos historiadores] é de outra natureza: na medida em que 
constroem uma versão fictícia da História e que essa versão produz efeitos 
políticos, os negacionistas obrigam-nos não somente a refutá-los, mas 
fazermos uma reflexão sobre a relevância do papel da História e da memória 
para a educação humanista. (MILMAN, 2000, p. 123). 

 

Nessa perspectiva, há quem possa acreditar que o ensino de História é 

estático, sem mudanças nos fatos apresentados. No entanto, o cotidiano da história 

prática, ensinada em sala de aula, prova um movimento contínuo de conhecimento, 

porque ele se produz através da análise contextual, buscando aquilo que está dentro 

do próprio fato que se discute. Alguns teóricos, porém, alertam que esse movimento 

pode estar em crise, como aponta Albuquerque (2007, p. 61): 

 

O conhecimento histórico é perspectivista, pois ele também é histórico e o 
lugar ocupado pelo historiador também se altera ao longo do tempo. Nem 
sempre se faz a história do mesmo jeito, e ela serviu a diferentes funções no 
decorrer do tempo. O historiador não pode escamotear o lugar histórico e 
social de onde fala, e o lugar institucional onde o saber histórico se produz. 
Por isso, a História como metanarrativa está em crise. A metanarrativa se faz 
a partir de um sujeito de discurso que, a pretexto de falar do lugar da ciência, 
sobrevoaria a História e poderia falar de fora dela, ter uma visão global, de 
conjunto e não comprometida com os embates do momento. 

 

O ensino de história no Brasil, enquanto disciplina, só fez parte do currículo 

escolar a partir do século XIX, inspirada na cultura francesa que mostrava seus heróis 

para uma cultura elitista. Contudo, durante a ditadura militar, em parte da educação 

básica, a disciplina foi substituída por Estudos Sociais, no qual era exposto um 

conteúdo em que o estudante não refletia sobre assunto, mas decorava datas e nomes 

tidos como importantes. Essa disciplina, apesar das mudanças com a constituição de 

1988, só foi extinta após a primeira eleição no período da redemocratização. 

Percebemos com isso que o ensino de história tem também um propósito e 

uma intencionalidade no escopo da vida social: garantir que parte da cultura de um 

país seja retratada de maneira a expor a glória de seus feitos. A sala de aula, porém, 

a despeito dos propósitos que possam vigorar sobre o conteúdo, tem como 

intermediário, o professor, que está ali não como um contador das memórias do 

passado, mas como um orientador para refletir sobre os acontecimentos, procurando 

os sinais dos tempos e promovendo o debate que permeia o real, o imagético e o 

conceitual. 
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A história resulta da necessidade de reconstruirmos o passado, relatando os 
acontecimentos que decorreram da ação transformadora dos indivíduos no 
tempo, por meio da seleção (e da construção) dos fatos considerados 
relevantes e que serão interpretados a partir de métodos diversos. (ARANHA, 
2006, p. 20). 

 

Quando expostos aos acontecimentos disponíveis nos materiais escolares 

sobre os acontecimentos selecionados para discussão, há de se entender que muitos 

outros ficaram de fora. O que não quer dizer que são menos importantes, mas os que 

ali se encontram, são respaldo para desmembramentos que o estudante pode realizar, 

procurando nos apócrifos novos debates para aprofundamento, verificando nos fatos 

presentes, aquilo que é reflexo das decisões, medidas, ou lutas do passado. Em todo 

esse processo, 

 

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de 
trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançar os germes do 
histórico. Ele é o responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a 
diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar 
problemas e a reintegrá-los num conjunto mais vasto de outros problemas em 
problemáticas. (SCHMIDT, 2004, p. 57). 

 

Desse modo, o professor, como instrumento norteador de interação com os 

estudantes, é o personagem principal no processo de conhecimento e de ensino e 

aprendizagem promovido na escola. É, assim, um período de florescimento do 

raciocínio crítico do estudante. 

 

A escola deve e pode ser o lugar onde, de maneira mais sistemática e 
orientada, aprendemos a Ler o Mundo e a interagir com ele. Ler o mundo 
significa aqui poder entender e interpretar o funcionamento da Natureza e as 
interações dos homens com ela e dos homens entre si. Na escola podemos 
exercitar, aferir e refletir sobre a Ação que praticamos e que é feita sobre nós. 
Isso não significa que só na escola se faça isso. Ela deve ser o lugar em que 
praticamos a Leitura do Mundo e a Interação com ele de maneira orientada, 
crítica e sistemática. (CANIATO, 1997, p. 65). 

 

Assim, a escola como arcabouço do conhecimento, orienta, através de suas 

práticas pedagógicas e de seus recursos, o despertar do aluno para o conhecimento 

do mundo e transpor para ele, signos, cujo professor, orientando o grupo, é capaz de 

transmitir, não por meio de ideologias, mas por meio de sinapses, ligando passado e 

presente, buscando o resultado das ações ocorridas na história, que deixaram o 

legado e reflexo para a cultura que formamos hoje. 
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Mas para se chegar a esse momento de reflexão crítica, professores, mas 

também alunos, são responsáveis pela pesquisa, coleta de informações, de pontos 

de vista e de momentos distintos, ainda que o professor, como referência norteadora, 

tenha maior responsabilidade em proporcionar atividades que garantam o 

entendimento dos conteúdos, muitas vezes extrapolando o material de referência 

disponível em sala. Isso porque a história sofre interferência de diversos fatores e a 

própria didática aplicada no ensino de história recebe essas influências para a 

composição do processo de ensino. Desse modo, afirma Rüsen (2006, p. 12): 

 

Dadas as orientações, as perspectivas da história foram grandemente 
expandidas, indo além de considerar apenas os problemas de ensino e 

aprendizado na escola. A didática da história18 analisa agora todas as formas 

do raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso inclui o 
papel da história na opinião pública e as representações nos meios de 
comunicação de massa; ela considera as possibilidades e limites das 
representações históricas visuais em museus e explora diversos campos […]. 

 

Assim, podemos perceber que o autor mostra outros elementos que estão à 

disposição para o professor historiador empreender com os estudantes, abarcando 

novas propostas para compreensão histórica e desenvolvimento crítico diante dos 

paradigmas apresentados no transcorrer dos tempos e que fazem parte do currículo 

escolar. Dessa forma, o ensino de história, apesar de ser realizado atualmente com 

práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, tem também um respaldo teórico 

para aplicação prática de uma ciência histórica, no sentido de trazer para o debate 

não o senso comum produzido em conversas opinativas, mas que possibilitem a 

criticidade através e com aquilo representado pela opinião pública. 

É a busca pela história através das experiências dos estudantes, trazendo 

sentido para as atividades culturais que vivenciamos,  

 

A formação histórica é, antes, a capacidade de uma determinada constituição 
narrativa de sentido. Sua qualidade específica consiste em (re)elaborar 
continuamente, e sempre de novo, as experiências correntes que a vida 
prática faz do passar do tempo, elevando-as ao nível cognitivo da ciência da 
história, e inserindo-as continuamente, e sempre de novo (ou seja: 
produtivamente), na orientação histórica dessa mesma vida. Aprender é a 
elaboração da experiência na competência interpretativa e ativa, e a 

                                                           
18 Didática da História, segundo Rüsen, deve ser entendida como um movimento de restauração da 
autoconsciência histórica. Nesse sentido, é como se o conhecimento histórico produzido no âmbito profissional, 
muito além do academicismo, volta-se para o ofício do historiador e busca contribuir para ampliar aquilo que se 
compreende da história. 
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formação histórica nada mais é do que uma capacidade de aprendizado 
especialmente desenvolvida. Essa capacidade de aprendizado histórico 
precisa, por sua vez, ser aprendida. (RÜSEN, 2007, p. 94). 

 

A aprendizagem histórica ocorre, portanto, mediante a consciência histórica, 

que é formada por processo desse aprender, tanto na escola como em outros 

espaços, pois todos temos consciência histórica, operadas pelas experiências, 

interpretações e orientações, ocorridas mentalmente. É preciso refiná-la, sofisticar o 

processo de ensino, pois 

 

A consciência histórica não é algo que os homens podem ter ou não – ela é 
algo universalmente humano, dada necessariamente junto com a 
intencionalidade da vida prática dos homens. A consciência histórica enraíza-
se, pois, na historicidade intrínseca à própria vida humana prática. Essa 
historicidade consiste no fato de que os homens, no diálogo com a natureza, 
com os demais homens e consigo mesmos, acerca do que sejam eles 
próprios e seu mundo, tem metas que vão além do que é o caso. A razão 
disso está no fato de que, nos atos da vida humana prática, há 
permanentemente situações que devem ser processadas, com as quais não 
se está satisfeito e com respeito às quais não se descansará enquanto não 
forem modificadas. (RUSEN, 2010, p. 78-79). 

 

É assim que podemos entender como deve ser o ensino de história, uma prática 

que recorra não apenas ao processo de ensino e aprendizagem, mas à consciência 

histórica gerada pela ciência da história, trabalhando com a capacidade individual e 

trazendo, de maneira crítica, para o debate o entendimento daquilo que é considerado 

currículo oficial e desenvolvendo nos estudantes a 

 

[...] habilidade da consciência humana para levar a cabo procedimentos que 
dão sentido ao passado, fazendo efetiva uma orientação temporal na vida 
prática presente por meio de uma recordação da realidade passada. 
(SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2010, p. 59). 

 

Enquanto o ensino de história se ocupa da maneira de despertar o indivíduo 

para a ciência, a disciplina de história, está vinculada aos conteúdos, referências, 

objetivos, métodos e desenvolvimento prático que a escola proporcionará aos 

conceitos apresentados. No entanto, a história da inserção da disciplina de História 

no currículo escolar brasileiro passou, em meados de 1920, por um processo 

conturbado, em que opositores ao projeto de inserção da disciplina, como o Senador 

Paulo Egídio de Oliveira Camargo, que alegou que a história não é uma ciência e que 

havia uma certa desilusão para o seu currículo estar por um viés francês, ou inglês, 
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ou greco-romano. Cada uma dessas vertentes daria um passo diferente para os rumos 

da história como disciplina no Brasil, pois nortearia o entendimento de nação 

apresentado. Essas alegações eram por conta das vertentes da filosofia positivista 

que se propagavam no Brasil. Antes disso, ainda no período imperial, podemos 

verificar que:  

 

Poucos anos após a independência do Brasil, em 1838, em meio ao período 
regencial e sob forte influência do pensamento liberal francês, foi criado no 
Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, primeiro estabelecimento de ensino público 
de nível secundário no país. No mesmo ano desse acontecimento, houve a 
regulamentação da disciplina de História, a ser ensinada a partir da 6ª série. 
Ainda em 1838, foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, 
que passaria a orientar a história escolar desenvolvida pelo Colégio Pedro II. 
Se ao primeiro atribuía-se a função de formar os filhos da nobreza da corte 
do Rio de Janeiro, oferecendo-lhes uma preparação inicial para assumir os 
cargos burocráticos do Império, ao segundo cabia a responsabilidade, entre 
outras, de definir programas e métodos de ensino para a recém-nascida 
disciplina. (CAIMI, 2001, p. 27-28). 

 

Podemos perceber, portanto, que o ensino de história foi também um 

instrumento que, ao contrário da promoção do conhecimento, servia para aprofundar 

o abismo social cada vez mais crescente no país. 

