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JAMAIS TEMER, TEMER JAMAIS. 



RESUMO 

 

 

Esta dissertação é fruto de uma pesquisa que teve   como principal objetivo analisar os 

softwares que vêm sendo desenvolvidos com conteúdos para o ensino de História, 

centrando o olhar analítico nas propostas elaboradas como ferramenta didático-

pedagógicas. A problematização do trabalho foi norteada pela interrogação acerca das 

possibilidades suscitadas por esses softwares para uma nova dinâmica no ensino e 

aprendizagem ou se apenas instrumentalizam a releitura de uma linha tradicional de 

ensino. Para tanto, investigamos os softwares disponíveis no Portal do Professor/a, e  

alocados nos servidores do Ministério da Educação. Após uma categorização e 

descrição, priorizando a metodologia, estilo e a abordagem trabalhada, procuramos 

compreender a aplicabilidade dos mesmos para a construção de um conhecimento 

histórico. Utilizamos como referências teóricas, obras da História Cultural e da 

Pedagogia, adequadas tanto para a contextualização da escola/ensino e aprendizagem 

frente às novas tecnologias, quanto para o entrosamento dessas ferramentas com o 

ensino de História e seus resultados. Da Ciência da Computação obtivemos alguns 

conceitos para identificar as limitações e barreiras tecnológicas encontradas nos 

softwares. Além da análise foi elaborada uma Sequência Didática com a finalidade de 

contribuir para o processo ensino-aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História e Inclusão digital; Softwares e ensino de 

história; Ferramentas digitais e pedagógicas. 



ABSTRACT 

 
 This dissertation is the result of a research that had as main objective to analyze the 

softwares that have been developed with contents for the teaching of History, focusing 

the analytical look on the proposals elaborated as didactic-pedagogical tool. The 

problematization of the work was guided by the question about the possibilities raised 

by these softwares for a new dynamics in teaching and learning or if they only 

instrumented the rereading of a traditional teaching line. To do so, we investigate the 

software available on the Teacher Portal, and allocated to the Ministry of Education 

servers. After a categorization and description, prioritizing the methodology, style and 

approach worked, we try to understand the applicability of these to the construction of a 

historical knowledge. We use as theoretical references, works of Cultural History and 

Pedagogy, suitable both for the contextualization of the school / teaching and learning 

in relation to new technologies, as well as for the integration of these tools with the 

teaching of History and its results. From Computer Science we obtained some concepts 

to identify the limitations and technological barriers found in software. In addition to 

the analysis, a Didactic Sequence was elaborated with the purpose of contributing to the 

teaching-learning process. 
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INTRODUÇÃO 

Em um corredor longo e extenso, desliza ruidosamente uma “traquitana” mista 

de estante e carrinho de carga levando uma televisão de mais ou menos 29 polegadas, 

um computador e um aparelho de DVD. O corredor passa na frente de várias salas e 

as/os alunas/os irritadas/os e esperançosas/os esperavam para ver para onde iria o 

“equipamento de multimídia”. Irritados, por causa da zoada que “aquilo” fazia ao ser 

deslocado, e ansiosas/os, pois sabiam que em alguma sala teria uma aula diferente. Essa 

euforia, justificável, ocorria pelo fato de que teriam acesso a equipamentos novos. 

Todavia, a  decepção tomava conta ao descobrirem que não era para a sua sala. 

O trecho que abre esta introdução é um pré-texto para afirmar que, desde o início 

da humanidade existe uma relação humano-tecnologia linkada a uma relação de “amor e 

ódio”, pelo menos até aprender a manuseá-las ou se adaptar a elas. Pegando algumas 

obras ficcionais, podemos entender esse sentimento com maior propriedade, a exemplo 

de “20.000 léguas submarinas” e a “Volta ao mundo em 80 dias”, ambas de Júlio Verne; 

ou “Eu Robô”, de Isaac Asimov; ou ainda “Frankenstein” de Mary Shelley; e algumas 

produções cinematográficas como: “Metrópolis”; “Blade Runner”; “1984”; “Matrix”; 

“De volta para o futuro”, entre outros. Essas obras representam, no meu ponto de vista, 

a manifestação de inquietações humanas procurando entender as tecnologias como algo 

necessário, mas que ao mesmo tempo podem acarretar em relações de dependência do 

humano pela máquina 

Nessa linha de raciocínio Rose Marie Muraro, no livro  publicado em 1968 sob o 

título “Automação e o futuro do homem”, há uma análise das relações internas e 

externas sobre o que a sociedade traz e espera dos seus sujeitos ao lidar com 

ferramentas tecnológicas do seu tempo ou posterior. Mesmo sendo um livro do final da 

década de 1960, apresenta discussões atualizadas e uma dessas  é com relação ao tempo 

de maturação do manuseio das tecnologias pela sociedade que a produz. Muraro 

constata que esse tempo está ficando cada vez mais curto ao ponto das tecnologias se 

tornarem obsoletas antes de ser maturadas. Isso me levou a pensar no espaço escolar e a 

utilização das novas tecnologias que já estão inseridas na sociedade.  



 
 

O que está dito em parágrafo anterior pode ser exemplificado quando um/a 

aluno/a que não compreendeu muito a última aula ministrada pelo/a professor/a, pede 

um minuto de atenção e questiona sobre algumas coisas que 
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não ficaram entendidas. De prontidão o/a professor/a auxilia o/a aluno/a, inclusive lhe 

mostrando outros materiais para melhor fixação. Até então nada novo na relação 

professor/a-aluno/a  no cotidiano das escolas, principalmente na educação básica, a não 

ser por um pequeno detalhe: o diálogo acontece às 02:00 horas da manhã de um 

domingo, com uma distância de mais ou menos 50 km entre os sujeitos. Como recursos 

para uma explicação melhor o/a professor/a indicou alguns sites com conteúdo 

ilustrado, principalmente com vídeo e finalizou com uma disputa em uma partida de um 

game que envolvia o assunto. O/a aluno/a agradeceu e se despediu do/a professor/a, não 

sem antes compartilhar no seu espaço virtual para os/as demais colegas que venceu o/a 

professor/a na disputa do game. 

Situações como essa, vêm se tornando cada vez mais rotineiras, interações 

escolares acontecendo mesmo depois que a escola finaliza as atividades , depois que 

cada aluna/o vai para sua casa, através de aplicativos e sites, surge uma “e-scola”. Se a 

escola é um espaço de diálogo, de encontros, de se relacionar, um lugar de ver, de ouvir 

e de falar, então na nossa contemporaneidade, a escola não é mais só aquele prédio com 

quadro e carteiras, a escola ultrapassa os muros. A escola também é o espaço virtual 

onde encontram-se os sujeitos envolvidos no processo educacional.  

Esta minha colocação não pretende reforçar um olhar divinatório, achando que 

migraremos todos para um servidor, mas também não se pode negar que as ferramentas 

tecnológicas fazem parte do cotidiano dos sujeitos e não utilizá-las , nem sequer tentar a 

utilização, é puro preconceito que pode expandir ainda mais os abismos relacionais 

entre professor/a/a e alunas/os. Essa relação fica mais complexa quando falamos sobre 

educação, pois o processo de  educação não o é, mas sim está sendo construído, revisto 

e desconstruído o tempo todo. Se a educação serve para uma boa formação da 

sociedade, devemos lembrar que a sociedade define e incide sobre a educação o que ela 

quer como uma “boa formação”. Dito isto é necessário contextualizar o tempo e espaço 

em que foi escrita esta dissertação: Brasil, anos 2016 e 2017. Neste interstício, o Brasil 

passa por uma das fases mais difíceis da sua História, pois a presidenta eleita por 

maioria de votos para um segundo mandato, Dilma Rousseff, foi destituída de sua 

função por grupos encabeçados por chapas perdedoras e representantes das elites 

brasileiras, inconformadas com as transformações ocorridas sob o governo do Partido 

dos Trabalhadores (PT) no país, com os governos do presidente Luís Inácio Lula da 
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Silva (2002/2006 e 2006/2010) e do primeiro mandato da Presidenta Dilma Rousseff 

(2010/2014).  

Entre as transformações que mais incomodaram, estão aquelas voltadas à 

educação. Por ser a educação pública no Brasil a educação oficial (visto que é 

assegurado como direito básico às/aos cidadã/aos), a educação particular (que é visto 

como um sistema de ensino voltado a demandas específicas, privadas, de um 

determinado grupo), tem que oferecer um desempenho, recurso e currículo igual ou 

maior para justificar a diferença. Com a precarização do ensino público essa meta de 

êxito educacional era facilmente alcançada pelos grupos de educação privada, porém 

após as políticas de valorização da educação pública dos governos Lula e Dilma estes 

estabelecimentos particulares perderam o atrativo entre os/as alunos/as, mães, pais, 

parentes e até professores/as que optaram cada vez mais pela educação oferecida pelo 

governo. 

Para comentar um pouco mais sobre essas transformações na educação, a 

necessidade da minha imersão no assunto torna-se forte e provoca as ações de 

rememorar não somente o espaço situado, mas buscar uma reflexão sobre o “eu”, 

profissional e pessoal. E assim feita uma anamnese sobre os principais fatos marcados 

nas minhas lembranças e “alma”, tomo  a permissão em fazer uma apresentação sobre 

como estou oficialmente inserido na sociedade científica:  

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (2015), especialista em História 

Cultural (2012), graduado em Licenciatura em História (2008), ambas pela 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. Possui ainda curso 

profissionalizante de montagem, manutenção e redes pelo centro 

profissionalizante Microlins (2008) e curso de curta duração em qualificação 

administrativa pelo CEFET-PB (2003). Atualmente é aluno na Universidade 

Federal da Paraíba - UFPB - no curso de Licenciatura em Ciências da 

Computação. Atuando como professor/a do curso técnico em Programador de 

Jogos Digitais e Informática para a Internet no Colégio da Polícia Militar da 

Paraíba (desde 2012), além de Colaborador do Instituto de Referencia Étnica 

(IRE); Bamidelê - Organização de Mulheres Negras na Paraíba; Movimento 

Negro da Paraíba, com atividades voluntárias e assistência na área de 

informática. Participou do Projeto Governamental de Inclusão sócio-digital 

Casa Brasil, do qual foi coordenador Regional Paraíba e Rio Grande do Norte 

(2009-2010); e do Projeto Um Computador por Aluno - ProUCA do qual fez 

parte da implantação e formação na Paraíba (2010-2011). Esses dois últimos 

são iniciativas do Governo Federal na área da Inclusão Digital. Tem 

experiência na área da História e Informática, com ênfase em História do 

Brasil, História da Sociedade Contemporânea, História Cultural, Software 

Livre, Cultura Livre, Inclusão Social e Digital, Montagem e Manutenção de 

computadores (desktops e portáteis) e Redes. Principais produções 
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acadêmicas nos seguintes temas: História Cultural; Sociedade da informação; 

máscaras; fonte histórica; "persona"; Redes sociais; Orkut; inclusão social e 

Digital. (http://lattes.cnpq.br/8343462337882939) 

Essa breve descrição é o que normalmente será encontrada sobre mim em uma 

pesquisa rápida na grande rede mundial de computadores, a internet, principalmente se 

utilizar para a busca a plataforma Lattes do Conselho Nacional de Pesquisadores 

(CNPQ). Mas... seria eu somente isso? Onde estão as “quase-desistências” da carreira 

acadêmica? Os fortalecimentos? As alegrias e tristezas com as turmas de aprendentes? 

Os reforços positivos que fortalecem a minha saída de casa pela manhã? E a referência 

aos  adorados mestres e aos “odiados” também? 

Por falar em mestres que passaram por minha formação, hoje percebo que não 

tenho como dissertar sobre a educação sem falar das minhas experiências e acontecidos 

como professor/a e estudante, ou até de momentos em que eu não me fazia presente  

como nos tempos da minha mãe e do  meu pai. Uma das primeiras questões feitas a 

alguém quando se questiona de onde vem a sua educação é a de “quem você é filho? ”, 

ou a variação “quem são seus pais? ”. Antes que paire na cabeça do/a leitor/a tais 

perguntas, respondo-as. 

   A minha mãe  Ivonildes da Silva Fonseca,  baiana da cidade de Castro Alves (a 

cidade atualmente leva o nome do poeta que nela nasceu, passou a infância e parte da 

adolescência), foi ainda bebê morar em Salvador/BA, habitando vários pontos da 

cidade, porém no Bairro Massaranduba fixou moradia por muito tempo, e neste 

nasceram meu irmão e eu.   

A minha família, por parte de mãe por muito tempo não possuía residência de 

sua propriedade e diante da dificuldade de pagar aluguel e com uma grande força de 

vontade, batalhou e “fixou” algumas madeiras nas águas de propriedade da Marinha 

Brasileira na península de Itapagipe para ter a tão sonhada casa própria (primeiro de 

palafitas, depois sobre o lixo e entulho urbano, que serviram de aterro para 

“solidificação” do bairro, se “fizeram firmes” e construíram uma casa de alvenaria). 

Mesmo diante desse cenário o que não poderia faltar para os filhos de Dona Áurea (ou 

Iaiá, como era chamada a minha vó materna) a frequência à escola.  
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Negra, pobre e “moradora da maré”, já é possível imaginar as discriminações 

sofridas por minha mãe, mas ela resistiu e fortaleceu a sua caminhada para o seu  

posicionamento social. Sem nunca parar de estudar, fez curso de Teatro (foi atriz nas 

décadas   de 1970 até 1980), graduou-se em Biblioteconomia e Documentação, logo em 

seguida em Ciências Sociais, ambos na UFBA. Tornou-se Mestra em Ciências Sociais e 

doutora em Sociologia pela UFPB. Durante o seu último curso de graduação vieram 

seus dois filhos, João Torquato de Lima Neto, em 1982, e eu, em 1984.  

Meu pai nasceu na cidade de Santa Rita/PB e migrou para Cabedelo/PB, onde 

passou parte da infância, depois foi morar em João Pessoa/PB. Durante sua vida escolar, 

sempre se interessou pelas artes, principalmente de encenar e escrever. Interesse esse 

que o levou a cursar Letras na UFPB, mas não concluiu. Foi para Salvador/BA para 

cursar Artes Cênicas na UFBA, onde também fez Especialização em artes cênicas e 

trabalhou como Ator, escreveu peças teatrais recebendo diversas premiações. 

Nos palcos teatrais da cidade soteropolitana conheceu Ivonildes (minha mãe) e 

no desdobramento afetivo, iniciaram uma família da qual faço parte. Éramos minha 

mãe, meu pai, meu irmão e eu. Morávamos no endereço Travessa São Francisco nº22 

em um andar acima da casa da minha vó materna, Dona Áurea, apelidada Dona Iaiá. 

A vontade de fazer algo por sua terra, impulsiona a volta do meu para a Paraíba 

em meados de 1992, acho eu, onde percorreu um caminho de militância pelo Bairro do 

Jardim Manguinhos em Cabedelo e  entre outros feitos lembro da mobilização junto à 

população local pelo calçamento das ruas e os nomes das mesmas. Tornou-se vereador 

(1996 – 2000) e Secretário de Educação, Cultura e Esporte (2001 – 2003). Como 

Secretário entrou na luta pela Inclusão Digital no município e depois como coordenador 

Regional do Governo Federal no Projeto Casa Brasil. Faleceu em 2010, na condição 

professor de artes pelo IFPB no campus de Campina Grande. 

A História dessas duas pessoas, evidenciam a importância da educação na vida 

do indivíduo, principalmente para quebrar estereótipos sociais sobre “o ser o que você é 

baseado onde vive”. Serve até hoje para mim como elemento incentivador para 

transformar a sociedade e não desistir de ser professor. Esse ofício, que escolhi não sei 

desde quando, mas que eu admiro desde os tempos em que meu irmão e eu passávamos 

boa parte do tempo em minha casa e na casa de minha vó materna. Acho que foi dali, da 
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frente da casa dela inclusive, debaixo de uma amendoeira, que tive a primeira imagem 

de um professor. Não sei quem era (hoje me questiono se realmente existiu ou seria uma 

falsa lembrança para justificar minha escolha), mas ainda é quase visível a figura 

daquele homem caminhando pela rua com calça social preta, camisa social de mangas, 

longas e arregaçadas, e uma pasta preta, alguém na rua fala com empolgação e com um 

quê de orgulho: “Lá vai o professor”. Aquela imagem ficou na minha cabeça por 

algumas horas, quem seria aquele homem? Seria ele merecedor de tanta admiração? 

Pela primeira vez pensei o que era ser professor (não chegando a nenhum resultado, 

talvez pela dificuldade ou por outra distração qualquer à época). 