Ao permitir que apenas membros da aristocracia conhecessem a história do 

país e do mundo com base nos parâmetros franceses, apesar de utilizar como 

instrumento emancipador para as classes burguesas, era também uma maneira de 

voltar o estudo para um caminho eurocêntrico, no qual o conhecimento ocidental que 

importava era apenas aquilo que veio da Europa. Reflexos desse costume 

percebemos até os dias atuais, quando se privilegia a história dos povos europeus, 

em detrimento das civilizações pré-hispânicas, propagando os arquétipos da mitologia 

grega, mas sufocando as culturas indígenas e seus deuses, mitos e lendas.  

 

Em relação ao papel do ensino de história a partir do Estado Novo, para o 
curso secundário, a proposta era de organizar um ensino capaz de despertar 
a consciência patriótica, priorizando-se o caráter humanístico em detrimento 
do caráter científico. Isso se justificava porque deste último não se podia 
esperar uma formação patriótica, visto que as ciências não têm pátria, sendo, 
naquele momento, essencial o fortalecimento da nação. Assim, a formação 
da consciência patriótica seria viabilizada, de modo especial, pelo ensino de 
história e geografia; quanto à educação cívica, ficaria diluída nessas duas 
disciplinas. (CAIMI, 2001, p. 37). 
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Desse modo, percebemos que o ensino de história serviu propósitos políticos 

quando a intenção se alternava. No entanto, o que verificamos atualmente é uma 

percepção distinta, já que documentos norteadores são dispendidos para a criação de 

materiais didáticos e a orientação para a sala de aula, contemplando o 

desenvolvimento de capacidades do estudante em discernir sobre os elementos 

expostos e trabalhados em sala.  

Há também que se considerar a luta de grupos e movimentos sociais para seu 

reconhecimento e inclusão, seja no conteúdo curricular, como o ensino de história 

africana, afro-brasileira e indígena, seja no que está implícito no discurso do autor, 

editorial ou professor, quando utiliza imagens que não promovem a propagação de 

estereótipo ou discursos preconceituosos. Lembrando que até tempos recentes (cerca 

de 30 anos), o indígena era visto como preguiçoso e indolente, e hoje, ainda que 

necessite muitas mudanças na composição de materiais de apoio e na formação 

docente, esses estigmas e signos depreciativos têm conseguido uma relevante 

mudança mediante a legislação vigente. 

Esse ensino serviu e ainda é vilipendiado para servir a propósitos políticos, a 

inserção de tecnologia no ensino de história, promovido pelos mesmos editais 

norteadores do ensino, reforçam o desenvolvimento de capacidades do estudante, 

que vê a história sendo escrita a cada dia pelos meios de comunicação, redes sociais, 

filmes, e recursos que extrapolam os limites da sala de aula, inserindo o estudante 

num mundo em que mesmo sem perceber, é personagem da história, e pode a 

pequenos comandos, se transportar para outros tempos, outras vidas, entendendo o 

processo ocorrido para chegarmos aos patamares de desenvolvimento social, 

humano, tecnológico da atualidade. A história assim, se tornou acessível, crítica, ainda 

que também alvo de revisionismos, ideologias, defendido pelas práticas científicas. 

 

 

3. A TECNOLOGIA EM SALA DE AULA: USO E APROVEITAMENTO DAS 

INDICAÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA  

 

O tempo em que vivemos nos proporciona um menu de inovações tecnológicas 

envolvendo a maioria das esferas culturais. Assim, a sala de aula se transforma em 

palco para experimentos de possibilidades tecnológicas aplicadas ao conhecimento, 
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afinal é por meio desses recursos que muitos benefícios científicos, comunicacionais, 

de lazer, são espalhados pelo mundo todo. Desse modo, usar a tecnologia favorece 

um aumento da atividade humana, visto que “revela o modo de proceder do homem 

para com a natureza, o processo imediato de produção de sua vida social e as 

concepções mentais que delas decorrem” (MARX, 2014, p.425). 

 Com tanta informação disponível, tornou-se fundamental dirigir e oportunizar 

usos adequados desses recursos em favor da boa informação, em oposição à 

desinformação que é gerada muitas vezes por acesso inadequado, quando seria 

necessário a mediação da exploração autodidata dos jovens no uso desses recursos. 

 Se por um lado o estudante é submetido à cultura tecnológica fora da escola, é 

dentro dela que ocorre uma das formas possíveis de direcionar seu uso em prol do 

crescimento intelectual do indivíduo. Dessa forma, tendo em vista a perspectiva 

exposta, procuraremos seguir uma tríade de objetivos para buscar respostas à 

problemática colocada desde o início, que envolvem a escola, o livro didático e o 

professor de História.  

Assim, pretendemos avaliar a estrutura da escola em relação aos recursos 

tecnológicos disponíveis para uso docente e discente; identificar no livro didático a 

incidência de indicações tecnológicas que extrapolem o conteúdo exposto; e 

compreender, a partir da percepção docente, a contribuição da utilização desses 

recursos tecnológicos em sala de aula no processo de ensino aprendizagem. 

 Levando em consideração a resistência que há na cultura escolar de abraçar 

as novidades que cercam a educação, é também perceptível que as escolas tenham 

que acompanhar o ritmo do mundo, seja de maneira gradual e salutar, seja por 

imposição ou por alguma intempérie imprevisível, ilustrada pelo ano de 2020, que 

forçou abruptamente a demanda on-line em detrimento da presencial, impossibilitada 

pela pandemia de Coronavírus. 

 São necessárias, portanto, formação e atualização do corpo docente, que 

eliminem possíveis resistências pedagógicas para incorporar a tecnologia no currículo 

escolar, deixando de lado a ideia de que se trata apenas de um acessório marginal, 

um supérfluo ou algo descartável no processo do conhecimento. Professores e 

gestores da educação precisam pensar a incorporação das tecnologias (TV, rádio, 

internet...), notando a possibilidade de construir conteúdos inovadores que agreguem 
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o potencial da tecnologia utilizada e a compreensão do conhecimento a que destina 

seu uso. 

 Entre as instituições sociais existentes, a escola é um dos locais onde o 

estudante tem a possibilidade de se tornar um indivíduo consciente e emancipado de 

suas responsabilidades e atributos de competências e habilidades, por isso é muito 

importante que ele tenha liberdade para interferir no conhecimento estabelecido, 

desenvolvendo soluções para a comunidade em que vive e para a sociedade como 

um todo. Piaget (1982, p. 246) nos diz que “a principal meta da educação é criar 

homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que 

outras gerações já fizeram”. 

 Uma das formas de se desenvolver e estimular o estudante está no uso de 

tecnologias – já indicadas no material didático –, o que torna um desafio constante 

inserir boas práticas e instituir um ensino plural e equânime para estudantes vindos 

de suas realidades socioeconômicas distintas. 

 Além disso, a aula é, ou deveria ser, encarada como um encontro, pois, os 

conteúdos a serem estudados devem ser oportunizados de modo a seduzir, cativar o 

estudante de maneira constante. Muitos de nós tivemos encontros desastrosos com 

algum conceito, que nos renderam uma repulsa pelo que é apresentado, enquanto 

que um encontro prazeroso, em que as descobertas são como uma caminhada lado 

a lado, instiga a procura por aprofundar o conhecimento e ir mais além daquilo que foi 

proposto.  

 Assim espera-se que a tecnologia contribua para instigar a busca por mais 

conhecimento, ao mesmo tempo que insere na escola uma prática inovadora e atual, 

preparando o estudante para os desafios de um mundo cada vez mais on-line. 

  

 3.1 DETALHAMENTO DA PESQUISA 

 

Para avaliar as escolas, foi necessário atentar para o nível de imersão e 

investimento em tecnologias que essas instituições têm, percebendo, também, em 

relação ao livro didático adotado, quais recursos ele indica ou disponibiliza. 

Atualmente, algumas editoras têm investido em plataformas digitais onde são 

disponibilizados todos os conceitos trabalhados no livro, com indicação de vídeos, 

quiz, games, podcast, entre outros recursos. Podemos perceber, assim, qual a 
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pluralidade de visões e interações a que o estudante e professor será exposto: se 

teremos apenas a visão editorial ou se haverá uma pluralidade de informações. 

 Também em meio à crise de pandemia causada pela Covid-19, as instituições 

de ensino, em parceria com as editoras e a plataforma GoogleEducation, estão 

buscando formas de distanciar o ensino via web. Assim, a Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná (SEED) determinou, por meio de decretos governamentais, a 

substituição das aulas presenciais por encontros com videoaulas e recursos de ensino 

via Internet. Não se sabe se essa medida será plenamente efetiva, visto que as 

realidades dos estudantes do ensino público são muito diversas e essa medida pode 

colocá-los num ostracismo educacional nesse período.  

Os efeitos de uma medida como essa poderão ser estudados posteriormente, 

no entanto é pertinente citá-los, pois, forçosamente, este momento atual empurra para 

as editoras a responsabilidade de concatenação e adequação de conteúdos para um 

meio digital. Distantes desse período, saberemos quais resultados, positivos e/ou 

negativos, serão conquistados para o sistema educacional presencial. 

 Talvez como hipótese do mais comum, consolidado por anos, o uso de TVs e 

aparelhos de som, sejam mais habituais. No entanto, são relevantes todos os recursos 

apresentados no livro didático e que o professor dispuser, tendo em mente que o 

professor pode também se inteirar em outros meios e trazer relevantes colaborações 

para a sala de aula, em locais em que a precariedade e a falta de recursos imperar. 

 O diálogo com o professor, por meio de uma entrevista com questões objetivas 

e orais, trará a compreensão dos resultados de similaridades e discrepâncias em suas 

respostas, possibilitando a interpretação de necessidade de implementação ou até 

mesmo de gradativa supressão de práticas escolares que não colaboram ou pouco o 

fazem para o crescimento intelectual do estudante. 

 Em relação às escolas, foram selecionadas cinco instituições. Duas escolas 

públicas e três escolas privadas, situadas nos bairros São Lourenço, São Francisco e 

Uberaba em Curitiba e no município de Campo Largo, na região metropolitana da 

capital paranaense. As escolas foram selecionadas tomando como critério o 

desenvolvimento social dos bairros da capital e do município vizinho. 

 As instituições privadas, que identificaremos como Y1; Y2 e Y3, oferecem 

material didático próprio, produzido por editoras integrantes do grupo empresarial. Já 
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as instituições públicas, que chamaremos de X1 e X2, oferecem ao estudante um livro 

aprovado no edital do Plano Nacional do Livro Didático (o PNLD). 

 Após a análise dos dados coletados (questionários, entrevistas, observação 

nas escolas e inspeção do livro didático de história utilizado), acreditamos ter base 

para saber se o professor se alia aos recursos disponíveis para um projeto didático, 

buscando fazer o elo entre formação, editoras, escola, alunos, ou se está passivo na 

quantidade de elementos disponíveis para a atividade docente e apenas os transmite, 

ainda que com um propósito estabelecido. 

  

3.1.1 Escolas e estruturas 

  

 A escola, por ser um reflexo da sociedade que vemos exterior aos seus muros, 

consegue se blindar a intervenções que por ventura possam alterar, ainda que 

momentaneamente, a rotina pedagógico-administrativa. Isso talvez deva-se ao fato 

de que, inúmeras vezes, a instituição e a profissão docente estão na mira de críticas, 

tanto de quem quer melhorá-las, como de quem faz para depreciá-las. Por isso, o 

nosso contato com as escolas em um primeiro momento foi restrito. Muito bem 

acolhido por orientadores educacionais, tanto nas escolas públicas quanto privadas, 

recebemos desses profissionais os relatos dos sucessos e dos fracassos alcançados 

pela escola, sem, no entanto, ter um melhor aproveitamento para o que pretendíamos. 