Outro grande companheiro de minha infância, além do meu irmão, foi o 

aparelho de televisão, sempre gostei muito desse aparelhinho mágico que me mostrava 

o mundo todo, universos, através de imagens e áudio. Considero-o como um dos 

importantes mediadores para minha formação educacional e de meu caráter. Aprendi 

muito assistindo os programas infantis (criança tem que ser criança e brincar), filmes da 

sessão da tarde (amizades, aventuras, comedias, dramas, ...), seriados (em especial 

“zorro” e “além da imaginação”, que mesmo não sendo daquela época, reprisava aos 

fins de tarde ou nas madrugadas), novelas (lembro da “Que rei sou eu”, mesmo sem 

entender muito gostava de ver o cenário medieval confundindo-se com temas da 

realidade fora da novela), filmes inéditos na segunda e na sexta e os filmes de luta, 

clássicos e Elvis que passavam na madrugada. Todos esses programas traziam 

informações que me levaram a viajar por vários temas (uma veia futurista, paixões pela 

ficção científica). Em 1989 me deparei com um “phantom system” deixado por “Papai 

Noel” na manhã de natal, a “zuadinha” eletrônica com certo ritmo me levou até a sala 

onde o vi instalado na TV, era o meu primeiro videogame. Com o símbolo dos “caça-

fantasmas” na tela e o comando do “press start” me proporcionou uma das maiores 

alegrias (impulsionado ainda mais por ter sido um dos primeiros filmes a assistir no 

cinema).  

O videogame  proporcionava a possibilidade de me tornar um personagem de 

uma história que eu gostava/admirava e essa ideia me deixou (deixa) super empolgado. 

Fazer parte daquela aventura e auxiliar os mocinhos do filme não apenas me encantou, 

como toda a família. Naquele momento eu começava a compreender que as tecnologias 

poderiam servir mais do que entretenimento, elas poderiam ser usadas para unir pessoas. 
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Em 1992 vim morar na Paraíba, no bairro do Jardim Manguinhos, comunidade 

periférica da cidade de Cabedelo, composta em boa parte por pescadores e trabalhadores 

do comércio local. Localizada a aproximadamente 20 km de João Pessoa, capital do 

estado onde a maioria das coisas eram resolvidas (médicos, supermercados, trabalhos e 

educação). Essa nova realidade presenciada entrava em choque com a realidade do 

garoto de cidade grande para aquele lugar quase interiorano. As televisões coloridas tão 

comuns na minha infância era artigo raro por ali, as pessoas mantinham suas TVs preto 

e branco, algumas inclusive para dar uma cor na imagem jogavam uma tela verde 

transparente por cima. 

Neste ambiente encontrei um discurso de não valorização da educação escolar, 

muitos meninos auxiliavam os pais na pesca, caça de caranguejo ou no comércio, e as 

meninas no serviço de casa, lavando e passando roupa para fora. Eu acabava sendo uma 

“elite” por estudar na capital, não que Cabedelo não tivesse escolas, mas as que tinham 

necessitavam de um investimento maior, tanto público quanto privado, e estar na 

idade/série correspondente. 

Na capital encontravam-se escolas tradicionais ligadas à religião católica e 

escolas particulares que utilizavam o material ou faziam parte de grupos nacionais de 

educação. A que eu estudei era o colégio e curso Objetivo, pertencente a um grupo 

paulista e que tinha como slogan “somos as melhores cabeças”. Depois das escolas 

tradicionais, o Objetivo era o espaço onde se reunia boa parte dos filhos das famílias 

que tinham uma melhor condição financeira na sociedade (e eu, filho da periferia, entre 

“a alta burguesia da cidade”). 

O interessante dessa passagem é que o material utilizado pelo colégio vinha de 

uma outra realidade social, pois era o mesmo material trabalhado em todas as escolas no 

território brasileiro, e quando nas disciplinas de História e Geografia trabalhavam sobre 

migrações, desigualdades sociais, pobreza e riqueza, urbano e rural e outros temas, eu 

percebia que lá onde eu morava aquilo não era só assunto da disciplina, aquilo era 

realidade. 

Mas estudar naquela escola tinha seus pontos interessantes, pois foi durante esta 

época que tive meus primeiros contatos com o computador, inclusive como disciplina 

escolar. Fruto de um processo de divinização tecnológica-digital característico dos anos 
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90, os/as professores/as tiveram que começar a usar computadores, transparências e 

retroprojetores. Não se tinha a internet, mal se sabia o que era, mas isso não impedia 

que o computador virasse o grande objeto de desejo de todos/as, principalmente meu. 

Lembro que uma das primeiras coisas visualizadas foi o professor fazendo uma 

demonstração de um jogo de xadrez em que ao capturar a peça do adversário, abria uma 

animação delas duelando. Outro lugar interessante de ir era na Universidade Federal da 

Paraíba, onde ia esperar minha mãe algumas vezes, aproveitava para admirar nos 

departamentos e na biblioteca central os grandes computadores. 

Meu primeiro computador foi um modelo 386, auxiliou muito a feitura da 

dissertação de mestrado da minha mãe, os sonhos do meu pai e a diversão minha e de 

meu irmão. Minha família passou a ser a primeira a possuir um personal computer ou 

“PC”, como era chamado popularmente, no bairro e arredores (algumas pessoas vinham 

só para ver). 

Em meados de 1997 iniciava minhas viagens pela internet, tão nova no 

momento, mas que me levou passar noites e noites esperando chegar as 00:00h para 

poder conectar a “pulso único” (nos sábados era após as 14:00h e nos domingos o dia 

todo). Estava nas séries finais do ensino fundamental, cheio de inquietações, umas das 

ferramentas de entrosamento social que utilizei foi o “Mirc” (programa de bate-papo 

virtual). Não somente eu, mas muitos colegas, não somente da minha escola, mas de 

muitas outras. Trocando a madrugada pelo dia, algo teria que ficar falho e esse algo 

eram as salas de aula. Os/as professores/as das escolas particulares tiveram que ceder ao 

processo de inclusão digital do final dos anos 90 e começaram a trocar as transparências 

e os retroprojetores, pelos projetores (Datashow) com a esperança de tornar as aulas 

mais dinâmicas. 

 Uma coisa vale salientar que o computador já tinha se propagado, mas ainda 

não tinha se popularizado. No meu bairro só havia a notícia de outra família que possuía 

um PC além do nosso. Mas o nosso continuava aberto à comunidade, servindo não 

somente para “visitas”, mas para fazer currículos, enviar fax, digitar documentos e 

apoio à associação de moradores. 

Essa relação com grupos sociais tão diferentes e ao mesmo tempo com tantas 

necessidades em comum, fez com que meu ensino médio, talvez pelo amadurecimento 
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fisiológico e alguns/mas professores/as que se mostraram abertos/as, fosse baseado no 

dialogar ao invés de simplesmente ignorar. Uma formação não somente para os 

vestibulares, uma formação para a vida. Aprendendo também fora de sala de aula, nos 

intervalos entre aulas, no recreio, na saída e na entrada.  

A ciência da História apareceu como uma alternativa viável em juntar tudo que 

era prazeroso para mim (representações, humanidade, narrativas e tempo). Alguém um 

dia me deu a definição bastante recorrente sobre o que era a história, mas é a que mais 

me instigou para essa área, essa definição é: “História é a ciência que estuda o passado 

para entender o presente e construir o futuro”. E a essa definição processei o 

entendimento que compreender o passado, seria compreender e estudar de onde eu vim; 

entender o presente, era entender o eu nesse momento; e construir o futuro, é de total 

importância para eternizar o nosso “nome”. 

Em 2004 entrei para a Universidade e cursei  Licenciatura em História, me 

formando em 2008 com uma monografia intitulada “Baile de máscaras: um olhar sobre 

representações virtuais no século XXI”, onde pude reunir os conhecimentos sobre 

história cultural e os novos tratamentos com fontes e documentos, principalmente no 

ensino de História e redes sociais virtuais. As tecnologias computacionais, para mim à 

época, resolveriam boa parte dos problemas sociais ligados a educação, era necessário 

entender e aplicar essas ferramentas para um melhor desenvolvimento. 

Nos anos seguintes, até o início de 2009, atuei em escolas da rede pública e 

particular, onde coloquei em prática boa parte dos conhecimentos teóricos e pude 

perceber suas aplicabilidades. Alguns fatos me chamaram muita atenção, entre eles o 

distanciamento em ambas as redes educacionais das práticas pedagógicas, tão discutidas 

na universidade, principalmente sobre as novas tecnologias digitais. Busquei 

compreender, como no início de século XXI e com tantos recursos tecnológicos 

disponíveis (tais como: Datashow, museus virtuais, GPS, entre outros), quase nada eram 

utilizados ou mencionados pelos/as docentes.  

Percebi então que as escolas por onde passei já não existiam, o laboratório de 

informática (na escola da rede privada o espaço virou depósito e os computadores 

distribuídos no setor administrativo ou vendido) ou existia o espaço do laboratório, mas 

os computadores encontravam-se encaixotados jaziam alguns anos (na escola da rede 



24 
 

pública alegavam na época a falta de um/a técnico/a que os tirassem das caixas). Essa 

falta de pessoal que soubesse mexer, pelo menos basicamente, nas máquinas, procurei 

um aprimoramento na formação que me auxiliasse a entender e pudesse incorporar na 

minha atuação no espaço escolar. Por isso, entre outros motivos, fiz um curso técnico de 

montagem e manutenção de computadores e redes, e voluntariamente colaborei em um 

projeto governamental de inclusão e apropriação digital chamado “Casa Brasil”.  

Esse projeto era uma iniciativa do governo federal, iniciado em 2003 pelo 

presidente Lula, que instalava em comunidades de baixos índices de desenvolvimento 

humano – IDH – um espaço bem equipado e dividido em 7 módulos: Telecentro, onde 

ocorriam cursos e acessos livres; Sala de leitura, com espaços de leituras e livros que 

faziam parte do acervo do MEC; Auditório, equipados com Datashow, caixa de som, 

microfone e tela de projeção; Laboratório de divulgação da ciência, projetado para ser 

uma área que propiciasse o debate em torno de uma cultura digital; Laboratório de 

informática, espaço dedicado a manutenção dos equipamentos; Estúdio multimídia, 

equipamentos de produção e edição de áudio e vídeo; Oficina de rádio, com 

equipamentos para montagem de uma web rádio ou rádio comunitária. Esse espaço era 

gerenciado por um conselho gestor composto por membros da comunidade e 

instituições proponentes, executava cursos e atividades comunitárias. No seu maior 

momento, meados de 2005, contou com 90 unidades distribuídas por todo.  

 Atuei como voluntario no telecentro, nas horas de acesso livre, colaborando 

como apoio em alguns cursos e na elaboração do Seminário Regional de Unidades do 

“Extremo Oriental”. O “Extremo Oriental” era o conjunto de unidades da Paraíba, sendo 

02 em João Pessoa e 02 em Campina Grande; e do Rio Grande do Norte, 02 unidades.   

Em 2009, foi aberto processo de seleção para coordenador regional das unidades 

da Paraíba e Rio Grande do Norte, concorri e fui selecionado, atuando até 2010, quando 

encerrou as coordenadorias regionais e passou o controle para as instituições 

proponentes. Nesses anos atuando junto ao projeto percebi o quanto era importante para 

as pessoas aprender a lidar com tecnologias digitais. Seja o jovem a ter uma navegação 

mais segura e responsável, à inclusão de pessoas com mais idade que estavam iniciando 

o manuseio computacional, inclusive para utilizar os terminais bancários ou enviar um 

email, e aprimorar habilidades profissionais em todos/as eles/as. 



25 
 

Na metade de 2010 fui convidado a participar como formador no estado da 

Paraíba de um outro projeto do governo federal chamado “Um Computador por Aluno” 

– UCA, que junto com o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e com o 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo, visavam inserir nas escolas 

públicas o uso de novas tecnologias digitais que pudessem contribuir com a prática 

pedagógica. Essa inserção se daria através de formações pedagógicas e de apropriação 

tecnológica dos laptops educacionais, conhecidos como “ukinha”. Esses equipamentos 

eram “netbooks” equipados com objetos e ferramentas educacionais voltados para 

auxiliar os/as alunos/as e professores/as. Algo importante de se destacar nessa 

experiência é que os/as alunos/as que tiveram contato com o equipamento conseguiram 

desenvolver o manuseio com mais rapidez do que os/as professores/as, que muitas vezes 

resistiam e desacreditavam do auxílio da “máquina na mão dessas crianças”. A fase 

piloto do projeto na Paraíba durou até 2011, atendendo a 10 escolas (com 2 unidades em 

Campina Grande e 1 unidade nas cidades de Brejo do Cruz, Patos, Bananeiras, Catolé 

do Rocha, João Pessoa, Nazarezinho, Sapé e em Vieiropólis), depois foi atribuído ao 

comando das secretarias de educação municipais e estadual. 

Durante a atuação no projeto UCA, estive em contato com os/as responsáveis 

pelo ProInfo na Paraíba, o que me rendeu convite para atuar como formador, por duas 

vezes, do curso inicial conhecido como “ProInfo I – Introdução à Educação Digital”. 

Esse curso foi oferecido para professores/as e gestores/as da rede estadual de educação, 

dividido em 12 encontros presenciais onde debatemos o uso das tecnologias na 

educação e a apropriação de novas ferramentas e comportamentos, como isso interfere 

nas relações escolares. A grande diferença entre o UCA e o ProInfo é que no primeiro 

as escolas eram selecionadas para aplicação, no segundo projeto eram professores/as da 

rede estadual, muitas vezes de escolas diferentes, que procuravam a formação. Esse 

ponto fez com que eu me deparasse com educadores/as que almejavam entender um 

pouco mais sobre o uso das tecnologias na educação. 

Nos três projetos que participei a necessidade de formar uma conscientização de 

inclusão digital era urgente, pois se o mundo estava cada vez mais digital, ficar fora dele 

acarretaria numa nova exclusão social. Esse fator sempre foi crucial quando se tratava 

dos/as docentes que sempre eram apresentados/as como educadores/as e 

multiplicadores/as de uma nova consciência para uma nova sociedade. Um ponto em 
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comum nos três projetos que comprova isso era a presença de uma apresentação do 

“Portal o Professor”, site destinado a ser um espaço virtual com vários recursos 

educacionais e sugestões de aula para aperfeiçoar a preparação e planejamento das aulas 

pelos/as professores/as.  

Durante a especialização em História Cultural oferecida pela UEPB, em 2011, 

acabei produzindo a monografia “Linguagens digitais e o ensino de História nas redes 

sociais”, dando continuidade aos estudos da graduação na área das novas tecnologias e 

da educação, principalmente da disciplina de História. A monografia da pós-graduação 

tinha como objetivo dialogar sobre as competências e habilidades no ensino de História, 

tendo como base os documentos oficiais regulamentadores do ensino (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Referencias Curriculares do Ensino Médio) e os debates 

encontrados nas comunidades das redes sociais virtuais (“Ensino dinâmico em 

História”, da rede social ORKUT). 

Devido à realização de um bom trabalho como formador na execução do 

“ProInfo I”, fui convidado em 2012 para compor o conjunto de professoras/es de 

disciplinas especificas de dois cursos técnicos, integrados ao ensino médio, recém-

formados no Colégio da Polícia Militar da Paraíba, são eles: Curso técnico em 

Informática para Internet; e Curso técnico em Programação de Jogos Digitais. Isso me 

motivou ainda mais a continuar estudando sobre novas tecnologias digitais e a sua 

utilização na educação, primeiro por ter sido convidado por reconhecimento do meu 

trabalho, e segundo por ver na criação desses dois cursos a confirmação da influência da 

internet e dos games (jogos digitais) na sociedade, ao ponto de se fazer necessário a 

formação especifica de pessoas para a produção e manutenção dessas ferramentas, 

criando cada vez mais mão de obra para as novas áreas de trabalho e também apropriar 

a sociedade não somente como consumidora, mas também desenvolvedora.  

É perceptível o interesse da sociedade, principalmente os/as alunos/as, pelas 

novas tecnologias digitais. Basta sair algo novo e em pouco tempo, lá estará ele no 

ambiente escolar (seja fisicamente ou nas falas como “objetos de desejo”). Foi assim 

com os minigames, as agendas eletrônicas, os pagers, os celulares, notebooks, mp3 

player, smartphones; e também seus aplicativos/programas IRC, Icq, MSN, Blogger, 

Fotoblogger, Orkut, Youtube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat e tantos 

outros que surgem a cada hora.  Por isso, cabe a essa sociedade que deseja, também 
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procurar utilizá-la da forma mais apropriada possível. Claro que deve ser respeitado a 

vontade daqueles que não queiram usar ou se apropriar de um uso mais 

amplo/aprofundando, porém essa decisão só deverá ocorrer depois de tomar 

conhecimento das possibilidades e funcionalidades, para que não seja criada um pré-

conceito e até uma certa aversão. 

 Esses sentimentos pude identificar, nos projetos e formações por que passei, por 

parte de algumas pessoas, principalmente professores/as, ao tratar com tais aparatos, ora 

por desconhecimento das funcionalidades dos softwares, ora por medo da não 

“dominação total” dos mesmos (muitas coisas novas sendo criadas em pouco tempo, 

sem ter uma maturação, exigindo dedicação), podendo fragilizar as suas atividades e 

deixar entender uma precarização.  

Devido a essas condições e percepções fui levado a aprofundar ainda mais os 

estudos e debates sobre a atividade docente e as novas tecnologias, pois o uso dos 

softwares como ferramenta pedagógica ainda está distante do esperado, sucumbindo a 

uma mudança arrastada ou de usos inadequados (que não utilizam ou exploram toda a 

potencialidade dela). Percebo que desse estudo posso compreender e colaborar com os 

pontos que me acompanharam durante a vida, como: o que é o ser professor/a; as 

tecnologias auxiliando a sociedade; as interações; o viver em comunidade; formação 

além das provas; uma aprendizagem afetiva; e uma empoderamento dos/as alunos/as.   

O Mestrado profissional de Formação de professores me deu a possibilidade de 

interagir, conhecer e contribuir com essas novas abordagens, permitindo fortalecer e 

desenvolver sobre as competências e habilidades do/a ser professor/a, sem esquecer-se a 

pessoa do educando. 

Dessa forma esta dissertação teve como objetivo analisar os softwares com 

conteúdo para o ensino de História centrando nas propostas teóricas trazidas como 

ferramenta didático-pedagógica. Para isso busquei amparo na Ciência da computação 

para as definições e diferenciações entre as ferramentas digitais, inclusive demonstrando 

as suas limitações. 

No primeiro capítulo com o título de “Políticas públicas brasileiras de inclusão 

tecnológica: abordagem geral”, defini de forma geral as políticas públicas e as 
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contextualizei historicamente no cenário brasileiro, recortando aquelas voltadas para a 

inclusão digital, principalmente no espaço escolar da educação nacional. Também 

pontuei as principais medidas legais que ampararam a implementação dessas novas 

tecnologias no ambiente educacional. 

No segundo capítulo intitulado “Novas ferramentas, novas abordagens, novos 

sujeitos? ” Levantei questionamentos sobre essas novas ferramentas tecnológicas e 

como elas proporcionam uma nova abordagem na construção do conhecimento e da 

aprendizagem. Dando relevância a um entendimento sobre os papeis dos sujeitos 

envolvidos nessa construção, reconhecendo, ou conhecendo, quem é o sujeito aluno/a e 

o sujeito professor/a dessa nova sociedade. Acerca dos softwares educacionais, procurei 

uma definição sobre o que são softwares e interroguei se todo software traz uma 

informação a ser aprendida pelo menos para seu manuseio, assim o que caracterizaria 

um software como educacional?  

No capítulo terceiro que tem por título “Professores/as utilizando tecnologias”, 

fiz uma exploração do “Portal o Professor”, desde a apresentação do site até o 

destrinchamento do espaço virtual e dos seus vários recursos oferecidos para auxiliar o/a 

docente na preparação das suas atividades curriculares.  No referido capítulo há uma 

sugestão de aula, que servirá de exemplo de uma utilização mais apropriada dos 

recursos educacionais digitais.  
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CAPÍTULO 01 -  Políticas públicas brasileiras de inclusão tecnológica: 

abordagem geral 

A política pública conceituada como um conjunto de ações direcionada a uma 

coletividade, podem ou não ser tomadas por governos, uma vez que pretende assegurar 

a diferentes segmentos populacionais, direitos ligados à cidadania. Segundo Oliveira 

(2010) o debate em torno desse tema, sobretudo no Brasil, vem se acentuando desde o 

final do século XX e início do XXI, “haja vista o avanço das condições democráticas 

em todos os recantos do mundo e a gama de arranjos institucionais de governos”. 

Percebe-se então que existe uma distinção entre política e política pública. 

Mas como definir a primeira expressão? O filósofo e historiador Michel 

Foucault (1979) afirmou que todas as pessoas fazem política, todos os dias, e 

até consigo mesmas! Isso seria possível na medida em que, diante de 

conflitos, as pessoas precisam decidir, sejam esses conflitos de caráter social 

ou pessoal, subjetivo. Socialmente, a política, ou seja, a decisão mediante o 

choque de interesses desenha as formas de organização dos grupos, sejam 

eles econômicos, étnicos, de gênero, culturais, religiosos, etc. A organização 

social é fundamental para que decisões coletivas sejam favoráveis aos 

interesses do grupo.                                                                                         

Por fim, é importante dizer que os grupos de interesse, organizados 

socialmente, traçam estratégias políticas para pressionarem o governo a fim 

de que políticas públicas sejam tomadas em seu favor. (OLIVEIRA, 2010, 

p.94) 

As respostas de um governo democrático às reivindicações de grupos 

organizados são ações que são consideradas políticas públicas, pois envolvem tomadas 

de decisões, que beneficiarão parte da sociedade. 

Sem ter a intenção de discutir o conceito de democracia, afirmo que a 

necessidade de viver em um estado democrático requer que os governos interajam com 

a população e assim poderem estabelecer metas a serem alcançadas e que essas visem o 

bem-estar coletivo. Muitas vezes as políticas públicas dos governos são oriundas de   

pressão de movimentos sociais, a exemplo dos movimentos negros que durante muito 

tempo reivindicaram que os conteúdos educacionais contemplassem assuntos referentes 

à História do Brasil e História da África e só na gestão do governo de Luís Inácio Lula 

da Silva foi promulgada em 2003 , a Lei 10.639 cujo teor trazia a obrigatoriedade do 

ensino dessas matérias nas escolas públicas e particulares no Brasil1. 

                                                             
1  O exemplo da sanção da Lei 10.639/03 é adequado para ilustrar a diferença entre ação de um 
governo democrático e um não democrático, pois com Golpe de estado ocorrido no Brasil em 2016 e o 
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Na educação, não diferindo de outras áreas, as políticas públicas nem sempre 

alcançam as subjetividades dos seres humanos no processo educacional, uma vez que a 

educação é processo mais amplo com início no grupo familiar e assim, incide sobre a 

esfera do indivíduo e complementa as políticas públicas nos espaços escolares. 

Assim, ao analisar as políticas públicas educacionais, encontram-se nessas as 

orientações oficiais sobre a formação adequada aos planos de governos e aos currículos 

de cada escola, tudo norteado para a oficialidade do ensino, tanto em instituições 

públicas quanto particulares.   

Na institucionalização do ensino de História no Brasil em 1838, por exemplo, a 

disciplina História tinha como intenção estabelecer, por meio da educação, os moldes de 

cidadania aceitáveis e aspirados pelo regime imperial brasileiro. Uma estruturação da 

nação e de uma cidadania condizente, conforme afirma Santos (2009): 

A disciplina História teria um importante papel na consolidação do Estado 

Nacional: o de contribuir para forjar a nacionalidade brasileira. Nesse 

sentido, construir uma História Nacional era fundamental ao processo de 

formação de uma identidade brasileira. (SANTOS, 2009, p.62) 

O ensino da História no Brasil vai ter uma nova reformulação após a queda do 

regime imperial e a instauração do sistema republicano em 1889, uma nova 

conceituação sobre Nação começava a ser construída. A Europa, que ainda refletia seus 

costumes e hábitos no Brasil, passava por um período de “Paz Armada”, final do século 

XIX e início do século XX, que acabou resultando a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), ambos causados pelas disputas coloniais e políticas imperialistas entre seus 

países. Essas disputas alardearam no Brasil, que se via agora tendo que se estruturar 

para “novos tempos”. Além de proclamada a República, a Nação deveria procurar ser 

forte, modernizada e cívica. 

Um problema a mais, entretanto, se apresentava naquela quadra histórica. A 

conflagração da 1ª Guerra Mundial, mesmo que para alguns se apresentasse 

como castigo dos céus, para outros, como Olavo Bilac, significou uma 

ameaça à integridade nacional em virtude da pouca preocupação com a 

formação cívica da mocidade brasileira. Em outras palavras, não bastava 

apenas construir a Nação; agora, e acima de tudo, tratava-se de consolidá-la 

por meio de uma consciência cívica, por meio de uma educação com caráter 

                                                                                                                                                                                   
consequente Impeachment ao governo da Presidenta Dilma Rousseff, instaurado pelo voto popular. 
Com o governo imposto pelo Golpe, na pessoa de Michel Temer os conteúdos sobre África que iriam 
figurar na Base Nacional Comum Curricular-BNCC e assim impactar o eurocentrismo predominante nos 
currículos escolares, perderam a centralidade na história do povo brasileiro.  
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militarista, que se configuraria na criação do Tiro de Guerra (as Linhas de 

Tiro) e na introdução da educação militar (ordem unida, ginástica e doutrina 

cívica) nas escolas secundárias, e na introdução dos grupos de escoteiros nas 

escolas em geral. Foi o tempo dos alunos fardados e se organizando nos 

pátios e nas salas de aula conforme os preceitos da ordem unida. (MANOEL, 

2011, p.23) 

Em 1961, no governo do Presidente João Goulart, essas políticas públicas 

educacionais passaram a ter influências nos princípios de liberdade e da solidariedade 

humana. Um dos primeiros atos foi fazer uma reforma na educação, oficializada pela 

primeira Lei de Diretrizes Básicas para a Educação – LDB – ainda em 1961 (Lei 

4.024/61), a ideia de uma LDB já vinha sendo discutida desde 1934, mas foi sendo 

protelado principalmente pela disputa ideológica entre os “Estatistas” e os 

“Liberalistas”, que discutiam a sua elaboração. 

De um lado estavam os estatistas, ligados principalmente aos partidos de 

esquerda e do outro os liberalistas. Partindo do princípio que o Estado 

precede o indivíduo na ordem de valores e que a finalidade da educação é 

preparar o indivíduo para o bem da sociedade, os estatistas defendiam que só 

o Estado deveria educar. Escolas particulares podiam existir, mas tão 

somente como uma concessão do poder público. O outro grupo, denominado 

de liberalistas, e ligado aos partidos de centro e direita, sustentava que a 

pessoa possuía direitos naturais e que não cabia ao Estado garanti-los ou 

negá-los, mas simplesmente respeitá-los. A educação deveria ser um dever da 

família que teria de escolher dentre uma variedade de opções de escolas 

particulares. Ao Estado caberia a função de traçar as diretrizes do sistema 

educacional e garantir às pessoas provenientes de famílias pobres o acesso às 

escolas particulares por meio de bolsas. (HELB-História do Ensino de 

Línguas do Brasil, 2011)  

A LDB de 1961 orientava a preparação do/a aluno/a e da sociedade para uma 

nação plural e que por isso a escola não poderia ser um espaço discriminatório. Outro 

fato a ser destacado é sobre o trato com as questões científicas e tecnológicas como 

instrumentos para os indivíduos entenderem e vencerem os desafios do meio. Essa 

organização foi interrompida, quando em 1º de abril de 1964, depois de atos 

conspiratórios no dia 31 de março de 1964 foi instaurado um golpe militar e o governo 

do país passou a ser exercido por generais das forças armadas. Apoderados por Atos 

Inconstitucionais, esse governo ditatorial que durou até 1985, legitimava e legalizava 

todas as suas ações com a centralização dos poderes e suas áreas, isto incluiu a 

educação.  

No contexto ditatorial surge às pressas uma nova LDB (Lei 5692/71) que trazia,   

modificações técnicas para a sociedade, inclusive trazendo a obrigatoriedade do ensino 
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da disciplina “Educação Moral e Cívica”, criada pelo decreto-lei n.º 869/69 e que 

também criou a “Comissão Nacional de Moral e Civismo”, que tinha como objetivo 

“estimular uma atitude e consciência cívica”, característica marcante do governo militar 

na área da educação para o reforço na formação de sujeitos sem participação crítica da 

sociedade2.  

Durante esse período militar acentua-se o investimento em iniciativas de 

tecnologias de informação, ora buscando uma modernização que refletisse 

exteriormente a soberania do país, ora um aprimoramento do controle interno das 

informações que pudessem vir contra o governo. Outras iniciativas específicas valem 

ser destacadas ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980: 

1964 - 01/Dezembro - Criado o Serpro - Serviço Federal de Processamento 

de Dados, empresa pública criada para modernizar e dar agilidade a setores 

estratégicos da administração pública.  
1968 - 1º CNI - Congresso Nacional de Informática.  
1969 - 24/Julho - Criada a Prodesp - Companhia de Processamento de Dados 

do Estado de São Paulo.  
1972 - 05/Abril - Criado a Capre - Comissão de Coordenação das Atividades 

de Processamento Eletrônico, órgão governamental cujo objetivo inicial era 

promover o uso mais eficiente dos computadores na administração pública e 

traçar uma política tecnológica para a área de informática.  
Julho - Construído o "Patinho Feio" no Laboratório de Sistemas Digitais - 

LSD da Escola Politécnica da USP, foi concebido como um trabalho de fim 

de curso. O Patinho Feio é tido como o primeiro computador, documentado e 

com estrutura de computação clássica, desenvolvido no Brasil. Tinha um 

metro de comprimento, um metro de altura, 80 centímetros de largura, pesava 

mais de 100 quilos e possuía 450 pastilhas de circuitos integrados, formando 

3 mil blocos lógicos distribuídos em 45 placas de circuito impresso. A 

memória podia armazenar 4.096 palavras de 8 bits, ou seja, 4K. O Patinho 

feio se tornou um marco inicial porque gerou massa crítica para a 

consolidação da indústria de informática no Brasil.  
1974 - 18/Julho - Fundação da COBRA - Computadores e Sistemas 

Brasileiros Ltda. A Cobra foi a primeira empresa brasileira a desenvolver, 

fabricar e comercializar computadores.  
1975 - Fundação do LSI - Laboratório de Sistemas Integráveis na Escola 

Politécnica da USP.  
Junho - Fundação da Scopus, uma das principais empresas de informática do 

Brasil. Empresa criada por um grupo de ex-professores da Poli-USP que 

trabalharam no desenvolvimento do minicomputador G-10.  
Agosto - Lançamento da revista Dados & Idéias. Revista lançada pelo Serpro 

para mostrar a realidade tecnológica no Brasil. Periodicidade bimestral.  

                                                             
2  Nos anos de 1960 e 1970, amúsica popular serviram como instrumentos ideológicos 

militarescos de reforço ao amor exacerbado ao país sem fazer crítica conjugado ao sentimento ufanista. 

Nesta linha  a banda Os Incriveis havia  gravado dentre outras, as músicas “Eu te amo meu Brasil”,  “Esse 

é o país que vai pra frente”. Essas canções  foram muito utilizadas pelo governo militar do general 

Médici, cujos os conteúdos e aúdios podem ser apreciados nos link https://www.letras.mus.br/os-

incriveis/332979/ e https://www.letras.com.br/os-incriveis/este-e-um-pais-que-vai-pra-frente. 

 

https://www.letras.mus.br/os-incriveis/332979/
https://www.letras.mus.br/os-incriveis/332979/
https://www.letras.com.br/os-incriveis/este-e-um-pais-que-vai-pra-frente
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1976 - Março - Lançado o DataNews, tablóide quinzenal especializado no 

noticiário sobre informática, editado pela ComputerWorld do Brasil.  
Fundada a Prológica em São Paulo, um dos maiores fabricantes de 

equipamentos de processamento de dados, entre eles o Sistema-700 e CP-

500, ambos micros de 8 bits e o SP-16, compatível com PC-XT.  
1978 - Janeiro - Fundada a SID - Sistemas de Informação Distribuída S/A.  
Julho - Fundada em Porto Alegre a SBC - Sociedade Brasileira de 

Computação. A SBC é uma instituição acadêmica que incentiva e desenvolve 

pesquisa científica na área da computação no Brasil.  
1979 - 09/Outubro - Criado a SEI - Secretaria Especial de Informática. Após 

ampla reestruturação dos órgãos governamentais responsáveis pelo setor de 

informática, a Capre foi substituída pela SEI na formulação da Política 

Nacional de Informática.  
Fundada a Elebra Informática S/A, grande fabricante de impressoras, entre 

elas a matricial Emília.  
1980 - Pela primeira vez um microcomputador era vendido em um grande 

magazine. Entre vitrinas com eletrodomésticos, ofertas de cama, mesa e 

banho, muidezas, câmaras fotográficas e calculadoras, o Mappin da Praça 

Ramos, no centro de São Paulo, vendia o D-8000, microcomputador da 

Dismac.  
Lançado pela Cobra na SUCESU de 1980 o primeiro minicomputador 

totalmente projetado, desenvolvido e fabricado no Brasil a alcançar o 

mercado, o Cobra 530.  
1981 - Fundação da Microdigital, foi na primeira metade da década de 80 o 

maior fabricante nacional de microcomputadores. Famosa pelos seus micros 

da linha Sinclair como o TK-85, TK-90X e TK-95.  
Desenvolvido o Sistema 700 da Prológica, microcomputador de uso 

profissional de 8 bits.  
Outubro - Lançamento da revista MicroSistemas, primeira publicação 

brasileira dedicada exclusivamente aos microcomputadores.  
16 - 23/Outubro - Realizada a I Feira Internacional de Informática no 

Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi/SP, teve 117.253 visitantes e 

183 expositores. Foi um evento paralelo à realização do XIV CNI - 

Congresso Nacional de Informática.  
23/Outubro - Inaugurado o 1º laboratório de microinformática no Brasil, 

instalado numa sala dentro da biblioteca da Faculdade de Economia e 

Administração da USP, tinha cinco microcomputadores D-8000, cedidos pela 

Dismac. O laboratório era aberto a todos os alunos da universidade.  
1982 - Fevereiro - Fundado o IBPI - Instituto Brasileiro de Pesquisa em 

Informática, instituto criado para o ensino de profissionais de informática, no 

Rio de Janeiro/RJ.  
1983 - Março - Lançado o microcomputador EGO pela empresa Softec, 

primeiro microcomputador brasileiro a utilizar a tecnologia dos 

microprocessadores de 16 bits, compatível com o IBM PC, era baseado no 

microprocessador 8080 da Intel e clock de 5 MHz.  
1984 - Lançado pela Telesp - Companhia Telefônica do Estado de São Paulo 

o primeiro sistema de videotexto brasileiro. O teste piloto ocorreu de 1982 a 

1984 com 1.500 assinantes da Telesp. (PARANÁ. Universidade estadual de 

Maringá, s.d.) 
 