Dessa forma, ainda que os diretores permanecessem distantes, deixando a cargo das 

pedagogas o diálogo e a autorização da pesquisa, não pudemos observar de maneira 

ocular, apenas colher, por meio de relatos, os recursos disponíveis na escola. 

 Essa resistência de líderes educacionais de perceber que a pesquisa deve ser 

uma aliada na obtenção de resultados positivos para a escola, pode ser vista como 

uma questão identitária da instituição. Assim, alguém externo pode ser visto como 

ameaça ao já estabelecido.  

 Essa falta de diálogo com diretores afetou também o contato com os 

professores, que ficaram inalcançáveis em um primeiro momento. Dessa forma, a 

conversa teve que acontecer via e-mail para a obtenção de dados da pesquisa. 

 Em relação às escolas privadas, no relato dado pelas orientações 

educacionais, todas possuem laboratórios de informática equipados com um 

computador por aluno; notebook para uso docente, com entrada para o aparelho de 



88 

 

 

 

Datashow; TVs nas salas de aula, com aparelho de DVD. Uma das escolas, a Y2, 

ainda dispõe de sala de vídeo com home theater e a Y3 relatou a disponibilidade de 

um tablet por aluno para uso em sala de aula. Todas as escolas privadas possuem 

uma plataforma digital com recursos multimídia e acompanhamento de conteúdos 

para aluno e professor, além de conteúdos formativos para o docente. As escolas têm 

disponível a rede wi-fi com acesso controlado para alunos e professores. 

 As escolas públicas não possuem laboratório de informática ativo. A sala existe, 

mas os equipamentos estão ultrapassados, os aparelhos foram adquiridos entre os 

anos de 2006 e 2009, e o uso de cada um deles deve ser feito por três ou mais alunos 

ao mesmo tempo, os quais são levados ao espaço em duas etapas: primeiro uma 

metade dos alunos de uma sala de aula vão ao laboratório. Na próxima aula, a outra 

metade vai. Todas as salas de aula são equipadas com TV, com entrada para 

pendrive. Em uma das escolas, a X1, há um notebook e um Datashow para uso do 

professor em sala de aula, mas que é pouco utilizado, além de sistema de som com 

leitor de CD para auxílio docente. Já na escola X2, para utilizar um rádio o professor 

deve trazer de casa. A internet utilizada é wi-fi, disponível apenas para uso docente. 

As escolas públicas, apesar de utilizarem as plataformas do google, como o 

classroom, durante a pandemia do novo Coronavírus, não têm plataformas digitais de 

apoio ao estudante com outros recursos tecnológicos para aprofundamento.  

 Em relação aos livros didáticos utilizados na escola pública, uma das 

instituições, a X2, relatou não ter em número suficiente para todos os alunos, e até 

entrou em contato com outras escolas para solicitar uma possível sobra de material. 

Sem sucesso, a solução encontrada foi fazer “caixas por disciplina. No ano passado 

ficava em uma sala à parte. Quando o professor fosse utilizar com a turma, algum 

aluno saía da sala e pegava a caixa com a quantidade que utilizaria” (relato de uma 

das orientadoras da escola X2).  

 O relato dessa professora nos remete a um perfil diferente de escola, visto que 

o livro didático deixa de ser a base de apoio em sala e o professor se orienta apenas 

pelo conteúdo designado pelo currículo que será trabalhado. Sem o livro, não há como 

seguir alguma indicação proposta nele. Outro aspecto negativo da falta de livros é que 

o professor não tem o seu livro específico, tendo que trabalhar com o material do 

estudante, sem indicações diferenciais para o aprofundamento do que é trabalhado. 
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 Na escola X1, não faltam livros para os estudantes, mas para os professores. 

Assim, o material utilizado por todos é o mesmo, e o professor precisa pesquisar ou 

utilizar indicações feitas no livro do aluno para dinamizar o trabalho. 

 Nas escolas privadas, o material é pago junto com a matrícula ou diluído em 

parcelas nas mensalidades do ano. Por isso, a falta de material só acontece quando 

o estudante está inadimplente, caso contrário os materiais são distribuídos em uma 

sala à parte no início de cada bimestre. Diferente dos livros destinados à escola 

pública, esses materiais apostilados do sistema de ensino não têm indicações de links 

de acesso, mas apenas de filmes e livros, enquanto que para o professor as 

indicações compreendem todas as mídias. 

 Nos livros das escolas públicas, as indicações são essencialmente de filmes e 

links, enquanto os materiais da rede de ensino indicam apenas livros e filmes, sendo 

que os livros contemplam o maior número das indicações, feitas tanto para o aluno 

como para o professor.  

 Nos livros do PNLD, destinados à rede pública, as indicações estão pautadas 

em uma metodologia e sistematizadas em uma sequência didática de planejamento 

de um projeto educacional, com continuidade e análise crítica do que é exposto aos 

estudantes. No material de ensino privado essas indicações vêm apenas como 

complemento, não há uma sequência de bases de discussões para o professor se 

assessorar. 

 Tendo em vista que a rede pública de ensino depende da iniciativa privada para 

conseguir acesso a uma plataforma digital – levando em conta que é a iniciativa 

privada quem produz os materiais didáticos utilizados em sala –, a responsabilidade 

passa a ser do Estado de gerir as licitações observando as vantagens que as 

propostas terão em relação ao custo-benefício. Atualmente, para o ensino 

fundamental II, o livro de História utilizado em todo o estado do Paraná em escolas 

públicas é de autoria de Alfredo Boulos Júnior e conta com uma plataforma que 

disponibiliza vídeos e atividades relevantes, mas que não seguem a sequência do 

material por ele produzido, nem é serial, apresenta temas aleatórios, por meio dos 

quais outras vozes de professores e especialistas desdobram cada momento 

histórico. Ainda assim, em alguns vídeos a qualidade de áudio e a maneira com que 

foram gravados, com alguns equívocos de edição, tornam o vídeo cansativo, ou 

desinteressante. 
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 Quanto às plataformas da rede privada, temos que levar em conta que esses 

materiais não passam por uma avaliação do Estado, apenas pelo aprove das escolas 

que irão adquirir esses materiais. Todos possuem uma plataforma educacional, onde 

disponibilizam recursos tecnológicos que não agem como estopins para uma reflexão 

mais aprofundada do presente em relação ao passado, mas aborda de forma 

deslocada um conteúdo, sem acréscimo crítico/analítico, visto que os estudantes 

apenas observam uma reafirmação daquilo que viram em sala de aula com o 

professor. Nesse sentido, o uso das tecnologias deve ser repensado, não apenas 

como forma de aplicar o conhecimento e o conteúdo, mas de instigar interpretação de 

mundo. 

 Devemos nos atentar ao fato de que não basta produzir conteúdo extra livro 

didático, ele deve ter relação com o material, com o currículo e com a cultura escolar, 

além de ter compromisso com a qualidade técnica, a fim de ganhar a atenção do 

estudante. Deve, também, trazer informações relevantes e novas daquilo que ele já 

viu, reforçando não a fixação do conteúdo, mas o entendimento, os resultados que 

acarretam cada ação da história humana. 

 No caso das plataformas digitais, o estudante tem certa autonomia para 

selecionar aquilo que pretende utilizar com o objetivo de compreender melhor o que 

foi trabalhado em sala de aula,  

Se as pessoas tiverem algum nível de autonomia para organizar e decidir seu 
comportamento, as mensagens enviadas pela mídia deverão interagir com 
seus receptores e, assim, o conceito de mídia de massa refere-se a um sistema 
tecnológico, não a uma forma de cultura, a cultura de massa. (CASTELLS, 
2010, p.420-421) 

 
 Nessa perspectiva, de acordo com Castells, o estudante, tendo autonomia para 

utilizar e selecionar o conteúdo para a construção do conhecimento, deixa de lado o 

quadro alienante que vemos na cultura em relação ao poder da mídia. É importante 

que percebamos, nesse sentido, a tecnologia como aliada para a emancipação do 

estudante – apesar de entrarem filmes cinematográficos nessas indicações, para 

aluno e professor no livro didático, o que faz com que se perca historicidade para a 

publicidade –, e a oportunidade de analisar criticamente, refletindo sobre aquilo que é 

apresentado e qualquer mídia tecnológica. Talvez esse seja o uso mais adequado que 

deveríamos buscar quando falamos em tecnologia aliada à educação, pois, dessa 
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forma, retiramos a visão apenas de entretenimento, distração ou de veiculação de 

informações. 

  

3.1.2 Análise dos Livros didáticos utilizados nas escolas observadas 

 

Tendo em vista que todas as empresas editoriais são privadas – participantes 

ou não de licitações públicas para a comercialização de materiais didáticos –, 

devemos nos atentar para o fato de que todas se mostram como as melhores em seus 

segmentos, seja na composição didático-pedagógica do material, na abordagem 

metodológica, no oferecimento de recursos como plataformas digitais, entre outros, e 

concorrem entre si pelo mercado educacional brasileiro, utilizando como premissa a 

qualidade de ensino em suas instituições próprias ou a efetividade em aprovações 

das avaliações do MEC. 

Seguindo com as verificações para a pesquisa, após toda a aferição estrutural 

das escolas – que tangenciou aspectos do material didático –, verificamos os livros 

didáticos para identificar quantitativamente o número de indicações de vídeos, links, 

(que podem incluir textos, infográficos, vídeos, games, etc.), livros ou demais 

indicações de apoio que excedem o manual e a sala de aula, para o aluno e para o 

professor. Como já mencionado, preferimos indicar as escolas por código, sendo as 

públicas indicadas pela letra X e as privadas pela letra Y. Os valores correspondem 

ao livro do aluno (LA) e ao manual do professor (MP), respectivamente, nas categorias 

a seguir. 

 

QUADRO 1: Tabela de indicações extra livro 

Escola Links Vídeos Livros Outros Nº Pág Total Tot.Rel. 

 LA MP 
 

LA MP 
 

LA MP 
 

LA MP 
 

LA MP 
 

LA MP 
 

LA MP 
 

   X1  26    53  68    37  26     31   --     02  288   336 120   243 0,41  0,72 

   X2  33    58  59    28  32     19   --     -- 256   320 124   105 0,48  0,33 

   Y1   --    18   --    11  18     26   --     -- 210   356  18     55 0,08  0,15 

   Y2  12    63  26    61    64     43   --     08 320   376 102   175 0,32  0,46 

   Y3   --    59  10    29  22     25   --      -- 294   336  32    113 0,11  0,33 

Fonte: LIPINSKI, Heitor. 2020 

Legenda:  

LA – Livro do Aluno                                             -- - não houve indicação 

MP – Livro do Professor                                              
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 Percebemos que, em relação a vídeos e livros, as indicações feitas ao aluno 

são sempre mais volumosas que as feitas ao professor. Elas instigam o aprendiz a 

ser um explorador do conhecimento, propondo informações novas para a discussão 

em sala de aula. Nas indicações para o professor, o número de links para acesso é 

superior ao do estudante. Percebemos, de certa forma, uma justificativa editorial e 

uma forma de constatação. Para as editoras, o uso de links de indicação para o 

estudante recai sobre a questão de quais publicidades estarão envolvidas no acesso, 

e se o link – em especial para o PNLD, que tem validade de três anos – estará 

disponível até o final do prazo de uso do material. Há que se perceber também uma 

tentativa de retirar o aluno dos meios virtuais como as mídias sociais e de 

entretenimento, para puxá-lo para outras ou as mesmas mídias repaginadas, com o 

foco no conhecimento. 