Diante das realizações esboçadas na década de 1960 houve o predomínio de 

desenvolvimento da informática para a administração pública; a década de 1970 foi o 

momento da consolidação da indústria da informática e da existência voltada para as 

empresas; em 1980, a informática ganha as “ruas” mediante as vendas e se articula com 

o setor telefônico e tem o marco de Ensino de Profissionais. É importante enfatizar que 
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na educação realizando pesquisas na área da informática tem destaque a atuação da 

Universidade de São Paulo (USP) nesses momentos de afirmação da Informática. 

Vale ressaltar que na década de 1980 acirram-se vários movimentos de 

resistência à ditadura militar por todo país, entre eles o movimento conhecido como 

“Diretas Já”, cuja ação incidia sobre o restabelecimento do processo democrático 

mediante a convocação de eleições diretas para presidente da república.  

Ainda na década de 1980, após vinte e um anos de ditadura militar, precisamente 

em 1985, tem início o período de redemocratização culminando com uma nova 

Constituição (1988) que abre o debate para elaboração de uma nova LDB, pois a de 

1961 já não podia ser reimplantada, pois se encontrava defasada, e a de 1971 estava sob 

os moldes militares.  

Começa a ser desenhada nova orientação para a educação que culminou na Lei 

9.394/96, que no Governo Fernando Henrique Cardoso foi aprovada como “resposta às 

políticas neoliberais implementadas pelo Banco Mundial” [...] “para a educação na 

América Latina, e, especialmente para o Brasil. ” (ZANETTI, 1977, s.p.) 

Assim, a educação brasileira tem uma dinâmica influenciada pelo fator 

econômico representado pelo Banco Mundial, o fator ideológico Neoliberal no contexto 

da globalização, forças essas ainda mais presentes no mundo pós-guerra fria, com as 

grandes corporações empresariais privadas passavam a controlar e interferir na 

organização mundial.   

A década de 1990 caracterizou-se pela reestruturação do sistema econômico 

mundial e pelas demandas da chamada revolução tecnológica ou revolução 

informacional. Os países realizaram reformas educacionais para ampliar o 

grau de articulação do processo de formação escolar a essas demandas pelo 

Decreto-Lei n. 200, de 1967. (FONSECA, 2009, p. 168) 

Nos anos de 1990 o sistema econômico em reestruturação teve combinação com 

as novas demandas impulsionadas pelas novas técnicas. Foi um momento em que no 

cotidiano brasileiro muitas pessoas sentindo as mudanças no mercado de trabalho, 

sobretudo com o fenômeno do desemprego, indicavam esses efeitos pelo nome de 

“globalização”. Assim procedendo o povo estava reconhecendo que a inserção do 

computador em muitas atividades administrativas e empresariais, era um fator decisivo 

nas transformações da vida social. Evidente que atribuir a causa apenas ao equipamento 
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é uma compreensão simplista, pois a implementação causando prejuízo social advinha 

da orientação político-ideológica neoliberal.  Um exemplo dessa transformação foi 

mostrada nos bancos com o autoatendimento, a substituição do “caixa humano” pelo 

caixa eletrônico3 e consequentemente, desemprego. 

Evidentemente que a “revolução tecnológica” também apresentava vantagens  

“Em 1989, por exemplo, o Instituto de Medicina da Academia de Ciências dos Estados 

Unidos formou uma comissão,”[...] “ para estudar como a tecnologia poderia melhorar 

os sistemas de registro médico”(RODRIGUES FILHO; XAVIER; ADRIANO, 2001), todavia se 

a orientação  político-ideológica é neoliberal, os avanços são extensivos para poucas 

pessoas, uma vez que no neoliberalismo o Estado tem que ser mínimo e muitos direitos 

sociais passam a ser mercantilizados. 

 Nesse contexto a lei 7.232/84, que regulamentava a política nacional de 

informática, serviu de orientação para a nova LDB (lei 9.394/96), principalmente no 

âmbito do ensino fundamental, como pode ser visto no artigo 32, inciso II “a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade”; para o ensino médio, identifica-se a 

inserção da educação tecnológica: 

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 

Capítulo e as seguintes diretrizes: 
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;  
(...) 
§1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 

organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 

demonstre:   
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna;   
(...) 
§2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-

lo para o exercício de profissões técnicas.  (BRASIL, lei 9.394/96, 1996) 
Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, as tecnologias aparecem 

como objeto produzido pela sociedade, quase como elemento norteador das relações 

sociais, e por isso identifica-se que as noções sobre a educação tecnológicas devem ser 

                                                             
3  A informatização nos bancos brasileiros tem início em 1983 e “O primeiro caixa eletrônico do 

País foi instalado em Campinas, interior de São Paulo, pelo banco Itaú. ” [...]” No dia 14 de abril daquele 

ano, o banco publicou anúncio de página inteira no Estado apresentando "a primeira agência bancária 

eletrônica funcionando dia e noite no Brasil".  Disponível em: 

http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,ha-30-anos-o-primeiro-caixa-eletronico-no-brasil,8995,0.htm 

http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,ha-30-anos-o-primeiro-caixa-eletronico-no-brasil,8995,0.htm
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apropriadas pelos/as alunos/as para que eles/as venham a se estabelecerem 

profissionalmente ao sair da educação básica, conforme evidencia o inciso I e o 

parágrafo 2º da Lei 7232/84, ou seja, quando se faz a observação que o ensino médio 

pode atender a preparação para exercer uma profissão, construindo assim uma educação 

profissional. A educação tecnológica e educação profissional, vão se tornar pontos 

principais do artigo 36 da LDB, atendendo a demanda mundial da produção moderna 

advindo das grandes transformações nas esferas política, econômica e ideológica.  

Nesse contexto, em 1997, é criado o ProInfo – Programa Nacional de 

Informática na Educação – por meio da portaria Nº 522, de 9 de abril de 1997 do 

Ministério da Educação e do Desporto.  A portaria relata o objetivo do programa e como 

seriam realizadas as suas ações: 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, no uso 

de suas atribuições, resolve: 
Art. 1º Fica criado o Programa Nacional de Informática na Educação 

(ProInfo), com a finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias 

de informática e telecomunicações nas escolas públicas de ensino 

fundamental e médio pertencentes às redes estadual e municipal. 
Parágrafo único. As ações do ProInfo serão desenvolvidas sob 

responsabilidade da Secretaria de Educação a Distância deste Ministério, em 

articulação com as secretarias de educação do Distrito Federal, dos estados e 

municípios.  
Art. 2º Os dados estatísticos necessários para planejamento e alocação de 

recursos do ProInfo, inclusive as estimativas de matrículas, terão como base 

o censo escolar realizado anualmente pelo Ministério da Educação e do 

Desporto e publicado no Diário Oficial da União. 

Art. 3º O Secretário de Educação a Distância expedirá normas e diretrizes, 

fixará critérios de operacionalização e adotará as demais providências 

necessárias à execução do programa de que trata esta Portaria. (BRASIL, 

MEC, Portaria 522/97, 1997) 
 

O ProInfo é um marco no sentido de ter sido a “abertura” para a inclusão de 

computadores nas escolas, para além das áreas administrativas (secretarias) e dos 

documentos. As máquinas desenvolveriam um papel de dar um “upgrade”4 nas escolas 

e estas com a apropriação dessas tecnologias e com o auxílio da internet, viriam a 

formar  uma rede educacional.  

Esse conceito de rede vem do estudo de Manuel Castells sobre a “sociedade em 

rede”, no qual o autor faz todo um estudo dos impactos de novas tecnologias no 

desenvolvimento da sociedade, principalmente em meados dos anos 1990. O 

                                                             
4  A palavra “upgrade” é tomada no sentido de crescimento, desenvolvimento tecnológico.  
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funcionamento dos fluxos passa a não ser somente centralizado em apenas um núcleo, 

mas em diversos espaços de fluxos que se conectam umas às outras. 

Fluxos não representam apenas um elemento da organização social: são a 

expressão do processo que dominam nossa vida econômica, política e 

simbólica. Nesse caso, o suporte material dos processos dominantes em 

nossas sociedades será o conjunto de elementos que sustentam esses fluxos e 

propiciam a possibilidade material de sua articulação em tempo simultâneo. 

Assim, proponho a ideia de que há uma nova forma espacial característica 

das práticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço de 

fluxos. O espaço de fluxos é a organização material das praticas sociais de 

tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos, entendo 

as sequencias intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e 

interação entre posições fisicamente desarticulas, mantidas por atores sociais 

nas estruturas econômica, política e simbólica da sociedade. (CASTELLS, 

2016, p. 494) 

No caso da rede educacional as escolas iriam se conectar internamente, com o 

seu público local (alunos/as, professores/as e funcionários/as); externamente, com os/as 

responsáveis pesquisadores/as e outras escolas; e institucionalmente, com os núcleos 

educacionais, secretarias públicas (principalmente a educação) e outros órgãos. Para o 

melhor funcionamento dessa rede existiria em cada estado a Coordenação Estadual dos 

Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE; esses núcleos estariam divididos pelos 

municípios ou regiões dentro de um único estado e seriam formados por especialistas 

em educação e em tecnologias.  

Nesse primeiro momento o programa não logrou êxito, ora, devido a uma 

limitação tecnológica (como a indisponibilidade de internet em alguns lugares e uma 

internet limitada em outros), ora, por força das resistências dos/as docentes, que não se 

permitiam revisar suas práticas e incluir novas ferramentas como suporte a elas, 

impedindo o uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações no 

espaço escolar. 

Mesmo sem uma participação da maioria dos/as estudantes e professores/as nas 

escolas, as máquinas começaram a chegar e com a presença das grandes caixas 

contendo gabinetes de computadores e monitores. Algumas escolas decidiram encarar o 

desafio de utilizar os equipamentos, montando-os em um espaço, porém sem uma 

formação adequada de pessoal para a utilização, os espaços tornaram-se quase que 

figurativo (para dizer que tinha). Soma-se a isso a não obrigatoriedade da disciplina 

informática nas grades curriculares e os poucos softwares voltados às demais disciplina 

(isso quando não era ausente). 
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 Essa falta de programas, fez com que começassem a aparecer um interesse e um 

desenvolvimento de softwares específicos para a área educacional. A propagação de 

utilização de softwares, faz surgir em 1998, a Lei 9609/98, que ficou conhecida como 

“Lei do software” trazendo uma disposição sobre a propriedade intelectual e sua 

proteção sobre os softwares, assim como regulamenta o setor de comercialização. Vale 

interrogar se os softwares apresentam conteúdos que convergem ou divergem da 

política neoliberal, fato que responderei ao longo deste trabalho, especialmente na parte 

3. 

Em 2003, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, as políticas públicas de 

inclusão tecnológica ganha novos rumos, ampliando os focos de atuação, investindo em 

ações direcionadas para a oferta de suportes tecnológicos não somente no setor 

educacional, e em 2005, como ação complementar do Programa de Inclusão Digital 

(PID) é lançado o Projeto Cidadão Conectado, regulamentado pelo Decreto 5542/2005, 

e destinado ao incentivo de aquisição de computadores por parte da população, 

principalmente através de instalação de linha de crédito junto aos bancos.  

Art. 1o  Fica instituído, no âmbito do Programa de Inclusão Digital, o Projeto 

Cidadão Conectado - Computador para Todos, com o objetivo de promover a 

inclusão digital mediante a aquisição em condições facilitadas de soluções de 

informática constituídas de computadores, programas de computador 

(software) neles instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao 

seu funcionamento, observadas as definições, especificações e características 

técnicas mínimas estabelecidas em ato do Ministro de Estado da Ciência e 

Tecnologia. (BRASIL, Decreto 5542/05, 2005)  

Existiram algumas limitações para o êxito desse projeto, visto que algumas 

empresas ofereciam um hardware mais simples com um preço mais elevado que o do 

mercado, alegando cumprir regras dos editais e visando uma margem de lucro maior. 

Porém, esse projeto fez surgir um mercado tecnológico voltado à “classe C”, um 

segmento populacional de baixa renda, mas ávidos e necessitados por consumir essas 

novas ferramentas. É certo que essa população estava obrigada a interagir na hora de 

receber os seus salários ou benefícios, a fazer uma inscrição em um curso e outras 

atividades mediante o uso do computador. 

Surgem os computadores populares com ótima relação “custo X benefício”, 

máquinas com preços relativamente baixo (custo) e que conseguiriam desenvolver as 

principais atividades digitais (beneficio). 
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Na perspectiva da inclusão digital compreendendo o uso pedagógico no processo 

de ensino e aprendizagem, o ProInfo passa por uma reformulação em 2007, elaborada 

conforme o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e executado pela Secretaria 

de Educação a Distância (SEED), inclusive alterando o nome oficial para “Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional” sustentado pelo Decreto 6.300/2007 que 

estabelecia:  

São objetivos do ProInfo: 
I - promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação 

nas escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 
II - fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 

tecnologias de informação e comunicação; 
III - promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações 

do Programa;  
IV - contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 

computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras 

tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população 

próxima às escolas;  
V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de 

trabalho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e 
VI - fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 

(BRASIL, Decreto 6.300/07, 2007) 
 

 

Esse traçado de objetivos resultou na execução mais ativa do programa nas 

escolas, e no percurso foi identificado um entrave crucial: o programa teria que se 

adaptar às regiões nas quais se encontravam as escolas, cidade ou campo. Na busca em 

sanar essa dificuldade no programa, foram criadas duas modalidades: ProInfo urbano 

(laboratório com 1 multiterminal, 1 servidor multimídia, 19 computadores, 1 

impressora, 10 estabilizadores, 1 roteador wireless) e o ProInfo rural (laboratório com 1 

multiterminal, 5 computadores e 1 impressora). Essa diferença de equipamentos entre as 

duas modalidades se deu muitas vezes pelas limitações da energia elétrica nas zonas 

rurais, que não aguentariam tantas máquinas ligadas sem ocasionar a queda de tensão. 

Outro ponto era a falta de cobertura de acesso à internet ou uma conexão limitada. 

 

Em 2008 surgiu o Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia 

Educacional (ProInfo Integrado) que veio fortalecer a proposta com os laboratórios já 

implementados nas escolas. O Programa consta com duas etapas: a primeira é o curso 

de atualização ofertado em 03 módulos (180 horas). Os módulos do curso de atualização 
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eram: Introdução à Educação Digital5; Tecnologias na Educação: Ensinando e 

Aprendendo com as TIC6; e Elaboração de Projetos7. Esses cursos estavam voltados aos 

professores em sala de aula da rede pública. 

Introdução à Educação Digital (60h) - Este curso tem o objetivo de 

contribuir para a inclusão digital de profissionais da educação, preparando-os 

para utilizarem os recursos e serviços dos computadores com sistema 

operacional Linux Educacional, dos softwares livres e da Internet. Outro 

objetivo do ProInfo Integrado trazer uma reflexão sobre o impacto das 

tecnologias digitais nos diversos aspectos da vida e, principalmente, no 

ensino. 

Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (60h) - visa 

oferecer subsídios teórico-metodológicos práticos para que os professores e 

gestores escolares possam: 

Elaboração de Projetos (40h) : Visa capacitar professores e gestores 

escolares para que eles possam: 

- Identificar as contribuições das TIC para o desenvolvimento de projetos em 

salas de aula; 

- Compreender a história e o valor do trabalho com projetos e aprender 

formas de integrar as tecnologias no seu desenvolvimento; 

- Analisar o currículo na perspectiva da integração com as TIC; 

- Planejar e desenvolver o Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo 

(PITEC); 

- Utilizar os Mapas Conceituais ao trabalho com projetos e tecnologias, como 

uma estratégia para facilitar a aprendizagem. (BRASIL. MEC, s/d)  

A segunda etapa é o curso de “Mídias na educação”8, com carga horária máxima 

de 360 horas, que resultaria na certificação de especialista. 

Mídias na Educação é um programa de educação a distância, com estrutura 

modular, que visa proporcionar formação continuada para o uso pedagógico 

das diferentes tecnologias da informação e da comunicação – TV e vídeo, 

informática, rádio e impresso. O público-alvo prioritário são os professores 

da educação básica. 
Há três níveis de certificação, que constituem ciclos de estudo: o básico, de 

extensão, com 120 horas de duração; o intermediário, de aperfeiçoamento, 

com 180 horas; e o avançado, de especialização, com 360 horas. 
O programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (Seed), 

em parceria com secretarias de educação e universidades públicas – 

responsáveis pela produção, oferta e certificação dos módulos e pela seleção 

e capacitação de tutores. 

                                                             
5 O Material correspondente ao curso Introdução à Educação Digital, disponibilizado em 
http://webeduc.mec.gov.br/Proinfo-integrado/Material%20de%20Apoio/apostila_press.pdf 
6  O Material correspondente ao curso Tecnologias na Educação: Ensinando e Aprendendo com 
as TIC, disponibilizado em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000011620.pdf  
7  O Material correspondente ao curso Elaboração de Projetos, disponibilizado em 
http://eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod84666/conteudo/GuiadoCursista.pdf  
8  O Material correspondente ao curso Mídias na Educação, disponível em 
http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/index6.html 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000011620.pdf
http://eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod84666/conteudo/GuiadoCursista.pdf
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Entre os objetivos do programa estão: destacar as linguagens de comunicação 

mais adequadas aos processos de ensino e aprendizagem; incorporar 

programas da Seed (TV Escola, Proinfo, Rádio Escola, Rived), das 

instituições de ensino superior e das secretarias estaduais e municipais de 

educação no projeto político-pedagógico da escola e desenvolver estratégias 

de autoria e de formação do leitor crítico nas diferentes mídias. 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=

12333:midias-na-educacao&catid=298:midias-na-educacao&Itemid=681) 
 

Para dar continuidade à apropriação tecnológica pelos/as docentes, evitando o 

distanciamento dos mesmos, foi criado um site para os manterem informados e um 

repositório foi colocado à disposição com o intuito de fomentar a produção de planos de 

aulas com recursos digitais, a divulgação destes e consulta de planos de outros/as 

docentes de espaços escolares diversos. Este site é o Portal do Professor com o endereço 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/, criado com base na Rede Latino-americana de 

Portais Educativos identificado por http://www.relpe.org/ – RELPE. Os recursos 

digitais utilizados nos planos de aula no Portal do Professor vêm de um banco 

internacional de objetos digitais de aprendizagem, criado pelo Ministério da Educação e 

Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Com a formação das/os professoras/es, as/os alunas/os entraram no foco das 

ações das políticas públicas mais diretamente. Houve a tentativa de criar um “Portal do 

Aluno” – http://www.portaldoaluno.org.br – voltado para os estudantes da educação 

básica e que estaria conectado ao Portal do Professor facilitando a comunicação entre os 

agentes.  

Ainda no contexto de implementar a cultura digital na área educacional, o 

secretário de Educação a Distância informou que o MEC lançará, nas 

próximas semanas, o Portal do Aluno, uma das ações da pasta, no contexto 

do Proinfo. Destinado a alunos a partir de 12 anos, o site será conectado ao 

Portal do Professor. Neste, o internauta pode criar o roteiro de suas aulas com 

o uso de ferramentas multimídias. No portal do aluno, haverá acesso a uma 

série de objetos educacionais. “Foram criados instrumentos para atrair os 

internautas, como uma comunidade virtual aos moldes do Orkut. Será uma 

nova ferramenta que facilitará a comunicação entre o professor e o aluno. O 

portal precisa ter a cara do aluno. Queremos que ele goste. Ele poderá trazer 

os jornais e sites que mais utiliza para dentro do seu portal”, concluiu o 

secretário, dizendo que é preciso fazer uma avaliação qualitativa do uso 

pedagógico das TICs no Brasil. 

(http://www.blogsoestado.com/gastaovieira/2010/05/04/brasil-tera-73-mil-

escolas-publicas-equipadas-com-laboratorios-de-informatica-ate-o-meio-do-

ano/)  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12333:midias-na-educacao&catid=298:midias-na-educacao&Itemid=681
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12333:midias-na-educacao&catid=298:midias-na-educacao&Itemid=681
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://www.relpe.org/
http://www.portaldoaluno.org.br/
http://www.blogsoestado.com/gastaovieira/2010/05/04/brasil-tera-73-mil-escolas-publicas-equipadas-com-laboratorios-de-informatica-ate-o-meio-do-ano/
http://www.blogsoestado.com/gastaovieira/2010/05/04/brasil-tera-73-mil-escolas-publicas-equipadas-com-laboratorios-de-informatica-ate-o-meio-do-ano/
http://www.blogsoestado.com/gastaovieira/2010/05/04/brasil-tera-73-mil-escolas-publicas-equipadas-com-laboratorios-de-informatica-ate-o-meio-do-ano/
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Foi levado em conta conceitos estéticos das redes sociais virtuais e da 

gamificação9 que utiliza os princípios e dinâmicas dos jogos para tornar o ambiente 

mais lúdico e interativo.  

 

FIGURA 1 – Página inicial do Portal do Aluno 

FONTE: disponível em http://13diredapodi.blogspot.com.br/2014/04/portal-do-aluno-

cadastre-se-e-use-o.html 

Porém, o projeto foi descontinuado e em pesquisa para buscar os elementos 

explicativos sobre a não continuação do Portal não há identificação clara dos motivos. É 

possível encontrar registros da página até o ano de 2014 e depois desse ano a página foi 

apagada.  

Todavia percebo que a ideia de um espaço virtual voltado para as/os alunas/os 

foi adotada por algumas secretarias estaduais e municipais de educação em diversos 

estados, por exemplo, Sergipe10, Santa Catarina11, Ceará12, entre outros. Essa 

descentralização do Portal do Aluno pode ser considerada positiva por ser um site 

contextualizado com informações regionais das/os alunas/os, apesar de haver perda com 

relação à construção de uma rede nacional de saberes. 

                                                             
9  Segundo Karl M. Kapp, gamificação é: “a utilização de mecânica, estética e pensamento 
baseados em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver 
problemas” 
10  Disponível em: http://www.seed.se.gov.br/portaldoaluno/      Acesso em: 18 de agosto de 2016 
11 Disponível em:  http://estudanteonline.sed.sc.gov.br/   Acesso em: 18 de agosto de 2016 
12  Disponível em:  http://aluno.seduc.ce.gov.br/   Acesso em: 18 de agosto de 2016 

http://www.seed.se.gov.br/portaldoaluno/
http://estudanteonline.sed.sc.gov.br/
http://aluno.seduc.ce.gov.br/
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Outra iniciativa voltada aos/as alunos/as foi a implantação do projeto Um 

Computador por Aluno (UCA), que em 2010 se tornou programa (ProUCA), que visava 

a distribuição de computadores portáteis, laptop educacional, para cada estudante. Na 

fase pré-piloto (em 2007), foram escolhidas cinco escolas em estados diferentes para 

uma melhor percepção de aproveitamento. Na região sul do país foi escolhido a Escola 

Estadual Luciana de Abreu (Porto Alegre/RS); na região sudeste foram as escolas 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernani Silva Bruno (São Paulo/SP), e a Ciep 

Professora Rosa Conceição Guedes (Piraí/RJ); na região norte foi selecionando o 

Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday (Palmas/TO); e na região centro-oeste o 

Centro de Ensino Fundamental Nº 1 (Brasília/DF). 

Também foram testados 03 equipamentos de fabricantes diferentes (Intel, OLPC 

e Encore).  

 

FIGURA 2: Modelos de laptop utilizados na fase inicial do Projeto UCA no Brasil. Da 

esquerda para direita os modelos XO, Mobilis e o Classmate. 

FONTE: Disponível em:http://escoladoloresmartins-

projetouca.blogspot.com.br/p/projeto-uca.html 

O modelo XO13 (OLPC) foi testado pelas escolas do Rio Grande do Sul e de São 

Paulo, o modelo Classmate14 (Intel) pelas instituições do Rio de Janeiro e Tocantins, e o 

                                                             
13  Processador AMD Geode, 433 MHz 256 MB de memória RAM, 1 GB de memória de 

armazenamento, Tela LCD 7.5”, Rede ethernet 10/100, Rede WLAN 802.11 b/g, Câmera embutida, 

Microfone, 3 portas USB e 1 slot para cartão memória. 
14  Processador Celeron Mobile 900 MHz, 256 MB de memória RAM, 2 GB de memória de 

armazenamento, Tela de LCD 7”, Rede ethernet 10/100, WLAN 802.11b/g, microfone, duas portas USB 

e alto-falantes embutidos. 

http://escoladoloresmartins-projetouca.blogspot.com.br/p/projeto-uca.html
http://escoladoloresmartins-projetouca.blogspot.com.br/p/projeto-uca.html
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modelo Mobilis15 (Encore) foi testado pela escola do Distrito Federal. O projeto passou 

por alguns entraves na licitação de aquisição de novos computadores, mas em 2010 foi 

iniciada uma nova fase no projeto, a fase piloto, agora focando nas escolas em todo 

território nacional. Foram aproximadamente 300 escolas selecionadas pelas secretarias 

de educação dos Estados e Municípios, com intermédio da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME.  

Em ambas as fases de execução do projeto foi detectada uma barreira para o 

aproveitamento total dos equipamentos, a conexão limitada de internet, impossibilitando 

o uso dos objetos de aprendizagem digitais em sala de aula. Esse empecilho se tornou 

crucial para justificar o aparecimento do Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) 

através do decreto 6424/2008. Esse decreto diz no Art. 3º que, os artigos 3º, 13º, 16º e 

17º do decreto 4769/2003 deveriam ter sua redação modificada no tocante à ampliação 

de suporte e infraestrutura para a conexão com internet. 

Art. 13. A concessionária deverá instalar backhaul nas sedes dos municípios 

e localidades ainda não atendidos, em suas respectivas áreas geográficas de 

concessão, observadas as seguintes disposições: 
I - quarenta por cento das sedes dos municípios, até 31 de dezembro de 2008; 
II - oitenta por cento das sedes dos municípios, até 31 de dezembro 2009; e 
III - cem por cento das sedes dos municípios, até 31 de dezembro 2010. 

(BRASIL, Decreto 4769/03, 2003) 
 

 No artigo 4º do Decreto 6424/2008, complementando o Decreto 4769/2003, o 

artigo 13ºA, que faz referência a capacidade mínima de transmissão, é: 

Art. 13-A. A capacidade mínima de transmissão do backhaul, para 

atendimento aos municípios, deverá considerar a população do respectivo 

município, observando as seguintes disposições: 
I - em municípios de até 20.000 habitantes, capacidade mínima de 8 Mbps 

nas respectivas sedes; 
II - em municípios entre 20.001 e 40.000 habitantes, capacidade mínima de 

16 Mbps nas respectivas sedes; 
III - em municípios entre 40.001 e 60.000 habitantes, capacidade mínima de 

32 Mbps nas respectivas sedes; e 
IV - em municípios com mais de 60.000 habitantes, capacidade mínima de 64 

Mbps nas respectivas sedes. (BRASIL, Decreto 6424/08, 2008)  

 

O projeto UCA passou por uma transformação e tornou-se o ProUCA, que é um 

programa que facilita, através do FNDE e o BNDES, a aquisição de equipamento por 

parte dos estados e municípios para utilização nas escolas e assim atende a uma 

                                                             
15  Processador Intel PXA-255 400 MHz, 128 MB de memória RAM, 128 MB de memória de 

armazenamento, Tela LCD de 7”, Rede Ethernet 10/100, WiFi, Câmera embutida, Microfone, três portas 

USB e alto-falantes 
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solicitação dos professores sobre a necessidade de ter acesso a um equipamento que os 

apoiassem a preparar e executar suas aulas. Dessa forma, alguns Estados passaram a 

disponibilizar equipamento também aos professores. Na Paraíba16, o Governador 

Ricardo Coutinho, através da Secretaria de Educação, firmou uma parceria com o 

ProInfo e  passou a oferecer como incentivo de propagação e execução do que foi 

aprendido nos cursos de aperfeiçoamento do programa, um netbook com uma 

configuração mais robusta que os laptops das/os alunas/os. 

Todas essas ações partiram da constatação da relevância da força das tecnologias 

digitais na mobilidade da sociedade do final do século XX e início do século XXI, por 

tanto se faz necessário ter uma atenção sobre a inclusão digital, pois se não for debatido 

e não virar ações de políticas públicas teremos uma nova segmentação social de 

“pessoas que se apropriaram das tecnologias” e das “pessoas que estariam excluídos 

digitalmente”.   

[...] iniciativas de inclusão digital são aquelas que visam oferecer à sociedade 

“os conhecimentos necessários para utilizar com um mínimo de proficiência 

os recursos de informática e de telecomunicações existentes e dispor de 

acesso físico regular a esses recursos”. A inclusão digital se assemelha, 

portanto, à idéia de alfabetização digital, numa equivalência com a 

perspectiva da alfabetização no processo de inclusão social, voltando o foco 

para aqueles que também se encontram no próprio contexto de exclusão 

social, acrescentando a temática da tecnologia digital no sentido de somar 

esforços para atenuar essa diferença. (CABRAL apud BATISTA, 2006) 

No ano de 2005 durante a realização da 5ª edição do Fórum Social Mundial, na 

cidade de Porto Alegre, Castells, se posicionou a respeito da exclusão digital, afirmando 

que está se faz presente, não apenas impossibilitando o acesso a computadores, mas de 

três formas. 

[...]Primeiro, não tem acesso à rede de computadores. Segundo, tem acesso 

ao sistema de comunicação, mas com uma capacidade técnica muito baixa. 

Terceiro, (para mim é a mais importante forma de ser excluído e da que 

menos se fala) é estar conectado à rede e não saber qual acesso usar, qual a 

informação buscar, como combina uma informação com outra e como a 

utilizar para a vida. Esta é a mais grave porque amplia, aprofunda a exclusão 

mais séria de toda a História; é a exclusão da educação e da cultura (BOOP, 

2005) 

                                                             
16  Link da matéria sobre a entrega de netbooks a professores no Estado da Paraíba está 
Disponível em: http://paraiba.pb.gov.br/governo-entrega-netbooks-aos-professores-do-curso-
educador-digital/     Acesso em 18 de agosto de 2016. 

http://paraiba.pb.gov.br/governo-entrega-netbooks-aos-professores-do-curso-educador-digital/
http://paraiba.pb.gov.br/governo-entrega-netbooks-aos-professores-do-curso-educador-digital/
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Vale constar que essa foi uma das plataformas do Governo Federal no primeiro 

mandato Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que desde 2003, constatou que a inclusão 

tecnológica não se resumia às ferramentas, mas em fazer com que as pessoas 

desenvolvessem habilidades e se apropriassem delas, conforme citação: 

 
O governo parte do princípio de que a inclusão digital é uma questão de 

cidadania por ser um novo direito em si e um meio de garantir outros direitos. 

O objetivo da política governamental é garantir aos brasileiros e instituições 

os meios e a capacitação para acessar, utilizar, produzir e distribuir 

informações e conhecimento por meio das tecnologias da informação e 

comunicação, conhecidas pela sigla TIC, para que eles possam participar 

efetivamente da sociedade do conhecimento. 
(...) 
Os números da Pnad 2008 mostram que o desafio da inclusão digital passa 

pela educação. O País tem 14,2 milhões de pessoas com idade de 15 anos ou 

mais que não conseguem ler nem escrever um bilhete, e ainda 30 milhões de 

analfabetos funcionais na mesma faixa etária. São aqueles que não 

conseguem usar a leitura, a escrita e o cálculo para o seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. Ou seja, o analfabetismo atinge 23% da população 

brasileira. Mesmo assim, aumenta o número de usuários de internet, segundo 

pesquisa feita em 2008 pelo CGI. Atualmente, são 54 milhões de usuários da 

rede mundial e eles se caracterizam, principalmente, por morar nas cidades e 

ter idade de 16 a 24 anos. As pessoas com nível superior e renda familiar 

acima de 20 salários mínimos são as que mais acessam a internet. 
Pela primeira vez, a pesquisa do CGI incluiu a área rural, identificando que, 

enquanto 27% das moradias urbanas têm computador de mesa, apenas 7% 

dos domicílios rurais possuem o equipamento. O principal motivo para a 

ausência do computador na residência é o custo elevado tanto na área rural 

quanto na urbana, seguido pela falta de habilidade. O levantamento segue a 

metodologia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e do Instituto de Estatísticas da Comissão Europeia 

(Eurostat). (COSTA, 2009) 

 

Atualmente nas escolas oficiais brasileiras está em execução o projeto tablet 

educacional que tem objetivos muito parecidos com o projeto UCA. A diferença entre 

os projetos é a ênfase na ferramenta. Os Tablets variam de modelos de 7 ou 10 

polegadas, possuindo sistema operacional “android” e sua configuração nada deixa a 

desejar aos tablets populares comercializados na mesma faixa de preço, com uma 

diferença, neles estava disponível, além dos aplicativos pré-instalados do sistema 

operacional, links para portais governamentais. São eles: Portal Domínio Público17; 

Coleção Educadores18; Banco Internacional de Objetos Educacionais19; Portal do 

                                                             
17  O Acervo, lançado em 2004, possui mais de 123 mil obras em domínio público no Brasil. Pode 

ser acessado pelo link http://www.dominiopublico.gov.br/ 
18  A Coleção de mais de 60 títulos de escritores nacionais e estrangeiros, inicialmente 
disponibilizados fisicamente nas escolas, agora possui acesso digital através do portal do “Domínio 
Público”.  
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Professor20.   Esses portais iriam contribuir com a funcionalidade educacional do 

equipamento. 