 Ainda assim, verifica-se que a indicação de links para os estudantes de escolas 

públicas é superior aos de escolas privadas. Os dois livros analisados têm diversas 

indicações com reportagens, textos diversos, infográficos interativos etc. Nas escolas 

privadas, essa incidência ocorreu apenas em um dos livros e eram links que levavam 

o estudante a textos editoriais de educação da própria empresa que desenvolveu o 

material. Como vimos, as editoras de livros destinados ao PNLD revisam os materiais 

a cada 3 anos, de acordo com os editais disponibilizados, podemos ainda acrescentar 

um ano para a edição de atualização e um ano para avaliação, somando um total de 

5 anos. As editoras para o ensino privado, ainda que não avaliados por um órgão 

público, de acordo com as informações reveladas pelas escolas pesquisadas, levam 

de 5 a 7 anos para alterar e atualizar os materiais.  

 Por isso, os manuais dos professores nas escolas privadas têm mais 

indicações de links, do que os livros dos alunos, porque é indispensável que os 

professores verifiquem previamente o material que será utilizado. Nesse sentido, 

afirma Imbérnom (2010, p.36):  

Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que se 
transforme em melhora, muitas coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos 
dos próprios professores, que terão que redesenhar seu papel e sua 
responsabilidade na escola atual. Mas outras tantas escapam de seu controle 
e se inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e da própria 
sociedade. 

  

 Interessante perceber, na afirmação de Imbérnom, que é algo institucionalizado 

manter o professor com as informações para verificação, desconsiderando a 
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autonomia e a curiosidade dos alunos. Assim, parece que uma informação só pode 

ser dada ao aluno quando é possível a intermediação docente de algo mais complexo 

em sala de aula. 

A escola tem esse papel de mediar o conhecimento, fornecer subsídios de 

formação ao professor e adquirir os livros que serão levados para a sala de aula. A 

despeito de todo o poder mercadológico envolvido, seja nas licitações públicas ou no 

custo-benefício para o lucro de empresas de educação, é essa escolha que permeará 

o currículo e o conhecimento de crianças e jovens em seus anos de formação 

intelectual. 

Nas informações da tabela apresentada na página 91 percebemos que há uma 

distinção entre os livros para a escola pública e escolas privadas. Enquanto a escola 

pública recebe mais indicações de filmes, as escolas privadas indicam livros. Se 

compararmos a escola X1 com a escola Y2, por exemplo, veremos que o número de 

indicações de livros para a X1 é o mesmo que de filmes para a Y2 Já o número de 

livros indicado para a mesma escola particular é de 64, um número 4 vezes maior do 

que o indicado para a escola pública em questão. Ora, há alguma mensagem implícita 

nesses números e podemos conjecturar algumas: alunos de escola pública têm mais 

acesso à TV do que a livros, ou entendem melhor a linguagem cinematográfica que a 

escrita; enquanto que estudantes de escolas particulares, por terem mais acesso à 

aquisição de livros, podem assumir um repertório intelectual mais valoroso do que a 

absorção de conceitos por meio da cultura de massa. 

Outro exemplo, vem em uma proposta, tanto para a escola pública como a 

escola privada, um dos livros do PNLD, encontramos, no trabalho indicado ao 

professor, o uso de músicas, o qual, por meio da melodia, propunha a análise do 

contexto da história brasileira. No entanto, devemos atentar para o fato de que, como 

relatado por orientadores educacionais, professores nem sempre recebem o livro a 

eles direcionado e, por isso, não têm o hábito de recorrer ao manual para a preparação 

dos encontros com os estudantes. A maioria dos professores da rede pública não 

utiliza o manual do professor como referência para compor suas aulas. É claro que o 

professor deve ter autonomia, visto que ele é, antes de tudo, um pesquisador, mas, 

talvez, a falta de contato com os materiais destinados a eles tenha levado a esse 

hábito institucional.  
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Nas escolas privadas a situação é distinta, pois os professores seguem, em 

grande parte, o roteiro proposto pelos livros, incluindo as indicações de uso das 

plataformas digitais disponíveis para a escola e que são utilizadas em laboratórios 

próprios. Em um dos livros do aluno para a rede privada são feitas oito indicações, 

que utilizam recursos com acesso restrito aos alunos matriculados, sendo uma das 

indicações um game a ser levado em sala pelo professor e explicado os recursos e 

personagens. O game, disponível também na plataforma digital, unido ao livro, fornece 

ao professor uma maneira de expor o que é ficção e o que é fato histórico. 

[...] a implantação da informática como auxiliar do processo de construção do 
conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do 
professor. É necessário que todos os segmentos da escola – alunos, 
professores, administradores e comunidades de pais – estejam preparados e 
suportem as mudanças educacionais necessárias para a formação de um novo 
profissional. Nesse sentido, a informática é um dos elementos que deverão 
fazer parte da mudança, porém essa mudança é mais profunda do que 
simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e formar 
professores para utilização dos mesmos. (VIEIRA, 2011, p. 4). 

  

Vieira nos alerta que, para inserir atividades que utilizam dinâmicas distintas, 

de maneira on-line ou não, é preciso uma formação contundente dos professores, mas 

também uma aliança entre os setores sociais. Um game, por exemplo, pode 

desenvolver habilidades, competências e inserir conteúdos programados pelo 

currículo escolar. 

Os esforços empregados até hoje são em vão se não houver a aceitação de 

toda a comunidade na inserção e na propagação de tecnologias cotidianas para o uso 

em sala de aula. Com a divulgação de informações falsas, urge que se faça uma 

observação quanto ao uso desses recursos tecnológicos, e ele pode passar pela 

escola, no sentido de conscientizar e mostrar que o uso adequado, ou melhor, o uso 

feito de forma consciente pode ser e é benéfico para a sociedade de informação em 

que estamos imersos.  

Pode-se verificar, pela tabela apresentada nesta pesquisa, que os livros 

inserem pouco uso diversificado de indicações tecnológicas, seja para o aluno ou para 

professor. É recorrente apenas indicações de links, vídeos e livros, deixando para as 

plataformas digitais do sistema, ou editora, a responsabilidade pela diversificação. 

Apesar de não ser o intuito da pesquisa, duas escolas particulares permitiram 

à pesquisa, o acesso para os recursos da plataforma que acompanham o material 
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didático, já para um dos livros da escola pública houve a possibilidade de acesso ao 

site do autor.  

Para as escolas privadas, o acesso à plataforma, mediante login e senha, 

possibilitou verificar quais outros recursos estão vinculados ao uso do material e o tipo 

de mídia utilizado. A maioria são produções curtas de vídeos, podcast e quiz para o 

aluno. Os vídeos são em formato de videoaula ou em whiteboard (uma lousa branca 

em que aparecem os desenhos conforme o tema é narrado), ou, ainda, produzidos 

com sobreposição de imagens e vídeos curtos de bancos de imagens; os podcast são 

gravações de áudio de até doze minutos, que tratam de algum tema. A maioria dos 

produtos parece algo rudimentar na abordagem, linguagem, com profissionais que 

não estão acostumados com a câmera de vídeo, dando sinais de que falta muito para 

naturalizar tanto o uso pelos alunos e professores, como as produções em estúdios e 

editoras.  

Para as escolas públicas investigadas, está disponível, porém sem nenhuma 

indicação no livro, o site do autor, que não tem uma linearidade, apresenta temas 

aleatórios sem uma sequência dos conteúdos. No entanto, os vídeos com 

especialistas nos assuntos tratados trazem elementos que extrapolam o livro, 

possibilitando mais conhecimentos, aprofundamento de temas e o contato com 

pesquisadores e professores de universidades públicas espalhados pelo Brasil. 

Nos manuais do professor, encontramos indicações de tecnologias com mais 

incidência que para o estudante, orientando e direcionando as discussões que devem 

ser apresentadas em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo que oferecem um repertório 

de opções, são rasos na exploração do que é proposto, muitas vezes não permitindo 

que o aluno passe do senso comum, nos conhecimentos prévios, e assim impedindo 

que de fato haja um avanço no aprendizado. Auxiliam na formação docente, mas, 

como se trata de indicações, elas podem ou não ser acatadas pelo professor, e no afã 

de convencer o docente a utilizar o máximo do que entrega a proposta editorial, são 

descritos uma ação detalhada, que não permite, ou colabora, para adaptar para a 

realidade local da comunidade escolar, ficando abstrato e, por vezes, inatingível, 

vislumbrar o conhecimento e análise crítica do passado histórico do mundo. 

Como a maneira de indicar propostas de usos de tecnologias nos livros para a 

escola pública são semelhantes e os materiais de sistema de ensino seguem uma 
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linha distinta da pública, usaremos, adiante, exemplos que resumem o comportamento 

editorial para cada segmento. 

Em um dos livros para a rede pública, há indicação da animação “O Príncipe 

do Egito” da DreamWorks (2004), mostrando os pontos de atenção dos alunos para o 

debate que dará sequência ao trabalho, como veremos na imagem 1. Em seguida, o 

livro indica um questionário a ser respondido pela turma, em que a opinião é a 

solicitação que predomina. Claro que é necessário fazer conjecturas em relação ao 

trabalho de pesquisa histórica. No entanto, este trabalho parece ficar no senso 

comum, pois não mostra ao professor pontos que possam ser refutados ou que tragam 

informações mais substanciais ao debate em sala. Fica-se apenas na superfície do 

filme, quando a própria característica comercial e ficcional do cinema deixa claro que 

os fatos se tornam não apenas midiáticos, mas produto capitalista de consumo 

cultural, que visam o lucro, e nem sempre os fatos reais serão levados em 

consideração, ainda que o enredo e o desfecho tenham lastro nos elementos 

históricos.  

FIGURA 1 – Pontos de atenção do aluno ao assistir à animação 

 

Fonte: X1, p. 340  
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FIGURA 2 – Questões exploratórias aplicadas pelo professor após os alunos 

assistirem à animação 

 

Fonte: X1, página 341  

 

As indicações cumprem um papel previsto nos documentos normativos do 

Ministério da Educação, mas limita seu uso norteando a possível interpretação do 

discurso, eximindo, muitas vezes, as interpretações que existem nos discursos 

implícitos daquilo que é indicado, visto que, ao mesmo tempo que corrobora a opinião 

editorial e autoral, é importante para verificar outras falas, outras vozes que 

atravessam o material.  

Ao dizer que corrobora a visão editorial, trata-se de interpretar que, ao mesmo 

tempo que são indicadas certas visões da história, é também uma opção, pois deixa-

se de lado outras que podem confrontar alguns aspectos, ou ter um viés mais crítico, 

levando a refletir certos atos que, talvez, a evolução da sociedade tenha, por bem, 

suprimido. 