É importante destacar que mesmo no UCA (quanto projeto, executado em 

escolas selecionadas) e o ProUCA (programa que ampliava a atuação em outras escolas 

públicas), na formação do ProInfo com o incentivo do netbook, um dos pontos 

negativos é a não apropriação ainda nas aulas. Alguns dos fatores que levam a isso 

residem em: não parear com outros materiais tradicionais, como o livro didático que já 

conta com objetos educacionais digitais, mas é utilizado apenas como uma 

complementação de “saber mais”; o medo por parte de alguns/mas docentes, que não se 

sentem confiantes no manejo das novas tecnologias; a impossibilidade de conseguir 

controlar o uso desses equipamentos pelos/as alunos/as. 

Todos esses investimentos em políticas públicas, formações e estímulos para o 

uso das novas tecnologias inseridas no modo de vida das pessoas em todos os aspectos, 

especialmente no processo escolar, não são apenas benfeitorias ofertadas é a 

necessidade de uma nova sociedade. Isso fica mais evidente ao analisar outros 

programas nacionais e ver os diálogos entre eles, visando um melhor entrosamento e 

aproveitamento da aprendizagem pelos estudantes. Se a educação escolar prepara o 

indivíduo para a sociedade, ela tem por obrigação tornar acessível as produções para 

uma apropriação efetivada como um requisito à cidadania. 

O acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos direitos 

fundamentais do cidadão. A educação escolar, como instrumento de 

formação integral dos alunos, constitui requisito fundamental para a 

concretização desse direito. Para tanto, a educação deve organizar-se de 

acordo com a legislação em vigor, de forma a respeitar o princípio de 

liberdade e os ideais de solidariedade humana, visando assim, ao pleno 

desenvolvimento do educando, ao seu preparo para o exercício da cidadania e 

à sua qualificação para o trabalho. (BRASIL.MEC, 2011, p. 45) 

E assim, buscando, por meios das ferramentas produzidas e já utilizadas pela 

sociedade, se faz necessário à inclusão dessas tecnologias digitais no contexto escolar, 

                                                                                                                                                                                   
19  O Banco Internacional disponibiliza recursos educacionais gratuitos em diversas mídias e 
idiomas que auxiliaram professoras e professores, desde a educação básica até a superior. Pode ser 
acessado em http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
20  É um ambiente virtual focado no professor, com recursos educacionais, sugestões de aula e 
outras informações direcionadas à docência. que facilitam e dinamizam o trabalho dos professores. 
Pode ser acessado em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
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pois além de um aprendizado orientado sobre o seu uso, ainda garante o 

desenvolvimento de novas competências e habilidades esperadas para esse novo mundo. 

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.  
Nessa perspectiva, o presente edital amplia o modelo de livro didático até 

então distribuído no âmbito do Programa ao permitir a inscrição de coleções 

impressas acompanhadas de conteúdos multimídia destinados ao processo de 

ensino e aprendizagem. Esses conteúdos, compostos de objetos educacionais 

digitais, são complementares à coleção impressa e devem estar articulados 

aos temas e conteúdos de cada coleção. Ao agregar ao livro didático esses 

conteúdos, espera-se facilitar o acesso de alunos e professores a esses 

recursos tecnológicos com vistas a tornar o processo de ensino e 

aprendizagem mais significativo e prazeroso em sala de aula. 

(BRASIL.MEC, 2011, p. 46) 
 

Após o Golpe de Estado de 201621 e a instalação de um governo impopular, o 

Ministro da Educação encaminha a Medida Provisória - MP 746, que propõe uma 

Reforma do Ensino médio, porém sem passar por uma consulta ou discussão com os 

principais agentes envolvidos (professores e alunos), gerando críticas e acentuando 

alguns problemas já existentes nas escolas, inclusive reforçando uma proposta de 

educação técnica voltado ao mercado de trabalho, valorizando um treinamento que visa 

apenas a aquisição de habilidades para o uso de máquinas (computadores) com o 

objetivo de formar uma mão-de-obra, afastando-se de conteúdos humanistas 

assegurados pela LDB 9394/96, através de uma formação mais ampla durante toda a 

educação básica. Restando, até o momento, tempos obscuros para o país, principalmente 

para a educação que vêm sendo bombardeada constantemente com os mais variados 

tipos de pseudoprojetos que buscam “a moralização do ensino”22.  

Dando um fechamento neste capítulo enfatizo que abordei de forma geral as 

políticas públicas e sua importância para a educação e a inclusão tecnológica digital no 

Brasil. Utilizando como base os conceitos de Oliveira (2010) sobre a definição de como 

                                                             
21 Utilizo o termo aqui para representar a ruptura no processo democrático e as articulações que se 
fizeram aparente nos atos seguidos ao impedimento da continuidade do mandato da presidente eleita 
Dilma Rousseff. 
22  Atualmente esses projetos foram incorporados em uma única proposta de programa que é o 
“Escola sem partido”, que está em consulta popular no site do senado 
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=125666  

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=125666
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surge tais políticas e como elas fortalecem o exercício de uma democracia, um exemplo 

é a institucionalização do ensino de História no Brasil em 1838, que segundo Santos 

(2009) serve para direcionar a identidade do Brasil quanto país e povo. Essa 

consolidação de Nação passa por projetos políticos atrelados ao seu tempo, foi o caso de 

1889, com a instauração da República e a inserção mais direta do país no cenário 

mundial com a imagem de forte modernização e civismo, utilizando a educação como 

instrumento para atingir esses objetivos. No governo de Getúlio Vargas, em 1934, 

começa a ser discutido a elaboração de uma lei que incidisse diretamente sobre a 

educação nacional, e só em 1961, no governo de João Goulart, foi outorgado a primeira 

Lei de Diretrizes Básicas para a Educação (LDB 4.024/61).  

Essa Legislação (e outras leis) foi extinta em 1964, durante a ditadura militar 

que se instaurou no país perdurando até 1985. Nesse período ditatorial surge a Lei 5.692 

de 1971, que passa a direcionar a educação brasileira, voltando-se a uma formação 

“cívica” e “nacionalista”. Neste governo ditatorial foram fomentadas políticas para o 

desenvolvimento tecnológico visando a modernização e agilidade dos setores públicos, 

principalmente aqueles ligados ao controle de dados e informações.  Nos anos de 1970 

fica consolidado uma indústria nacional de informática e nos anos de 1980 há a 

articulação de ensino profissionalizante para a área. 

 Durante o período de redemocratização do país, no ano de 1985, um dos 

primeiros passos é a construção de uma nova Constituição que finaliza em 1988 e que 

abre o debate para uma nova LDB. Em 1996 é oficializada a LDB 9.394, que 

corresponde a um momento social moldado pelas políticas neoliberais, globalizante, 

regidas pelo Banco Mundial.  Nesse contexto inclui-se a educação tecnológica na 

educação básica como preparatório para o exercício profissional, para tanto foi criado 

vários programas ainda nesse final da década de 1990. Dentre eles, destaca-se o ProInfo, 

que tinha como objetivo fomentar essa demanda de inclusão tecnológica e criar uma 

rede educacional. 

Em 2003, durante o governo Lula, amplia-se a inclusão digital para os/as 

cidadãos/ãs brasileiros, visando a apropriação da ferramenta não somente no contexto 

escolar, que agora passa a ser um programa nacional de tecnologia educacional, 

buscando a formação de alunas/os e professoras/es. No decorrer do programa foi criado 

portais na internet para os docentes e para discentes e o projeto Um Computador por 
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Aluno – UCA (que virou um programa e inicialmente distribuía um laptop por aluno/a e 

depois foi trocado por tablets). Essas iniciativas resultaram na alteração do PNLD - 

Programa Nacional do Livro Didático23 - em 2011, que possibilitava o livro didático vir 

acompanhado de um DVD com objetos educacionais digitais. 

Contemplando as políticas públicas direcionadas para a inclusão digital e o 

respectivo processo histórico é necessário saber quem são os sujeitos envolvidos nessas 

transformações social e tecnológica, assunto que será desenvolvido no capítulo seguinte 

abordando os softwares educacionais, procurando defini-los e responder o 

questionamento sobre “Se todo software traz uma informação a ser aprendida pelo 

menos para seu manuseio, assim o que caracterizaria um software como educacional? ”.  

  

                                                             
23 O PNLD que é um programa do governo federal que habilita os livros a serem 

adquiridos pelas redes pública, estaduais e municipais, de educação, e serem utilizados e 

reutilizados por 03 anos (com exceção das séries iniciais do ensino fundamental que é 

reposto anualmente). 
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CAPÍTULO 02 - Novas ferramentas, novas abordagens, novos 

sujeitos? 

Neste capítulo contemplo o processo interativo da aprendizagem em dias atuais 

no qual participam pessoas, suas concepções e materiais formando um triângulo sobre o 

qual lanço as reflexões pontuando o desdobramento evolutivo das tecnologias 

educacionais enfatizando os comportamentos de estudantes e de professores. Com 

relação ao alunado, interrogo por que boa parte do alunado apenas cópia e reproduz o 

que é demonstrado pelos docentes? Por que o comportamento de alguns docentes fica 

restrito à utilização das tecnologias digitais como se fosse apenas a transposição do livro 

didático impresso para o formato digital? 

Na intenção de esboçar respostas, faço a centralidade do “olhar” para um 

ambiente de aula no início do século XXI e neste percebe-se três elementos (a sala de 

aula, o/a professor/a e o aluno/a) interagindo para um propósito em comum, a 

aprendizagem.  

 

O primeiro elemento, o espaço da sala de aula, funciona como potencializador e 

motivador na busca pela aprendizagem. Um local reservado onde se busca a 

compreensão do mundo, conforme descreve Horn (2004). 

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo 

e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem 

emoções [...] nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao 

ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não 

se constitui de forma linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter 

ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam 

iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas constroem entre elas e o 

espaço organizado. (HORN, 2004, p. 28) 
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É importante destacar e lembrar sempre, conforme alerta a autora, que as 

relações não vão ocorrer sempre da mesma forma, seguindo um padrão no qual a 

sequência aplicada resultará em um mesmo ponto de aprendizagem, isto porque existe 

uma variação de absorção e interação que parte de cada sujeito em relação ao ambiente.  

Importantes teóricos, como Froebel, Montessori, Freinet, Malaguzzi, que 

estudam o espaço físico da sala de aula como elemento voltado para a aprendizagem, 

atém-se à educação infantil por entenderem que esta é a fase mais propícia à absorção 

de conceitos e interpretações sociais, porém no avançar da vida escolar das crianças, 

esse espaço vai ficando cada vez mais asséptico, minimalista, anulando as fontes de 

pluralidades de ideias, fomentando uma monocultura, no qual as informações são 

centralizadas no/a professor/a e nos livros didáticos. Em um termo contemporâneo, uma 

sala de aula “Clean”. Ainda que haja propostas de reconfigurações por todo mundo, o 

modelo de espaço que prevalece ainda é o considerado tradicional, isto é, é voltado para 

uma “sociedade disciplinar”, para qual o espaço físico corrobora para moldar os 

“futuros sujeitos da sociedade”, querendo torná-los obedientes e produtivos. Para isso já 

traz na sua estruturação uma série de regras a serem seguidas, por exemplo, nas carteiras 

escolares individuais dispostas em filas, no quadro único fixo na parede e uma área 

diferenciada para o/a professor/a.  

 

FIGURA 3: Representação de uma sala de aula tradicional do final do Século XIX, início 

do Século XX.  

FONTE: Disponível em: http://umanonaespanha.blogspot.com.br/2014/03/museu-da-

escola.html  Acesso em:20 de agosto de 2016 

http://umanonaespanha.blogspot.com.br/2014/03/museu-da-escola.html
http://umanonaespanha.blogspot.com.br/2014/03/museu-da-escola.html
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FIGURA 4: Representação de uma sala de aula moderna final do Século XX, início do 

Século XXI  

FONTE: Disponível:http://dicasparadecorar.com/curiosidades/sala-de-aula-moderna      

Acesso em: 20de agosto de 2016. 

O segundo elemento a ser considerada é a do/a professor/a. A figura do/a 

professor/a durante o século XVIII, segundo Nóvoa (1995)24, assume um lugar de 

destaque, pois é um elemento que possibilita a elevação social do sujeito na sociedade. 

No momento em que a escola se impõe como instrumento privilegiado da 

estratificação social, os professores passam a ocupar um lugar-chameira nos 

percursos de ascensão social, personificando as esperanças de mobilidade de 

diversas camadas da população: agentes culturais, os professores são 

também, inevitavelmente, agentes políticos. (NÓVOA, 1995 p.17) 

No século XIX, o processo de escolarização vai ganhar ainda mais força, isto por 

que "a instrução foi encarada como sinônimo de superioridade social, mas era apenas o 

seu corolário", conforme afirmam Furet e Ozouf (apud Nóvoa, 1995, p.18). Porém, no 

início do século XX, ainda segundo Nóvoa, o trabalho docente passa por uma 

depreciação primeiro pela “lógica burocrática” que incentiva uma “organização 

individual”, desestimula e reduz o “potencial dos professores e das escolas”, como um 

sistema holístico, integral; outro fator depreciativo é a entrada de sujeitos “que jamais 

pensaram ser professores” e que se abstém de “um trabalho coletivo e participado” por 

estar ali apenas por não ter encontrado algo mais rentável para fazer. 

 

                                                             
24  O autor António Nóvoa escreve contextualizando Portugal em alguns momentos e diante da 
semelhança  há possibilidade de fazer relação com a realidade brasileira. 

http://dicasparadecorar.com/curiosidades/sala-de-aula-moderna
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Adaptando um trabalho de Mintzberg, Walo Hutmacher (1992) verifica que, 

contrariamente a outras organizações, as escolas dedicam muito pouca 

atenção ao trabalho de pensar o trabalho, isto é, às tarefas de concepção, 

análise, inovação, controlo e adaptação. A explicação deste facto reside em 

primeira linha na lógica burocrática do sistema de ensino, mas tem como 

consequência uma organização individual do trabalho docente e uma redução 

do potencial dos professores e das escolas. 

Por outro lado, é útil questionar as regras de acesso às escolas de formação de 

professores e de recrutamento dos docentes, que são duplamente 

inadequadas: favorecem a entrada de indivíduos que jamais pensaram ser 

professores e que não se realizam nesta profissão (Esteve, 1991) e excluem as 

organizações escolares e os corpos docentes deste processo, dificultando um 

trabalho colectivo e participado.  

É preciso contrariar a lógica de uma "passagem pelo ensino", à espera de 

encontrar uma coisa melhor: "Se há falta deles; se até se ganha uns trocos (oh 

tempo! oh chances!) enquanto não se arranja outra coisa mais ... enfim ...; se 

até o desemprego diminui ..." (Costa, 1989). Até porque esta espera eterniza-

se muitas vezes, mantendo no ensino professores a contragosto, que buscam 

uma identidade (pessoal e social) noutras actividades. A este propósito, é 

necessário criar os dispositivos que permitam que situações fundamentais 

para o aprofundamento da carreira docente - por exemplo, a possibilidade de 

trabalhar durante um período de tempo fora da escola ou de frequentar 

formações longas - não sejam investidas numa perspectiva de "fuga ao 

ensino". (NÓVOA, 1995, p. 24-25). 

Essa situação fortalece uma corrente educacional em que o/a professor/a é 

detentor/a de todo um aparato de conhecimentos e que vai depositar sobre o/a aluno/a, 

que nada ou pouco sabe. Essa corrente, na visão de Paulo Freire (1996), é denominada 

como “educação bancária”:  

Mas, se para a concepção “bancária” a consciência é, em sua relação com o 

mundo, esta “peça” passivamente escancarada a ele, à espera de que entre 

nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel 

que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho 

será, também, o de imitar o mundo, O de ordenar o que já se faz 

espontaneamente. O de “encher” os educandos de conteúdos. É o de fazer 

depósitos de “comunicados” — falso saber — que ele considera como 

verdadeiro saber (FREIRE, 1996, p.63) 

O autor propõe que essa corrente deve ser substituída por uma “educação 

libertadora”, vista como um método libertador e emancipatório do ser humano, e neste 

não haveria mais a figura do educador isolado do educando, nem ao contrário, mas um 

“educador-educando” e um “educando-educador”, ou seja, “o educador já não é o que 

apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, 

ao ser educado, também educa”. Juntos constrói-se o conhecimento com a troca de 

informações entre os agentes. 
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Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato 

de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir “conhecimentos” 

e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação “bancária”, 

mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em que o objeto 

cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o 

mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, educandos, de 

outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da 

superação da contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a 

relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos 

cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscivel. O antagonismo entre 

as duas concepções, uma, a “bancária”, que serve à dominação; outra, a 

problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente ai. 

Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição educador-

educandos, a segunda realiza a superação. Para manter a contradição, a 

concepção “bancária” nega a dialogicidade como essência da educação e se 

faz antidialégica; para realizar a superação, a educação problematizadora — 

situação gnosiológica — afirma a dialogicidade e se faz dialógica. (FREIRE, 

2003, p.68) 

Esse método educacional e o seu autor, sofreu muita perseguição no período da 

ditadura militar no Brasil, principalmente pela ligação do governo ditatorial com o 

Banco Mundial e suas políticas neoliberalistas que visavam uma educação voltada ao 

modelo de mercado capitalista e assim instruir e incentivar para a interação com o este 

sistema. Essa influência ainda incide sobre as ações educacionais do século XXI, 

principalmente em nações consideradas em desenvolvimento, outrora chamadas de 

terceiro mundo.  