Outro exemplo que podemos analisar é do livro destinado à escola privada, 

onde há uma indicação de filme cuja apresentação é mostrada em uma espécie de 

sinopse, com alguns pontos para a atenção do estudante, como revela a figura 3:  
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FIGURA 3 – Indicação de filme em livro para a escola privada 

 

Fonte: Y1, página 322  

 

A indicação deixa livre para a profusão de ideias, mas peca em não oferecer 

uma proposta de trabalho com o que é revelado no filme, limita-se à resenha da 

produção, não trazendo informações mais consistentes que fomentem um debate 

mais amplo ou de empatia, por meio da apresentação de realidades paralelas ou até 

atuais. Deixa a cargo do professor a autonomia de buscar outras fontes. Assim, ao 

mesmo tempo em que direciona uma atividade, estanca possibilidades de discussões 

com os alunos, o que para Moran (2000,p.13) indica que 

[...] a educação fundamental é feita pela vida, pela reelaboração mental 
emocional das experiências pessoais, pela forma de viver, pelas atitudes 
básicas da vida e de nós mesmos’. Assim, o uso das TIC na escola auxilia na 
promoção social da cultura, das normas e tradições do grupo, ao mesmo 
tempo, é desenvolvido um processo pessoal que envolve estilo, aptidão, 
motivação. A exploração das imagens, sons e movimentos simultâneos 
ensejam aos alunos e professores oportunidades de interação e produção de 
saberes          

  

 Observamos que, para Moran, é indispensável o uso de tecnologias na escola, 

pela facilidade com que elas passam a se adequar aos conceitos abordados pelos 

professores, além de movimentar os alunos em prol de um auxílio mútuo de 

exploração em que um pode ensinar o outro. Como parte de um elemento cultural 

externo, é importante que essas tecnologias sejam incorporadas pela escola. 

O uso de qualquer que seja a indicação de recursos adicionais encaminhada 

pelo livro didático passa necessariamente pelo crivo do professor, mas notemos que 

escolas públicas e privadas têm maneiras distintas de propor esses usos. Como já 

percebemos, a maioria das indicações, quando falamos em tecnologias, são de filmes 
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e, enquanto uma escola tenta trabalhar de forma minuciosa, peca em falta de relação 

da realidade com a que é discutido, sem revelar o ponto em que se pretende chegar. 

A outra, por sua vez, também comete erros ao deixar um encaminhamento vago, com 

tópicos de discussões, sem propor uma atividade comparativa que nos mostre a 

construção da história, as mudanças ou as permanências de hábitos que vigoram no 

presente. Dessa forma, Silva (2001, p.76) alerta: 

É preciso considerar que as tecnologias - sejam elas novas, (como o 
computador e a Internet) ou velhas (como o giz e a lousa) condicionam os 
princípios, a organização e as práticas educativas e impõem profundas 
mudanças na maneira de organizar os conteúdos a serem ensinados, as 
formas como serão trabalhadas e acessadas as fontes de informação, e os 
modos, individuais e coletivos, como irão ocorrer as aprendizagens. 

  

Assim como a cada aula o professor prepara o encaminhamento metodológico 

e o que pretende despertar nos estudantes com suas considerações, a tecnologia que 

chega em sala de aula não entrega gratuitamente o conteúdo, por isso passa pelo 

filtro docente. Se, com a indicação do livro, houver os passos não apenas de análise, 

mas a visão dos produtores daquilo que será transmitido para os estudantes, já temos 

uma salvaguarda das opiniões, que podem ser semelhantes ou contrárias ao 

professor no debate que será proposto em sala. Devemos perceber que o uso das 

tecnologias necessita de diálogo para se chegar ao empirismo e ao pragmatismo, 

como afirma Perrenaud (2000, p.128) 

Formar para as novas tecnologias é formar o julgamento, o senso crítico, o 
pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de memorizar e classificar, a 
leitura e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de 
procedimentos e de estratégias de comunicação  

 

 Considerando os exemplos mencionados, o tratamento dado para os diferentes 

segmentos – público e privado – mostram sutilezas que refletem na qualidade do 

ensino. Enquanto um trabalho é mais esmiuçado, mas permeia o senso comum, o que 

requer esforço docente para expandir o conhecimento; o outro parece vago, como se 

o conteúdo devesse correr sem se atentar a detalhes, apenas à máxima de que 

“tempo é dinheiro”. Em ambos os livros, a (pseudo) inculcação deixa de preparar para 

o gosto sensível pelo conhecimento, tornando massivos e exaustivos os conceitos que 

poderiam fazer parte do repertório intelectual do estudante, e serem evados para a 

vida fora dos muros escolares. 
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 Já em relação à indicação de links – o segundo recurso mais encontrado nos 

livros didáticos –, é feita de duas maneiras distintas: na primeira vemos os boxes de 

indicação para o aluno, que podem ser verificados pelo professor. Eles mostram 

apenas uma indicação, caso haja curiosidade de um dos lados, mas não propõem 

uma atividade que leve ao aprofundamento e à reflexão dos dados expostos no sítio, 

como vemos na figura 4 a seguir: 

 

FIGURA 4 – Indicação de uso de link para o aluno e para o professor 

  

Fonte: X1, página 28 

 

 Podemos verificar que usa-se uma linguagem publicitária para dizer que a 

indicação é importante, que deve ser vista pelos alunos. Em relação ao professor, a 

indicação apenas resume do que se trata, deixando a responsabilidade de preparar 

um encontro com os alunos para o professor, sem mais informações. Além disso, o 
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site em questão, apesar de oficial, não tem informações completas e imagens dos 

últimos presidentes Luís Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Nesse 

aspecto, vemos uma das travas que ocorrem com os livros didáticos. Em relação ao 

PNLD, a atualização ocorre a cada três anos, mas o material chega em sala de aula 

com um déficit de informações de dois anos, ou seja, a última turma que utilizar o livro, 

contará com uma defasagem de cinco anos. Nada diferente dos livros de sistemas de 

ensino das escolas privadas, que em geral são reformulados a cada cinco ou seis 

anos, dependendo da administração editorial.  

 A segunda maneira de apresentação/indicação dos links, que tratamos nas 

páginas anteriores, é um encaminhamento mais aprofundado de informações sobre o 

que está sendo tratado no livro. São apresentados  dois links que encaminham para 

um canal do YouTube em uma conta privada, cujo acesso é permitido mediante uma 

senha. Os vídeos trazem informações relevantes sobre parte do que é exposto no 

livro, a partir de um estudo de uma charge histórica. No entanto, apesar de serem 

distribuídas senhas para um cadastro docente, vimos escolas cujo material para o 

professor está indisponível, restando ao profissional trabalhar com o manual do aluno, 

cujos acessos a esses links também são negados. 

 

FIGURA 5 – Indicação de link para o professor 

 Fonte: X2, página 78 
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 Por outro lado, tentando corrigir esses aspectos de falta de material impresso 

na escola, a editora disponibiliza um link para que as escolas tenham acesso ao 

material on-line. Ainda que este material não possa ser impresso e os links indicados 

não possam ser acessados de forma direta, há a possibilidade de consultar as 

propostas caso o material não chegue até a unidade escolar. 

 

3.1.3 O uso da tecnologia e a percepção docente 

 

 Como previsto entre as etapas da pesquisa, o contato com os professores foi 

mediado pela orientação educacional das escolas e, no contexto da pandemia do novo 

Corornavírus, as entrevistas foram realizadas via e-mail e  Google Meet – plataforma 

de interação para videoconferência. 

Foram lançados, primeiramente, um questionário para 6 professores de história 

das instituições pesquisadas, apenas para os que lecionam no Ensino Médio. O 

retorno foi de apenas um professor. Partindo desse panorama, a tentativa seguinte foi 

de conversar previamente com os professores de todas as séries do segundo 

segmento do Fundamental e do ensino médio, a fim de garantir um melhor 

engajamento dos professores. Após esse novo contato, o questionário foi enviado 

para mais dezoito docentes, dos quais obtivemos mais 5 respostas, totalizando seis 

professores questionados. 

 A entrevista em formato de questionário de múltipla escolha e questões abertas 

teve por intuito verificar, inicialmente, qual o contato e a intimidade do professor com 

o uso de tecnologias como TV, DVD, tablet, games etc., percebendo também qual o 

tempo de uso diário de internet entre os docentes. Nesse momento também tivemos 

a possibilidade de saber quando e como são utilizados os recursos tecnológicos em 

sala de aula e quais os benefícios dessas inserções para o aprendizado. 

 Cabe, nesse caso, verificar a autonomia e a familiaridade docente em relação 

ao uso de recursos tecnológicos em sala de aula. 

O professor vê-se agora na contingência de ter não só de aprender a usar 
constantemente novos equipamentos e programas, mas também de estar a par 
das «novidades». (...) encontrar formas produtivas e viáveis de integrar as 
TIC’s no processo de ensino aprendizagem, no quadro dos currículos atuais e 
dentro dos condicionalismos existentes em cada escola. O professor, em suma, 
tem de ser um explorador capaz de perceber o que lhe pode interessar, e de 
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aprender, por si só ou em conjunto com os colegas mais próximos, a tirar 
partido das respectivas potencialidades (PONTE, 2000, p.15). 

 

 É um desafio docente permanecer atualizado com a inconstância das 

inovações que a cada momento supera o que estava vigorando em relação à 

tecnologia e, por consequência, o domínio, seja do manuseio de determinados 

aparelhos ou na familiaridade com algumas plataformas educacionais, pode gerar 

distanciamento e inabilidade para inovar. 

 Dessa forma, o livro didático contribui, indicando quais as maneiras de 

introduzir usos tecnológicos, ainda que de maneira gradual, levando em consideração 

a resistência encontrada pela cultura escolar. 

 Em um depoimento coletado com um estagiário em uma das escolas públicas 

pesquisadas, revelou-se em sua percepção que há um despreparo em relação ao uso 

didático da tecnologia, que passa pela formação inicial, pois na graduação não é parte 

da ementa ou disciplina nas licenciaturas. Ainda que o uso aconteça, não é falado em 

uma didática tecnológica ou no ensino através dos recursos tecnológicos. Motivo pelo 

qual estamos vivenciando um período de avanço traumático ao sair da sala de aula 

para as plataformas de ensino, na tentativa de suprir um ano estacionário em relação 

ao saber disseminado na sala de aula. 

 Longe de defender o ensino a distância – que não permite a interação com as 

culturas distintas, a construção conjunta de conhecimento, a promoção da 

socialização do indivíduo –, devemos buscar um ensino que utilize a curiosidade 

discente para buscar novas formas de conhecer uma cultura, valendo-se, para isso, 

da tecnologia.  

Métodos consagrados da pedagogia já mostram uma educação que leva em 

consideração a realidade do aluno. Cabe perceber, no entanto, se a linguagem de 

game, por exemplo, é parte da rotina dos professores. 

 A construção do conhecimento é, nesse sentido, algo que alia práticas 

corriqueiras, como o uso de giz e lousa, com inovações que garantam a atenção 

curiosa dos alunos, visto que vivemos em um ambiente de profusão de informações 

que constantemente sugam a atenção para fatos ou momentos que distanciam o 

indivíduo da socialização ou promovem a desinformação sobre fatos importantes. 

Nesse sentido, como afirma Lévy (1994):  
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O saber da comunidade pensante já não é um saber comum, pois deixou de 
ser possível que um único ser humano, ou mesmo um grupo, domine todos os 
conhecimentos, todas as competências; é um saber coletivo por essência, 
impossível de reunir num único corpo. Todavia, todos os saberes do intelecto 
coletivo exprimem devires singulares, e estes devires constituem mundos (p. 
258-9) 

 

 O professor faz uma espécie de intercessão do conhecimento, oferecendo 

caminhos para a construção do saber do estudante. Em outras palavras, é o professor 

quem faz a ponte para o conhecimento, orienta os caminhos e incentiva a busca pelo 

saber. 

 Nessa perspectiva, em relação à proximidade do professor com os recursos 

tecnológicos disponíveis na atualidade, verificamos, por meio do questionário, com 

base em cinco questões, qual o grau de imersão e contato do professor com as 

tecnologias. 

 Todos têm o hábito de utilizar  computadores, TVs e aparelhos de celular fora 

da escola, mas o uso de tablet é menos recorrente no dia a dia deles. Apenas a 

metade dos professores entrevistados têm contato frequente com este aparelho.  

 Já em relação à frequência e ao tempo de uso dessas tecnologias, a maioria 

(83%) revelou que utiliza entre quatro e seis horas por dia e nenhum indicou uso 

abaixo desse período. Isso pode indicar um número elevado, no entanto, se 

pensarmos que é unanimidade, entre os entrevistados, o uso diário de internet, e como 

essa rede invade os usos de boa parte dos aparelhos tecnológicos utilizados hoje, 

esse tempo pode ser considerado habitual. 

 Mas o que é acessado em todo esse tempo em que os professores ficam on-

line? Percebemos, por meio da pesquisa, que a maior parte do tempo eles passam 

em redes sociais, observando as postagens de sua rede de contatos. Sites de 

pesquisas escolares e as plataformas de educação, seja da escola ou para pesquisa 

e formação, são as menos utilizadas. 

 Outra revelação está por conta do tempo de lazer e entretenimento que os 

professores ocupam com programas jornalísticos, documentários e filmes épicos ou 

históricos, que representam a preferência dos entrevistados. Enquanto programas de 

auditório e reality shows são os mais preteridos. 

 Com essas primeiras questões, podemos entender que os professores, sejam 

eles de escolas públicas ou privadas, conseguem utilizar e se apropriar de boa parte 

da linguagem tecnológica, mas, ao mesmo tempo, não se pode mensurar a qualidade 
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daquilo que por eles é acessado. Em redes sociais, por exemplo, a página que é 

apresentada está de acordo com as preferências de acesso, o que mostra muito 

conteúdo parecido, sem grande inovação ou alteração de pensamentos e 

perspectivas para que haja diversificação de ideias para expor aos estudantes. 

 Quando passamos a explorar essa inserção de recursos em sala de aula, todos 

responderam utilizar, em frequências que variam de uma vez ao mês ao uso em todas 

as aulas. Desses recursos, o mais é utilizado é o computador, seguido pela TV e pelos 

aparelhos remotos com acesso à internet, o que corrobora o número e o 

direcionamento das indicações nos livros, já que a pesquisa com os professores 

mostra a maior incidência de links e filmes. No entanto, a maioria dos professores 

considera minimamente o uso dos recursos indicados pelo livro didático, ficando livre 

para pesquisar e expor aos alunos, fora do material, aquilo que mais se encaixa no 

perfil do grupo. 

 Uma inversão percebemos quando se trata do livro do estudante e das 

pesquisas recomendadas pelos professores. A internet é o meio pelo qual mais 

encontram informações para as pesquisas e o livro didático está em segundo como 

referência bibliográfica no trabalho proposto para os estudantes. 

 Os professores relataram que, ao utilizar tecnologias nas aulas, há uma 

interação maior com os estudantes, e o entendimento para discutir o tema é facilitado.  

Hoje, poucas vezes é utilizado o filme inteiro, mas fragmentos para evidenciar algum 

aspecto do passado, como as lutas e o espírito guerreiro dos gregos, a função dos 

monges na Idade Média, as intrigas palacianas que antecedem a Revolução 

Francesa, entre outros.  

 Para os professores, é importante o uso de tecnologias para mostrar como e 

onde buscar informações corretas sobre a história, citam o revisionismo e as fake 

news como um mal que precisa ser combatido em todas as frentes, não apenas pela 

mídia que, ironicamente, também a produz. É com base em argumentos da 

historiografia e em documentos que se pode verificar o que é real e o que é fantasia 

na hora de interpretar a história, e isso pode ser visto em filmes, quando os produtores, 

para deixar o produto plasticamente vendável, criam personagens fictícios com 

características reais, confundindo o espectador. Por isso, a análise de filmes, a 

consulta em sites confiáveis e a pesquisa em livros deve fazer parte do cotidiano do 

estudante. No entanto, as escolas têm problemas distintos para revelar o que precisa 
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melhorar: enquanto alguns professores revelam que necessita um maior suporte das 

plataformas digitais das escolas, a escola pública revela que falta o básico necessário, 

que seria o acesso à internet de qualidade, e equipamentos que funcionem. 

 Em relação às indicações feitas pelo livro didático para os alunos, o professor 

admite que há uma contribuição relevante para que o estudante adquira um senso 

maior de conhecimento histórico, avaliando suas percepções. Mas são categóricos 

em revelar que a maioria das indicações fica no comum, apresentando sempre os 

mesmos materiais para consulta, enquanto as plataformas apenas traduzem o que já 

está presente no livro. É preciso realmente mostrar inovações tecnológicas e 

pedagógicas, mas como é um caminhar, por ora o livro ainda está cumprindo o papel 

proposto, ainda que parcialmente. 

 

3.2 ANÁLISE 

 

 A escola é um ambiente que, assim como uma ostra, fecha-se no instinto de se 

preservar. Essa percepção ocorreu-nos, talvez, pelo início dos contatos com as 

escolas. Diversas tentativas foram frustradas até chegarmos à orientação educacional 

e, mais tarde, aos professores, ficando a diretoria à margem de toda a discussão 

proposta. Temos, dessa forma, uma dicotomia, pois, ao se fechar, a escola impede 

que a comunidade vista seus propósitos e, ao mesmo tempo, torna impossível uma 

pesquisa que possa causar reflexão sobre a importância de uma educação de 

qualidade. Por outro lado, temos os críticos sem fundamento, que vociferam sobre a 

escola, acusando-a de todos os malefícios sociais existentes.  

 Não é fácil abrir a escola para expor tudo o que ela tem ou não a oferecer, seja 

pública ou privada. A chegada de surpresa não permite maquiagem, nem uma 

organização distinta para parecer melhor. Dessa maneira, foi possível observar que, 

infelizmente, a escola pública está ainda muito aquém da estrutura desejada. Com 

equipamentos ultrapassados, salas desconfortáveis, sem a assessoria de uma 

plataforma digital e, ainda pior, sem livros suficientes para os alunos e sem livro para 

o professor. 

 Nas escolas privadas, no entanto, vemos o descompasso da realidade 

brasileira. A administração investe em atributos para oferecer o que há de melhor em 

infraestrutura, desde os objetos que compõem a sala de aula até os laboratórios de 
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informática, ciências, artes e os ginásios. Todas oferecem uma plataforma digital e 

tutoria aos estudantes e professores. 

 De certa forma, esse comparativo era esperado se pensarmos que, mesmo 

com instantes de evolução educacional, o Brasil sempre viu as verbas destinadas a 

esse setor como supérfluo, podendo, assim, serem remanejadas para outros setores.  

 Além disso, o PNLD possibilitou que empresas privadas passassem a lucrar 

com a distribuição dos livros, permitindo que instituições empresariais que incluem 

editoras e escolas, investissem muito mais em suas organizações educacionais, 

inserindo um abismo entre os dois mundos, por assim dizer.  

 Também é possível verificar que esse abismo entre instituições privadas e 

públicas é também entre as localidades que compreendem cada tipo de instituição, 

ainda que seja em menor escala. Quanto mais periféricas as escolas públicas, mais 

carentes de recursos e incentivo elas são. Já entre as escolas particulares, quanto 

mais dividendos enchem os cofres, maior é o investimento e, nesse caso, não 

podemos tomar apenas a escola em si, mas os lucros obtidos com os editoriais que 

fazem parte do mesmo grupo, se for este o caso. Otimizam-se os lucros para atrair 

mais alunos com pais abastados e exigentes. 

 Quanto maior a mensalidade, mais opções pedagógicas são oferecidas, 

criando, assim, um muro também entre a classe média e as castas mais enriquecidas. 

 Assim, de certa forma, pode-se dizer que as escolas ficam entre níveis que vão 

da pobreza de recursos à abundância deles. Isso parece até senso comum dizer, 

afinal, sabemos que há escolas públicas com escassez de verbas para sua 

manutenção e instituições cujas mensalidades variam de um a três salários mínimos 

– no caso das que pesquisamos –, mas o fato é que esse meio apresenta distinções 

entre si. Se é consenso que a escola pública e a privada são discrepantes e a 

comparação se torna sempre um fato consolidado para as pesquisas recentes, vamos 

tentar medir essas diferenças dentro dos próprios segmentos. 

 As escolas públicas pesquisadas apresentavam laboratórios de informática, 

mas em uma delas ele estava inativo por falta de manutenção e equipamentos antigos; 

em outra, havia computadores funcionando no laboratório de informática, mas só era 

possível o uso em grupo de quatro a cinco alunos por microcomputador. Com apenas 

um aluno podendo acessar e os outros só observar, fica mais fácil a dispersão e a 

falta de concentração no trabalho que é proposto. 
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 Essas escolas disseram possuir TVs em todas as salas, no entanto, enquanto 

em uma das escolas os equipamentos não apresentavam problemas, em outra, três 

aparelhos não funcionavam e não houve reposição. Em relação aos livros didáticos, 

uma das escolas públicas não recebeu os lotes para repor os livros faltantes de um 

ano para outro. Nesse caso, podemos perceber que não é a administração da escola 

que erra, mas o conjunto de fatores que faz do Brasil um país sem prioridade para o 

setor da educação, onde a aquisição e a distribuição de materiais é feito, mas depois, 

como se não houvesse prazo de validade, esquece-se de que é necessário 

manutenção, ou reposição, dos materiais. As duas escolas participam do mesmo 

empenho dos recursos públicos, mas aquela que está na periferia mais empobrecida, 

ainda é a que fica mais tempo à espera.  

 As escolas privadas competem para oferecer mais atrativos educativos, 

colocando a educação como mercadoria, com abundância de equipamentos, 

formação orientada de professores e materiais próprios. Em uma delas, existem 

tablets à disposição de todos os alunos para serem usados em sala de aula, com 

internet de qualidade para acesso de docentes e discentes, com materiais unidos às 

plataformas digitais, com possibilidade de trabalho para conteúdos com realidades 

aumentadas, vídeos, filmes e games. Quanto maior for a mensalidade, mais o aluno 

será exposto a diferenciais educativos. 

 No entanto, nas escolas pesquisadas, ter materiais próprios, é tido como um 

dos atributos que as distingue das escolas públicas, o que não significa ser sinônimo 

de qualidade. Percebe-se que os livros destinados às escolas privadas trabalham de 

forma tradicional, inserindo conteúdo em demasia, sem espaços para reflexão, que é 

deixada apenas para as abordagens metodológicas que envolvem os exercícios, sem 

grande evolução. Parece muito com um sistema que lança mão de uma preparação 

para testes de vestibular do ensino superior, em que o estudante precisa memorizar 

datas, conceitos, sem precisar, de fato, aprender ou analisar os fatos apresentados. 

 Os livros do PNLD, ofertados para a escola pública, procuram ser mais plurais, 

incentivam a reflexão do estudante e promovem mais a tomada de consciência e a 

busca por mais conhecimentos. Isso é mais perceptível quando verificamos o número 

de indicações de livros, filmes e links para que o aluno siga mais adiante nos 

conteúdos apresentados. É, apesar das deficiências estruturais da escola, um material 

com mais possibilidades de produção do conhecimento. Devemos levar em conta que 
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o livro é apenas uma base, deve servir como o estopim para o debate e o crescimento 

do estudante, e essa construção é coletiva, levando em consideração os saberes 

trazidos da realidade plural de cada indivíduo. 