 Por isso, por mais que tenha boa vontade de fazer a mudança para uma 

“educação libertadora”, alguns/mas professores/as ainda possuem influências desse 

método de ensino mais conservador, mantendo a postura de um agente entendedor de 

tudo e desse modo, apenas transfere o seu conhecimento e depois confere o aprendizado 

através de “arguições”.  

Os professores ainda estão dominados pelo método da transferência de 

conhecimento. Mesmo nos grupos de discussão, a fala dos alunos é restrita, 

pela transferência de conhecimento oficial e pelas relações autoritárias do 

discurso que inibem a crítica ao programa. (FREIRE; SHOR, 1987, p. 64) 

Em uma apropriação da citação de Freire e de Shor, faço alocação da mesma 

para um contexto das tecnologias computacionais, como se os/as estudantes fossem 

encarados como um terminal “thin client”25 ligado ao “computador servidor” (que seria 

o/a professor/a) esperando receber um software que dariam o funcionamento correto a 

                                                             
25   Thin clients são computadores que não possuem capacidades de grandes processamentos de 
dados, precisando de um computador servidor para lhe dar todas as instruções para atividades gerais e 
específicas. 
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eles/as, desde que o executem à risca. É evidente que essa metodologia de transferência 

de dados aplica-se mais na formação de “Robôs” ou “autômatos” do que pessoas. 

Ao falar de autômatos, máquinas construídas para agir com movimentados pré-

determinados, lembro de duas passagens, uma é a produção cinematográfica “A 

invenção de Hugo Cabret”, e a outra é um fato ocorrido no século XVIII - XIX que 

ficou conhecido como “O turco”. A primeira, baseado no livro de mesmo nome, lançado 

em 2011. A história consiste nas aventuras do pequeno Hugo que acaba de perder o seu 

pai, que trabalhava em um museu e estava restaurando um antigo autômato, morto após 

um incêndio no local de trabalho. O menino passa a morar nos relógios de uma estação 

ferroviária com um tio alcoólatra e que acaba falecendo também. Entre ajustes dos 

relógios da estação e busca por comida, Hugo trabalhava no autômato esperando que ele 

revelasse alguma mensagem secreta sobre seu pai. Porém, mesmo depois de ajeitado, 

faltava uma pequena chave em forma de coração para o funcionamento e esse vai ser 

um dos principais motes da aventura do filme. 

O fato referido na segunda passagem é a história de um autômato enxadrista 

conhecido como “O Turco”, uma máquina que seria capaz de travar partidas de xadrez e 

ganhar de adversários humanos. Essa segunda lembrança me foi reforçada ao ler o texto 

“Sobre o conceito da História” de Walter Benjamin, que diz: 

Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo que podia 

responder a cada lance de um jogador de xadrez com um contralance, que lhe 

assegurava a vitória. Um fantoche vestido à turca, com um narguilé na boca, 

sentava-se diante do tabuleiro, colocado numa grande mesa. Um sistema de 

espelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível, em todos os 

seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda se escondia nela, um 

mestre no xadrez, que dirigia com cordéis a mão do fantoche. Podemos 

imaginar uma contrapartida filosófica desse mecanismo. O fantoche chamado 

“materialismo histórico” ganhará sempre. Ele pode enfrentar qualquer 

desafio, desde que tome a seu serviço a teologia. Hoje, ela é 

reconhecidamente pequena e feia e não ousa mostrar-se. (BENJAMIN, 1987, 

p.222) 

A expressão “materialismo histórico” aludida na citação permite uma visão mais 

ampla sobre o terceiro elemento, os/as alunos/as, que muitas vezes não são levados/as 

em consideração no que se refere às definições da educação como uma ferramenta de 

preparação para o mundo. Ora, se são eles, sujeitos cheios de informações e vontades, e 

serão os principais afetados por essas transformações, o porquê de não se dar ouvido as 

suas falas? Talvez, a resposta esteja no enquadramento do/a aluno/a como jovem, que 
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ainda está aprendendo “as coisas”, as arquiteturas e hierarquias sociais, de um mundo 

complexo capitalista.  

Para Benjamin (1986) no texto “a Vida dos estudantes”, ainda é possível ver o 

reflexo dessa doutrinação liberal sobre os jovens e como esse vai encarar a instituição 

educacional como uma etapa obrigatória para a conquista de um diploma que o colocará 

dentro dessa sociedade como um elemento quase mecânico de funcionamento. 

Conseguindo esse status, irá assumir o rótulo da responsabilidade e serão elevadas as 

condições de “trabalhador”, “chefe de família” e, com muito esforço e dedicação, 

“símbolo da prosperidade merecida” (meritocracia). Esse controle do sujeito é 

necessário para esse sistema, para que ele não se torne um sujeito que pense muito antes 

da ação, apenas faça (como diz um slogan de uma grande empresa “Just do it”). 

O domínio secreto da idéia da profissão não é a mais profunda das 

deformações, cujo aspecto terrível é que todas elas afetam o cerne da vida 

criativa. Uma concepção de vida banal troca o espírito por coisas postiças. 

Ela consegue camuflar cada vez mais o caráter perigoso da vida intelectual e 

ridicularizar como utopistas as poucas pessoas lúcidas que restam. 

(BENJAMIN, 2002, p.43) 

Ainda é possível entendermos ainda mais, se buscarmos uma compreensão sobre 

a juventude. O espírito jovem é estimulado, até para os adultos, como algo viril e 

produtivo, porém como condição física, temporal, os jovens são tratados como 

“crescidos demais para brincarem como crianças e imaturos demais para opinarem 

como adultos”.  

Além dos estereótipos já assinalados anteriormente, é muito comum que se 

produza uma imagem da juventude como uma transição, passagem; o jovem 

como um vir a ser adulto. A tendência, sob esta perspectiva, é a de enxergar a 

juventude pelo lado negativo. O jovem é aquele que ainda não se chegou a 

ser. Nega-se assim o presente vivido. Desta forma, é preciso dizer que o 

jovem não é um pré-adulto. Pensar assim é destituí-lo de sua identidade no 

presente em função da imagem que projetamos para ele no futuro. 

(CARRANO; DAYRELL, 2013, p.11) 

Conforme esse trecho, retirado de um material voltado à formação de 

professores para um fortalecimento do ensino médio, proposta do governo Dilma 

Rousseff no ano de 2014 que procurava alinhar-se às discussões de uma base comum 

curricular, entendendo ser necessário haver um estímulo para uma participação mais 

ativa dos jovens nas decisões escolares, não só cobrar a maturidade no cumprimento de 
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regras, mas lhe dar um empoderamento na elaboração de uma organização holística do 

espaço.  

Esses/as alunos/as são capazes de serem bem mais que meros reprodutores de 

um ensino aprendido, eles/elas são agentes culturais conectados com grupos sociais que 

ultrapassam as barreiras físicas da escola e do ambiente familiar. Com a evolução das 

ferramentas digitais é possível uma comunicação fulltime (todo o tempo, o tempo todo), 

tanto síncrona, quanto assíncrona, com vários grupos sociais (virtuais ou não). Todavia, 

uma questão ganha força e arrasta a uma indagação sobre o porquê essa/e aluna/o que 

interage tanto, muitas vezes se mostra apático/a em sala de aula? Aliás, estaria apático/a 

ou entediado/a? Na condição de professor, nas situações em que estou atuando, fico 

questionando toda vez que um/a aluno/a que dorme durante toda uma aula, ao tocar o 

sinal do recreio (intervalo), arruma forças, quase que sobrenaturais, para em 15-20 

minutos lanchar, correr, brincar, dialogar com outros alunos ouvir músicas e voltar para 

sala de aula e dormir de novo.  

Conflitos como esse, requerem para a sua compreensão, elementos que 

envolvem muito mais do que o/a aluno/a, mas também os/as professores/as e as suas 

posturas metodológicas, tornam cada vez mais visíveis “espaços vazios” que 

comprometem o objetivo maior, que é a aprendizagem. Alguns desses conflitos são 

ainda mais aprofundados, por partirem de questões de ordem hierárquica, muito 

presentes ainda no contexto escolar. Hierarquia de ocupações diferentes e também de 

tempo e maturação social dos sujeitos, criando gerações divergentes, que refletem os 

hábitos e costumes de modelos de sociedades. 

 Parece lógico, mas é importante salientar (correndo o risco de parecer banal) 

que por mais que o/a professor/a tenha sido um/a jovem que saiu direto do ensino médio 

e entrou em uma universidade para cursar uma licenciatura e termine o seu curso de 

graduação no seu prazo regular de 04 anos, ao voltar para a mesma sala de aula já não a 

encontrará do mesmo jeito que a deixou a menos de um lustro (quinquênio). Talvez no 

espaço físico ele se sinta confortável por sentir uma familiaridade, um reconhecimento, 

sobre o ambiente (por achar semelhante às suas cadeiras, mesas, quadro e paredes, todos 

apenas com algumas ranhuras e rasuras a mais), fazendo crer que o espaço se apresenta 

“imutável”, porém os sujeitos que a frequentam, já não se apresentam nas mesmas 

condições de outrora. 
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Se o/a professor/a lecionar no 1º ano do ensino médio, ele/a terá além dos 04 

anos de curso, 03 anos a mais que o discente, perfazendo um total de 07 anos (no 

mínimo) de diferença de idade. Esse tempo na atual conjuntura social e histórica é 

suficiente para que não seja utilizada mais as mesmas ferramentas, pelo menos não para 

as mesmas finalidades. Por exemplo, enquanto se discutiu a utilização dos blogs no 

ensino por parte dos/as professores/as em meados de 2008-10, por exemplo, as/os 

alunas/os estavam utilizando sites de redes sociais, como o Orkut e o Facebook, nos 

seus computadores, e quando tentou discutir a validade do uso desses sites de redes 

sociais como ferramentas de auxílio a aprendizagem pelos idos de 2012-14, os/as 

alunos/as estavam se conectando através de aplicativos como o WhatsApp (um 

mensageiro instantâneo). 

 Essa mudança de acesso, que antes era através de site, para aplicativo, vai ser 

auxiliado pela popularização dos tablets e smartphones. Ele representa um acesso mais 

“afunilado” (direcionado) à internet, já que antes a pessoa teria que acessar um 

programa navegador (browser) no seu computador digitar o endereço da rede social que 

quer acessar, fazer a autenticação de usuário e senha (login), quase sempre fechar 

propagandas não solicitadas (poup-ups e spams), só depois teria acesso aos contatos; 

com o aplicativo, basta localizar ele no computador e com apenas um click já se tem 

acesso a rede social, autenticado na conta. 

Esse uso das ferramentas digitais por parte de alunos/as e professores/as, é um 

dos obstáculos mais difíceis para termos uma boa aprendizagem escolar no século XXI. 

Ao mesmo tempo em que a mídia “bombardeia” sobre a agilidade que pode ser obtida 

com o uso das tecnologias computacionais e digitais, a sociedade exige o aprendizado, 

pelo menos parcial, da utilização dessas ferramentas, principalmente para ocupar vagas 

de trabalho. Essa cobrança vai recair sobre a escola.  

Segundo o Censo escolar 2016 realizado pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – o Brasil conta hoje com 28,3 mil 

escolas com o ensino médio, sendo 70,8% da rede pública e 29,2% da rede privada e 

desse total se destacam as informações que: 82,7% das escolas possuem laboratórios de 

informática; 94,8% possuem computador para uso administrativo; 88,8% possuem 

computador para uso dos/as alunos/as; e 94,5% possuem acesso à internet. 
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Com esses dados podemos perceber que quase todas as escolas possuem 

computador para uso administrativo, confirmando a importância do computador como 

uma ferramenta de trabalho. O que mais me chama a atenção nesses dados é que pouco 

mais de 80% delas possuem laboratórios, mas quase 90% tem computadores para acesso 

dos/as alunos/as, isso representa que mesmo escolas sem um espaço dedicado a 

computador (os laboratórios), foi pensado um meio para possibilitar a disponibilização 

de acesso as máquinas para os/as alunos/as (talvez em terminais na biblioteca, ou em 

alguma sala, ou até mesmo no corredor com pontos de acesso) promovendo uma 

vivência digital, o computador como elemento do espaço. 

Ainda sobre o Censo, são 8,1 milhões de alunos/as no ensino médio, sendo 

87,5% na rede pública e 12,5% na rede privada e desses, é importante destacar que: 

95,6% desses alunos/as encontram-se na zona urbana; 22,4% estão no ensino noturno; 

89% tem acesso a laboratórios de informática, 91,2% da rede pública contra 77,1% da 

rede privada; 96,5% tem acesso a internet pela escola, 98,3% da rede privada contra 

96,3% da rede pública. Nessa realidade vale salientar que os/as alunos/as ainda têm na 

escola um dos principais pontos de acesso ao computador e a internet pelo fato de que 

alguns/mas alunos/as não possuem desktops ou notebooks em suas residências. 

Sobre os docentes, são 2,2 milhões em toda a educação básica, sendo 519,6 mil 

no ensino médio. 93,3% possuem grau de escolaridade superior completo, sendo desses 

82,9% em licenciaturas. 58,2% desses/as professores/as atuam apenas em uma escola. 

Quase todos os/as professores/as possuem ensino superior, os que não tem estão 

terminando, porém apenas pouco mais de 80% vem de licenciaturas (cursos que têm 

como objetivo formar para a docência). Um pouco mais da metade atuam apenas em 

uma escola, identificando uma possível sobrecarga de trabalho aos outros 47,8%.  

Diante da profícua presença digital na vida social foram gerados termos 

identificatórios e de contraposição para as pessoas, dividindo-as em segmentação de 

gerações, e cada uma delas será influenciada e norteada pelo meio social e suas 

produções (tecnológica, musicais, filmes, entre outros). Essa classificação aparece em 

estudos na área da sociologia e de marketing, nesse último destacam-se os 

pesquisadores Phillip Kotler e Kevin Keller, autores do livro “Administração de 

marketing” (2006), que as definem como:  
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Esses grupos de pessoas compartilham experiências culturais, políticas e 

econômicas importantes. Têm visões e valores semelhantes. Os profissionais 

de marketing costumam fazer propaganda para os membros de um 

agrupamento usando os ícones e as imagens importantes em sua experiência. 

(Keller; Kotler. 2006, p.248) 

 

Novamente percebe a influência de um sistema econômico que tenta criar 

estratégias e técnicas para o fortalecimento do seu elemento principal: o mercado. Essa 

divisão vai ser elaborada a partir de uma visão da sociedade norte-americana 

(estadunidense). Buscando a compreensão da dinâmica da sociedade, para assim 

capitalizar os seus desejos e interesses, como também construir esses sentimentos sobre 

novos objetos (utilizando as mídias a favor do marketing). Segundo os autores existem 

6 perfis geracionais consolidados (existem conflitos sobre a determinação do ano de 

início e fim de cada geração), seriam a Geração GI; Geração Silenciosa; Baby-boomers; 

Geração X; Geração Y; e Geração do milênio (Geração Z). 

 

FIGURA 5: Perfil de gerações norte-americanas 

 FONTE: Keller; Kotler. 2006, p.249. 

  



62 
 

As três ultimas gerações foram ainda caracterizadas pelo entrosamento com as 

tecnologias digitais, ficando a “Geração X” conhecida como uma geração de “migrantes 

digitais”, pessoas que aprenderam ou estão aprendendo a lidar com as novas 

ferramentas digitais; e as gerações “Y” e “Z (Milênio) ”, junto com a “Geração Alpha” 

que surge após todas elas, serão classificadas como “nativos digitais”, sujeitos que 

nasceram e foram criados manipulando esses equipamentos. Existe uma crítica sobre 

essa divisão de gerações, pois é difícil delimitar o comportamento das pessoas, 

generalizando apenas pelo ano do seu nascimento. Por isso vale salientar que essa 

categorização se aplica a um projeto socioeconômico que busca impor uma 

normatização do ser humano e como deve ser sua relação com essas ferramentas para a 

participação em um projeto maior, globalizante, neoliberal. Utilizo dessas 

nomenclaturas, até para poder evidenciar o rumo que vem tomando a educação, pois a 

maioria dos livros e materiais utilizados nessa área vem frequentemente utilizando dessa 

divisão e reforçando cada vez mais esse modelo.  

O termo “Alpha” vai ser utilizado pelo pesquisador Mark McCrindle, em 2010, 

na sua obra “The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations”, para definir 

indivíduos que nasceram no século XXI, eles estariam nessa nova “explosão de 

informação”.  

MacCrindle (2013) prevê que os bebês da geração alfa terão mais recursos 

materiais que seus ancestrais no futuro. "Seus pais estão começando famílias 

mais tarde, com a idade média de uma mãe em 30 anos, então eles tiveram 

uma década extra para acumular riqueza'' 

(...) 