 Ainda assim ocorrem equívocos, como por exemplo, a indicação de links 

exclusivos para professores, mediante uma senha que os levaria a vídeos para 

proporcionar uma melhor formação do conteúdo exposto no livro. Se vimos pelas 

informações das escolas que há momentos em que sequer os alunos conseguem 

reposição dos materiais, que dirá o professor, cujos programas de processos seletivos 

simplificados promovem uma rotatividade docente sem vínculo com a comunidade, 

muitas vezes levando o material consigo após o fim do contrato. 

 Os links indicados se tornam irrelevantes sem o acesso do professor e, assim 

como as plataformas educacionais das escolas privadas, isso deixa o conhecimento 

estanque, fato que revela uma não democratização do saber. 

 Quanto ao professor, verificamos que há uma certa intimidade no uso de 

tecnologias no âmbito particular em que ele faz uso para lazer ou pesquisa, de 

aparelhos tecnológicos e digitais. Em relação ao uso de tecnologias em sala, em maior 

ou menor medida, todos utilizam e com frequência maior que a esperada, se 

observarmos as estruturas das instituições, em especial a pública,  já que a média 

ficou entre quatro e seis vezes ao mês.  

 No entanto, esse uso de recursos de tecnologia passa por uma pesquisa prévia 

e independente por parte do professor, pouco levando em consideração as indicações 

do manual do livro didático dedicado ao profissional docente.  

 À primeira vista podemos conjecturar a falta de manuais para a escola pública, 

como vimos quando tratamos da falha no envio de livros para a substituição e a 

reposição desses materiais. No entanto, os professores da rede privada, que 

supostamente não deveriam ter os mesmos entraves, também admitem que pouco 

utilizam as indicações do livro didático, apesar de considerá-lo para consulta. 

 Podemos pensar que, por conta da defasagem temporal editorial que ocorre 

nas produções didáticas, o livro pode trazer indicações obsoletas ou até mesmo 

inexistentes, se pensarmos em links cujas informações saem da possibilidade de 

acesso com a mesma velocidade que ficam disponíveis. Assim, as indicações 

consideradas poderiam ser apenas de filmes. 
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 Os filmes, por sua vez, são mais fáceis de se encontrar, tanto para download 

como aquisição em formato DVD, mas também demandam tempo e pesquisa por 

parte do professor. 

 Em relação ao uso de tecnologias on-line como games, quizzes, podcast, são 

ainda recursos pouco utilizados em sala de aula, deixados como opção para o aluno 

buscar em casa. Na escola pública isso acontece pela falta de equipamentos. Já na 

escola privada, apenas um professor relatou o uso de smartphones para a busca, no 

Google Maps – plataforma que mapeia os países –, de regiões que estavam 

trabalhando em sala, com o objetivo de verificar possíveis influências arquitetônicas 

herdadas do período estudado. 

 Os professores relataram perceber que a tecnologia colabora para suavizar o 

conteúdo prescrito, deixando-o mais atrativo, bem como auxilia na promoção do 

debate, da interação e da participação dos estudantes, engajando-os no que é tratado 

em aula. Mas percebem que, com a gama de informações, muito se perde em meio a 

conteúdos distorcidos, causando dúvidas e até tirando o crédito do professor, por 

aceitar como mais relevante e adequado aquilo que viram em outras fontes como mais 

propício à interpretação do real. 

 A dificuldade atual está em uma censura velada, em que palavras não podem 

ser ditas a ponto de parecer influenciar o estudante e, assim, suaviza-se momentos 

históricos difíceis, como se as vítimas fossem culpadas pelas atrocidades do algoz. A 

inversão passa a figurar em sala, revelando um lado obscuro da tecnologia na 

sociedade, usada agora não para emancipar e proporcionar facilidade na vida 

moderna, mas para fragmentar o pensamento, envenenar o conhecimento e relativizar 

assuntos que deveriam servir de alerta para a sociedade não mais repetir. 

 Nesse sentido, a crítica percebida na fala dos professores é de que o livro 

didático, ainda que faça adequação de linguagem, acaba simplificando demais os 

conceitos, o que pode parecer uma pintura para disfarçar as rachaduras que 

encontramos no processo histórico. É preciso entender que o livro precisa despertar 

a consciência histórica dos estudantes, promovendo uma formação mais complexa 

dela. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao analisar os dados coletados, torna-se pertinente relembrar a problemática 

que movimentou toda a nossa explanação. Procuramos entender se a forma como o 

livro didático apresenta sugestões para a utilização de tecnologias educacionais 

cumpre seu papel no ensino aprendizagem. Procuramos, ainda, saber em que medida 

o professor reconhece a importância da tecnologia em sala de aula, averiguando como 

ocorre esse acesso e se essas indicações propostas no livro são plenamente 

aproveitadas na sala de aula.  

Nessa perspectiva, a partir da problemática, pode-se afirmar que o uso de 

tecnologias presentes no livro didático atende parcialmente ao processo de ensino 

aprendizagem dentro da sala de aula, visto que o professor entende a importância do 

uso das tecnologias como reflexo da cultura fora dos muros escolares, a despeito de 

toda dificuldade que possa ter, tanto material quanto técnica. No entanto, o pouco uso 

está pautado nas indicações feitas no livro didático de história e, assim, estas 

indicações autorais e editoriais são apenas parcialmente aproveitadas. 

 Vimos que a concepção do livro didático leva em consideração documentos 

norteadores, com a previsão de indicações de recursos tecnológicos para o aluno e o 

professor, no intuito de irem além do tema proposto pelo currículo escolar. E os livros, 

tanto aquele destinado à escola pública como o da escola privada, cumprem esse 

papel em maior ou menor grau, já que em todos há indicações de filmes, links e outros 

recursos dentro do material impresso. 

 Quando se trata da escola privada, há também a possibilidade de recursos 

diversos dentro de uma plataforma digital. Enquanto na escola pública, o acesso é 

disponibilizado por meio de links em diversas plataformas e, em um dos casos, em 

um sítio com vídeos exclusivos para o professor, mediante um código de acesso. Isso, 

por um lado, mostra o diferencial proposto para contemplar as instituições públicas, 

mas, por outro, temos as falhas no sistema, como falado anteriormente, em que o 

envio de livros e, por consequência, a possibilidade de acesso são insuficientes. 

 As estruturas da escola, que interferem no uso de recursos tecnológicos em 

sala, mostraram o quão longe de uma igualdade de ensino estão as escolas públicas 

e privadas. Enquanto a primeira sofre com a falta de equipamentos, treinamento, 

materiais e atualização; a segunda, na situação daquelas que pesquisamos, investe 
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em recursos com dinheiro vindo não somente das mensalidades pagas pelos 

provedores dos estudantes, como das licitações públicas de materiais editoriais 

vendidos por meio de editais. Livros distintos daqueles destinados às suas próprias 

escolas, mas que, cumprindo os requisitos dos documentos, ainda que sem 

inovações, engordam os cofres dessas instituições, proporcionando um maior 

investimento em suas instalações. 

 Dessa forma o Estado investe na iniciativa privada para garantir que os livros 

sejam produzidos, tendo uma visão de mercado e levados às escolas públicas, assim 

o maior investimento do governo acaba sendo a distribuição de livros gratuitos. 

 Quando chegamos à percepção do professor, verificamos que todos, em maior 

ou menor grau, têm intimidade com as tecnologias existentes atuais, mas, apesar de 

utilizarem recursos que dinamizam e favorecem a interação dos alunos, o livro didático 

é pouco levado em consideração para as indicações de trabalho nos encontros em 

sala de aula.  

 No cenário social atual, muitas vozes conclamam o que é ou não verdade em 

educação, mostrando possíveis caminhos ou indicando taxativamente o que deve ou 

não ser seguido. Assim, o professor, sempre dotado de multitarefas, além de mediar 

o conhecimento, traduzindo para uma linguagem mais acessível, parte dele a iniciativa 

de trazer elementos externos ao quadro de giz para beneficiar o acesso à pluralidade 

que se apresenta em sala de aula. 

 A tarefa não é simples, pois é preciso estar preparado para os questionamentos 

e os embates que os estudantes trazem do seu contexto específico, da resistência 

comum que ocorre com a escola em relação às novidades apresentadas pelo mundo. 

E é aí que entram as tecnologias, que estão cada vez mais presentes na vida das 

populações e que, por isso, podem ter auxiliado na criação de lacunas e/ou de 

informações distorcidas e deslocadas da historicidade, permitindo que o encontro em 

sala de aula seja um choque, não apenas de realidades, pensamentos, culturas, mas 

de verdades. 

 Essa percepção dos professores expõe que, de certa forma, o uso das 

tecnologias em sala demorou e ainda nem chegou a engatinhar, pois muitas vezes é 

preciso gastar tempo afirmando os conceitos, refutando o que aparece de equivocado 

para, só então, seguir com a proposta e perceber se há ou não uma melhora no 

processo de ensino aprendizagem. 
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 É unânime a percepção de que a introdução de recursos tecnológicos que não 

fazem parte do dia a dia das aulas promove um maior engajamento. E essa alternância 

entre o quadro de giz e o uso de smartphones, por exemplo, não satura o uso 

pedagógico e, quando utilizado, percebe-se uma facilidade de compreensão que 

rende debates, possibilitando o crescimento de todos. 

 No entanto, percebemos também que o livro didático é pouco levado em 

consideração para o uso das tecnologias, adquirindo a compleição de material de 

consulta docente e de exploração, em casa, pelo discente, caso haja uma dúvida ou 

eles se interessem em explorar o conteúdo proposto em sala. 

 Mas, ao mesmo tempo em que vemos alguns relatos de utilização tecnológica, 

há também propostas falhas, devido a vários fatores, como equipamentos danificados 

ou inexistentes, falta de conexão com uma internet de boa qualidade, carência de 

intimidade com os equipamentos por parte dos professores – cuja formação 

acadêmica não previu uma disciplina sobre o aproveitamento do livro didático e o uso 

das tecnologias em sala de aula –, entre outros. Fica implícito ou especulativo, por 

parte do profissional, o modo de usar ou o foco dado para cada conteúdo. Ora, a 

licenciatura não ensina apenas os conteúdos disciplinares para o estudante entender 

a história, suas teorias, ciência, conceitos, mas também ensina a como transmitir esse 

conhecimento, usando de elementos da pedagogia para expor as técnicas de se 

portar e liderar os alunos. 

 Dessa forma, é oportuno um pensamento de inserção de uma disciplina voltada 

para as tecnologias, mas também para o aproveitamento do livro, que, muitas vezes, 

vem engessado e polido para facilitar os conceitos e se adequar às normas propostas 

pelo Estado, e que servem para um olhar crítico tanto do professor como do estudante 

de graduação, nesse caso. A mudança editorial pode ocorrer se houver efetivo 

engajamento dos públicos na cobrança por modificações. 

 O uso do manual do professor é outro ponto interessante: tanto os documentos 

normativos pedem que sejam feitos para auxílio docente, como as editoras dispendem 

de horas de trabalho para compor esse material de apoio, que complementa os 

conteúdos trabalhados, indica possibilidades com o uso de recursos extra-livro, 

inserem sugestões interdisciplinares, transversais e sugerem formas de abordagem 

das aulas. No entanto, o questionário aplicado aos professores mostra que muito 

pouco é extraído do manual do professor. Não apenas em relação à tecnologia, mas 
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em seu uso geral, os professores preferem preparar suas aulas de acordo com seus 

próprios conhecimentos e pesquisas, por acreditarem que o manual apresenta 

indicações ou orientações muito básicas e, quando bem elaboradas, tornam-se 

complexas para a aplicação em sala de aula.  

 Portanto, com base em todas as informações coletadas, vemos que as 

hipóteses da pesquisa: a má formação inicial e continuada, a falta de recursos 

materiais nas escolas, a ausência de estímulo em relação ao uso das tecnologias 

indicadas no livro didático, fatores que poderiam comprometer o processo de ensino 

aprendizagem, foram, em maior ou menor grau, entendidas como existentes durante 

todo o processo. 

 Os professores de História enxergam que há um ganho considerável de 

conhecimento por parte dos estudantes quando utilizados os recursos tecnológicos 

disponíveis na escola, mas a maioria das vezes essas possibilidades não estão 

indicadas no livro didático, ou seja, o livro didático não é totalmente aproveitado como 

caminho a ser considerado para a utilização de um recurso que o exceda.  

 Apesar das formações continuadas de professores – em especial na rede 

privada – estar supostamente entrelaçada com as propostas pedagógicas do livro 

didático, as indicações dadas nessas formações são distintas dos editoriais, 

dissociadas do material impresso, privilegiando plataformas próprias. 

 Fica, ainda assim, o alerta em relação aos abismos sociais provocados pelo 

sistema excludente que vivemos, em que a escola pública sofre com a falta de 

materiais básicos, como o livro didático de reposição, enquanto as altas mensalidades 

e os ganhos editoriais alimentam escolas privadas de toda gama de recursos, 

preparando crianças e jovens para o mundo do trabalho, numa competitividade voraz 

e de falaciosa meritocracia. A educação, tomada como emancipadora, deveria 

preparar para a vida como um todo, com olhar acolhedor e equânime para a 

diversidade cultural de nossa sociedade.  
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APÊNDICE A - GRÁFICOS DAS RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES  
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APÊNDICE B - QUADROS ANALÍTICOS DAS RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES 
 

FALE SOBRE OS RESULTADOS OBSERVADOS QUANDO VOCÊ UTILIZA TECNOLOGIA EM SALA DE AULA 
 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 
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entanto sentimos 

bastante resistência de 
alguns que não gostam 
de pegar o computador 

ou o celular para realizar 
uma atividade, pois 

preferem não participar 
das aulas e o uso da 
tecnologia impõe a 

participar de todos. Além 
disso, sinto que muitos 

ainda não entendem que 
o objetivo não é 

somente uma aula mais 
divertida e dinâmica, 
mas também é uma 

maneira de trabalhar o 
conteúdo, que não é 

matar tempo”. 

“Usar tecnologia é 
comum, então não é 

tratado como novidade, 
mas como algo habitual. 
Os alunos interagem e 

algumas vezes vão além 
do previsto, trazendo 

curiosidades, novidades 
e todos saem 
ganhando”. 

“Em todas as aulas utilizo o 
computador, e incentivo ao 

uso de smartphones em 
sala de aula, para pesquisar 
sobre o assunto tratado. É 
uma forma de interagir com 

todos e fazer com que 
participem mais ativamente. 

A Aula passa assim a ter 
engajamento e atenção de 

todos”. 

“Os resultados apresentam 
um grande domínio das 

tecnologias por parte dos 
alunos, mas também 
demonstra a falta de 

interpretação dos 
conteúdos e a cópia de 
informações em grande 
escala. (Uma pequena 
parcela manda bem)”. 
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EM QUAIS CONTEÚDOS DA DISCIPLINA SÃO MELHORES DE SE TRABALHAR UTILIZANDO TECNOLOGIAS? 

 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 
“Eu acredito que em 

todos, mas principalmente 
nos mais distantes da 

realidade deles, seja por 
tempo cronológico ou por 
se tratar de países que 

eles nunca viram”. 

“Conteúdos que 
tenham filmes que se 

aproximem do 
conteúdo trabalhado 

como o filme “O nome 
da Rosa” ou “Guerra e 

Fogo””. 

“Utilizo para fazer 
pequenos quizzes de 

qualquer conteúdo, para 
trabalhar com algum 

conceito que peço que 
busquem o conceito e 
discutam (absolutismo, 
república, oligarquia, 
etc), acessar sites de 
museus, (Louvre, da 

mineração, Palácio do 
Catete), uso do Google 
Maps (Islã, Ameríndios, 

Reinos Africanos, 
Primeira e Segunda 
Guerra Mundial) ou 

procurar notícias atuais 
para introdução de 

algum assunto (Revolta 
da vacina)”. 

“A plataforma da escola 
auxilia com o conteúdo 

de reforço, além de 
quizzes, eu ainda gosto 
de trabalhar fragmentos 
de filmes, para mostrar o 

modo de vida em 
algumas épocas, como o 

modo de vida voltado 
para a guerra dos 

gregos, ou os jogos 
políticos da corte 

francesa. (Tróia e A 
rainha Margot)”. 

“Depende da qual 
tecnologia utilizo. Filmes é 

mais interessante em temas 
como Revolução Francesa, 

Industrial, Russa; para o 
uso de smartphones 

qualquer conteúdo fica 
interessante”. 

“Os conteúdos são 
diversos, já que ajudam no 
debate e na discussão das 

informações e ainda 
exemplificam a teoria”. 
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HOJE OS ESTUDANTES TÊM MAIS CONTATO COM A TECNOLOGIA EM CASA, NA RUA, COM OS COLEGAS, ASSIM, QUAL A 
COLABORAÇÃO DO ENSINO DE HISTÓRIA PARA QUE OCORRA UM BOM USO DESSES RECURSOS? O QUE FALTA PARA 

MELHORAR? 
 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 
“Mostrar principalmente o 

poder de se ter tanta 
informação nas mãos, 
incentivando sempre a 
melhorarem o convívio 

em sociedade”. 

“O revisionismo 
proposto pelos guias 

politicamente incorreto 
ajudou a confundir e 

criar diversas histórias 
paralelas, que na sala 
acabam vindo à tona 
com perguntas que 

eram de fatos já 
consolidados pela 

historiografia, mas é 
importante que nas 

pesquisas, nós 
professores 

indiquemos os sítios 
da internet ou meios 

de se verificar o que é 
verdade e o que não 

é. 
Falta muito um olhar 
humanizado para a 
escola pública, não 
como um local de 
gasto do dinheiro 

público, mas como um 
bem a ser cuidado 

para as futuras 
gerações. A sala de 
aula tem TV, isso é 
bom, mas muitos 
alunos não têm 

“Mostrar que toda 
tecnologia pode ser 

usada para o mal, como 
já ocorreu na história 
com outras mídias. 

Além disso, no 
momento em que se 

tem tantas fake news, o 
ensino de História 

contribui para esclarecer 
quais são os 

verdadeiros conceitos e 
ajuda a construir a 

autonomia do aluno com 
bases sólidas e 

científicas. Ainda, os 
estudantes têm acesso 
todos os dias a memes 
e piadas na internet que 

se referem à História, 
assim o ensino de 

história contribui para 
que o estudante 

compreenda este novo 
gênero de linguagem e 
perceba como a história 

está presente na 
atualidade e é utilizada 
constantemente para 
compreensão e crítica 

“A História ajuda a filtrar 
as informações, a 

entender que algumas 
ações são tomadas por 

conta do passado 
histórico ou recente, 

eles conseguem 
perceber que cada uma 
dessas ações tem sua 

consequência. Nas 
aulas temos que 

mostrar esse filtro de 
informações e até tentar 

entender de onde 
surgem as mentiras, por 

que surgem e como 
podem ser 

confrontadas. 
Falta a colaboração de 
casa, porque ensinar 

não é apenas na escola, 
mas a família ensina, e 
talvez por um equívoco 
de nossa profissão no 
passado, ou por conta 
da nossa triste história 

de silêncios que 
tivemos, hoje nossos 
jovens estão em uma 
sociedade que nega o 

passado, que dá voz as 

“Acredito que o bom uso é 
feito quando em aula 

filtramos as informações, 
buscando em sites 

confiáveis as informações 
oficiais da história. É uma 
maneira de mostrar como 

no meio de tanta 
informação encontramos o 

que é oficial. 
O que pode melhorar é um 
suporte mais consistente 

das plataformas 
educacionais que 

acompanham o material, 
geralmente não 

proporcionam reflexão, 
mas entregam o conteúdo 

sem indagar o aluno”. 

“O ensino de História pode 
vir a colaborar para a 
obtenção de fontes de 
informação fidedignas, 

criando leitores e 
pesquisadores críticos. 

O caso a melhorar parte da 
importância social acerca 

da disciplina e o apoio 
familiar, um fato comum é a 

supervalorização das 
mídias sociais sobrepondo 
a busca pelo conhecimento 

escolar”. 
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acesso à internet, 
mesmo com o celular. 
Como o laboratório de 
computadores sempre 
está com problemas, 
uma internet de boa 

qualidade já ajudaria a 
fazer do celular em 

sala, uma 
oportunidade de 

pesquisas e avanços 
para todos. 

Principalmente se 
pensarmos que seria 
uma oportunidade de 

alguns terem acesso à 
rede”. 

de acontecimentos do 
presente. 

O que falta é o uso 
efetivo da tecnologia em 
sala de aula. Trabalho 
em uma escola em que 
possuo estes recursos 

em mãos, mas 
obviamente não é a 

realidade da maioria das 
escolas. Além disso, 

necessita-se de 
professores que 

conheçam e saibam 
utilizar essas 

tecnologias (ainda 
olham com crítica seu 
uso), assim não tem 

como ele aproveitar isso 
em suas aulas e não 
tem como orientar os 

estudantes para o bom 
uso delas”. 

mentiras, então o uso 
da tecnologia deve ser 

também revisto em 
família. É muito difícil ter 
que medir palavras em 
aula, quando em casa a 

tecnologia e as 
informações chegam 

distorcidas”. 
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NO SEU PONTO DE VISTA, O USO DAS TECNOLOGIAS INDICADAS NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA, COLABORAM PARA 

PROMOVER A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DO ESTUDANTE? 
 

X1 X2 Y1 Y2 Y3 Y4 
“Sim com certeza, pois 
partem da realidade do 

aluno”. 

“Todos eles tem 
consciência histórica, 

ainda que pouco 
desenvolvida, o uso 

das tecnologias 
poderia colaborar mais 

na expansão de 
conhecimentos e na 
saída deles fora da 
zona de conforto”. 

“Ainda muito pouco, 
Melhorou muito nestes 

anos e a cada coleção o 
livro auxilia de fato no 

preparo das aulas, mas 
ainda é um caminhar”. 

“Ajudam a chacoalhar 
cada um deles, mostrar 
que há coisas boas e 

ruins em tudo que 
acessamos, a 

tecnologia hoje pode 
salvar alunos ou perder 

uma geração”. 

“Todo elemento que faz 
parte da cultura pode 

despertar o conhecimento. 
As indicações existentes no 

livro quase sempre são 
ignoradas pelos alunos, 

quando utilizadas em sala 
de aula, acredito que 

auxiliam na compreensão e 
na tomada de consciência, 
ainda que o livro traga tudo 

mais simplificado”. 

“Existem boas indicações 
nos materiais didáticos, 
promovendo junto ao 

professor a consciência 
histórica (esse é o 

objetivo)”. 

 

 