Usará a tecnologia de forma ainda mais intuitiva, e “esse não foi o caso com 

a geração anterior que teve que fazer logon com nomes de usuários, esta 

geração pode apenas acessar é touch screen, é tecnologia inteligente intuitivo 

que atravessa as barreiras linguísticas''. (APUD p.37-38)26 

Seguindo esse pensamento sobre essa geração, que ainda não é, mas está sendo 

(por isso existem muitos pontos a serem discutidos sobre ela), é fácil encontrar 

informações, principalmente em publicações mais comerciais, que hipervalorizam 

demais esse grupo. Um bom exemplo é a matéria publicada no site “Pais&Filhos”, em 

2013, onde traz a seguinte diferenciação entre as gerações: 
                                                             
26  Indalécio, Anderson Bençal; Campos, Douglas Aparecido de. Reflexões sobre o educar em um 
mundo nativo digital. Anderson Bençal Indalécio; Douglas Aparecido de Campos. Votuporanga/SP. 
Fundação Educacional de Votuporanga, 2016. 
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A grande diferença entre a nova geração e a Z (nascidos nos anos 90) é a 

interação com a tecnologia desde o nascimento – quem nunca viu um bebê 

que mal anda mexer com a maior naturalidade num smartphone? Eles 

parecem muito mais inteligentes do que nós. “Nosso cérebro está mudando, 

estamos ficando mais capazes”, disse a psicóloga Fernanda Fúria, logo após a 

exibição do documentário nesta quarta-feira. Pode ser uma evolução da 

espécie mesmo. E, junto com essa enorme mudança, vem uma revolução da 

educação, tanto nas escolas quanto nas atitudes dos pais, e um futuro difícil 

de enxergar. (PAIS&FILHOS, 2013) 

Faz-se necessário exercer a crítica sobre o que seria essa expressão “muito mais 

inteligente” trazida pelos especialistas consultados e assim, as indagações são 

pertinentes: será que não seria somente a oportunidade de uma liberdade dos 

sentimentos e apropriações dos sujeitos? Uma mudança mais social na criação dos/as 

filhos/as? Direitos e deveres mais definidos? Coloco em questionamento tal afirmação, 

pois com a “evolução intelectual” nem sempre vem a responsabilidade de um 

pensamento mais sistemático (toda ação tem uma reação).  

Nessa linha de fortalecer a ideia da maior inteligência comparada por objetos das 

novas tecnologias, corre-se um imenso risco de estar sendo cultivados/as jovens que se 

sintam “autossuficientes” (fruto da “Síndrome do pequeno imperador”), ao ponto de 

quererem desprezar tudo e a todos que não pertence à sua geração (se é que já não está 

um pouco assim em tempos atuais). É notório que essa ideia encontra terreno fértil na 

“divinização” das novas tecnologias. 

Ao falar de ferramentas digitais sempre se questiona sobre essa “divinização” 

dessas novas tecnologias desenvolvida pela sociedade atual, boa parte deste 

questionamento são de professores, acerca de que o digital fosse salvar o mundo e que 

“tudo que é digital é bom”27. Sobre isso é necessário esclarecimento mais prolongado e 

eu costumo responder a esses questionamentos com algumas comparações (superficiais) 

de equipamentos tecnológicos como a fita k7 (cassete) e o CD, ou cartucho e o disco de 

games, relógios e computadores (smartwatch). Por falar em relógios e computadores, 

lembro do livro “Entre a ciência e a sapiência” de Rubem Alves em que ele diz:  

Os relojoeiros, ao fazer seus relógios, pensavam apenas nos relógios: queriam 

fazer relógios perfeitos, bonitos, obras de arte. Relojoeiros pensam em 

relógios. Mas os homens da ciência começaram a ter pensamentos diferentes 

                                                             
27  Esta expressão, na minha interpretação, fica visível na campanha publicitária difundida pelo 
banco Itaú, “Digitau”, na qual há referência a um novo canal de comunicação do banco. “Digital quando 
você precisa. Digitau é o apelido do Itaú pra esse mundo que agiliza cada dia mais a sua vida. Itaú é 
digital. Digitau é Itaú.” (https://www.youtube.com/watch?v=0vtkm-SKbQE) 
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dos pensamentos dos relojoeiros ao olhar para os relógios. Os pensamentos 

deles começaram a dar grande pulos, pulos enormes; pularam dos relógios 

para o universo. Perceberam que os relógios e o universo se pareciam. Eram 

máquinas análogas. O relógio era um universo pequeno. O universo era um 

relógio grande. E foi assim que o relógio, de objeto criado para medir horas, 

passou a ser, de repente, modelo do universo. Assim, para compreender o 

universo bastava compreender os relógios. (ALVES, 2009, p.133) 
 

Então é perceptível que essa busca aflitiva pelo Digital, nada mais seria que 

tentar conseguir mais informações sobre o que se quer saber, como também uma 

segurança dessa informação, que estariam em seus dedos (digitais). O/A jovem se sentiu 

atraído pelo CD, pois poderia colocar a música no ponto certo, ou o jogador de game 

poderia ter mais comandos sobre o personagem.  

A tecnologia digital deve ser encarada como todo o processo tecnológico que 

tem como função auxiliar a sociedade na qual está inserida facilitando e ampliando as 

ações ou produções. São ferramentas, que por mais que pareçam terem sido geradas 

ontem, vêm sendo desenvolvidas desde muito tempo, inclusive fazendo parte do 

processo comunicacional. As tecnologias digitais estão sendo utilizadas na forma como 

a sociedade troca informações, na leitura, na escrita, na interpretação e no 

reconhecimento de termos que até então eram restritos a uma parte mais técnica. Todas 

essas transformações resultam em uma linguagem digital, própria para lidar com o seu 

contexto. Essa linguagem, baseada na comunicação mediada pelo computador, inclusive 

vai apresentar variações de acordo com o programa/finalidade que você utiliza como 

afirma Freire (2003). 

Ferramentas para a produção escrita (editores de texto, de páginas web, de 

histórias em quadrinho) e para a comunicação à distância (bate-papo, icq e 

correio eletrônico) inauguram novas condições de produção de discurso 

integrando elementos originais ao que hoje denominamos leitura-escrita. O 

hipertexto como gênero de discurso e os emotions como recursos expressivos 

são bons exemplos de mudanças lingüístico-discursivas decorrentes das 

condições virtuais de produção de enunciados. (FREIRE, 2003. p.22)28. 

Mesmo não sendo a pretensão do trabalho, vale a pena neste momento alguns 

esclarecimentos sobre o que vai ser entendido como linguagem. Segundo Travaglia, 

podem-se distinguir três possibilidades de linguagem: a primeira é a linguagem como 

expressão do pensamento. “A expressão se constrói no interior da mente, sendo sua 

exteriorização apenas uma tradução”; a segunda é a linguagem como instrumento de 

                                                             
28  FREIRE, Fernanda M. P. A palavra (re) escrita e (re) valida via Internet. In: SILVA, Ezequiel T. da 
(Coord.); FREIRE, Fernanda; ALMEIDA, Rubens Queiroz de; AMARAL, Sergio F. do. A leitura nos oceanos 
da internet. SP: Cortez, 2003. 
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comunicação, como meio objetivo para a comunicação. “A língua é vista como um 

código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é 

capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor”;  

Essa concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual, isolado de 

sua utilização – na fala (cf. Saussure) ou no desempenho (cf. Chomsky). Isso 

fez com que a Linguística não considerasse os interlocutores e a situação de 

uso como determinantes das unidades e regras que constituem a língua, isto é, 

afastou o indivíduo falante do processo de produção, do que é social e 

histórico na língua (TRAVAGLIA, 1997, p. 22) 
 

 A terceira possibilidade é a linguagem como forma ou processo de 

interação “o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e 

exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar 

ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor) ”. Se temos a linguagem como a 

capacidade de ler, escrever, interpretar e reconhecer o mundo a sua volta, portanto a 

linguagem digital deve fazer com que o sujeito consiga essa dinâmica com o mundo 

digital. Para que exista a utilização dessa linguagem digital é necessária uma releitura 

dos processos educacionais e comunicacionais, principalmente na configuração de uma 

sociedade em rede. (TRAVAGLIA, 1997, p. 23) 

 Seymour Papert, um grande pensador que tinha na matemática sua formação 

inicial, mas que desenvolveu com pioneirismo, na área da ciência da computação, 

estudos sobre a utilização de computadores na educação, foi o criador da linguagem 

LOGO na década de 1960, com o intuito de facilitar o ensino de linguagem de 

programação para computador.  Através do cursor em formato de tartaruga que risca a 

tela, forma-se figuras de acordo com comandos inseridos pelo usuário. Em 1993, lança 

o livro “A máquina das crianças”, e neste vai trazer vários apontamentos sobre essas 

novas transformações tecnológicas, inclusive a LOGO, e como elas interferem na 

sociedade, principalmente a escolar. Quando todos falavam da maravilhosa máquina 

que fazia tudo, que era o computador, e que por isso era tão cara, Papert levantava a 

ideia de como essa máquina poderia tornar o aprendizado das crianças menos 

dependente do “conhecimento pleno” dos adultos. Refletir sobre a utilização da 

linguagem digital na escola é discutir também uma democracia digital que pode levar a 

uma inclusão ou exclusão de agentes de classes sociais diferentes. 

A informática, nas suas várias formas, com uma força persuasiva muito 

maior do que até mesmo a filosofia de um pensador radical como Dewey, 
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está oferecendo aos Yearners novas oportunidades para criar alternativas. A 

única questão é se as alternativas serão criadas democraticamente. A escola 

pública abrirá o caminho ou, como na maioria das vezes, a mudança primeiro 

irá beneficiar os filhos dos ricos e poderosos e apenas aos poucos – e com 

muito esforço – entrará nas vidas dos filhos do restante de nós? A escola 

continuará a impor a todos um único modo de saber ou se adaptará a um 

pluralismo epistemológico? (PAPERT, 2008, p. 21) 

 

 O autor também levanta um ponto que é alvo de muitos debates e deixa bem 

claro a proposta de uma máquina que apoiaria o desenvolvimento do aprendizado 

(Máquina do Conhecimento).  

Não estou sugerindo que a linguagem escrita tende a ser abandonada. Estou 

sugerindo que é necessário uma nova concepção a respeito da posição do 

aprender a ler como requisito para o acúmulo, por estudantes, de 

conhecimentos necessários. (PAPERT, 2008, p.24) 

 A proposta não viria como uma nova forma que iria substituir as práticas 

vigentes, mas complementar, inclusive por ser essa apropriação tecnológica inevitável. 

Para isso acontecer é necessário rever o que a escola considera como “alfabetizado” 

O jargão da Escola com freqüência utiliza o termo alfabetização (literacy) 

para referir-se à condição de ser capaz de ler e escrever. Entretanto, os 

teóricos que tentam analisar mais a fundo o significado da educação criticam 

muito a concepção de que o analfabetismo pode ser sanado ensinando-se às 

crianças a habilidade mecânica de decodificar marcas pretas sobre papel 

branco. Há muito mais envolvido. Paulo Freire ensina-nos a não dissociar 

“ler a palavra” de “ler o mundo”. Tornar-se alfabetizado significa pensar de 

uma forma diferente da anterior, ver o mundo de outra maneira, supondo-se 

que há muitas alfabetizações diferentes. (PAPERT, 2008, p. 25) 

Prosseguindo na sua reflexão atualizada nos alerta para que não exista um 

possível ato de ignorar tais transformações, pois elas são latentes e que irão atingir 

diretamente na formação dos/as alunos/as. 

Dada a novidade da tecnologia digital, não é de surpreender que não 

tenhamos desenvolvido uma linguagem universalmente aceita para falar 

sobre ela. Isso não significa, entretanto, que devemos ignorar que uma 

revolução está em gestação ou que não devamos fazer todo o possível para 

orientar sua evolução. E isso porque, em face do problema de como reformar 

a educação básica, a transição do modo de conhecer baseado na leteracia 

(letteracy) para o modo de conhecer por meio das novas mídias pode ser mais 

importante do que a passagem da cultura preletterate (pré-leitura de palavras) 

para a cultura leterada (letterate). (PAPERT, 2008, p.26) 
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Essa transição remete ao entendimento de que o ato de lidar com as informações 

serão outras, pois a pluralidade de acesso a canais de informação torna possível a 

desconstrução e a reconstrução das ideias.  

Permite uma articulação aberta, fragmentada, relacional do raciocínio, 

tornada possível pela multiplicação das ligações hipertextuais. Quanto ao 

leitor, agora a validação ou a rejeição de um argumento pode se apoiar na 

consulta de textos (mas também de imagens fixas ou móveis, palavras 

gravadas ou composições musicais) que são o próprio objeto de estudo, com 

a condição de que, obviamente, sejam acessíveis em forma digital. Se isso é 

assim, o leitor já não é mais obrigado a acreditar no autor; pode, por sua vez, 

se tiver vontade e tempo, refazer total ou parcialmente o percurso da 

pesquisa. (CHARTIER, 2008 p.59) 
 

O texto além do texto, o que se entende, ou decifra, dos escritos só começa a 

fazer sentido a partir do leitor, este é o que vai dar a interpretação ao fazer a 

“desconstrução do texto”. Se a escrita materializa a memória, a leitura faz com que essa 

memória passe por uma representação do que foi escrito gerando novas memórias e 

essas novas memórias são as ligações que vão se formando na cabeça do sujeito 

enquanto ele lê e liga a outro texto, a uma lembrança vivida, um fato ocorrido, 

construindo um hipertexto.  

Um hipertexto é uma matriz de textos potenciais, sendo que alguns deles vão 

se realizar sob o efeito da interação com um usuário. Nenhuma diferença se 

introduz entre um texto possível da combinatória e um texto real que será 

lido na tela. A maior parte dos programas é máquinas de exibir (realizar) 

mensagens (textos, imagens etc.) a partir de um dispositivo computacional 

que determina um universo de possíveis. Esse universo pode ser imenso, ou 

fazer intervir procedimentos aleatórios, mas ainda assim é inteiramente pré-

contido calculável. Deste modo, seguindo estritamente o vocabulário 

filosófico, não se deveria falar de imagens virtuais para qualificar as imagens 

digitais, mas de imagens possíveis sendo exibidas. (LEVY, 1996 p.40) 

 

O hipertexto sob a utilização da linguagem digital permite a utilização de uma 

variedade de elementos além dos caracteres. O sujeito passa a construir ativamente 

estruturais intelectuais próprias, exercendo sobre as ferramentas tecnológicas o caminho 

que quer ou pretende seguir, como relata bem Pierre Levy. Por isso ele chama atenção 

para seis princípios abstratos que fortalecem o hipertexto como modelo de significações 

e interpretações múltiplas, aqui resumidos: 

“1º O PRINCÍPIO DA METAMORFOSE”: o hipertexto não somente é, como 

esta sendo uma construção de negociações entre atores e elementos envolvidos. 

Podendo permanecer fixo por um determinado tempo, dependo do trabalho; “2º O 

PRINCÍPIO DA HETEROGENEIDADE”: se existe a possibilidade de utilizar de vários 
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elementos, deve ser usado, pois tal qual as nossas memórias o hipertexto deve ser 

carregados de “sentidos e sentimentos”; “3º O PRINCÍPIO DA MULTIPLICIDADE E 

DE ENCAIXAMENTO DE ESCALAS”: o hipertexto deve dar a possibilidade de uma 

análise de um fragmento de sua rede e ao mesmo tempo fazer com que ele dialogue com 

o todo; “4º O PRINCÍPIO DA EXTERIORIDADE”: a hipertextualidade deve ser 

construída sempre pensando em um elemento exterior que vai acrescentar cada vez mais 

elementos e lançando o elemento exterior mais para frente; “5º O PRINCÍPIO DA 

TOPOLOGIA”: o hipertexto funciona com interligação entre os tópicos, sempre 

construindo uma coerência e um sentimento de entendimento; “6º O Princípio DA 

MOBILIDADE DOS CENTROS”: a rede hipertextual, por possuir as interconexões, 

não possui um núcleo definitivo, mas vários centros com uma infinidade de conexões 

que constroem definições e lançam a outras. (LEVY, 1995, p.34) 

Lidar com esse modelo pode auxiliar a aprendizagem de assuntos estudados, 

todavia deve se tomar cuidado para que não se confunda e acabe utilizando um modelo 

linear, de fluxo contínuo, com vários elementos, porém mantendo um núcleo fixo, com 

um elemento que sempre se sobreponha a todos os outros (um elemento oficial, 

inquestionável que é apenas enriquecido com os outros).  

A utilização do hipertexto nas instituições de ensino passa por uma reforma 

conforme relatado por Papert ou será apenas a distribuição de uma máquina onde as/os 

alunas/os irão fazer a exploração e o educador perderá sua função no espaço? O ideal é 

que todos os agentes envolvidos sejam preparados para utilizar as tecnologias, 

aumentando as possibilidades de uso, entretanto é importante ir verificando a 

aplicabilidade dos softwares, principalmente no que se refere a faixa etária, metodologia 

e proposta pedagógica. 

No ensino de História essa análise deve ser feita com atenção para que não 

reforce um olhar único oficial e tradicional sobre o assunto estudado, mas um 

fomentador das discussões, empoderando o aluno a se interessar e buscar mais 

informações, demonstrando que a apropriação tecnológica pode ser um caminho que 

possibilitará a autonomia e conhecimento. 

Na História das sociedades, um grande marco é a sistematização da escrita, pois 

a partir dela, acreditava-se, o poder do registro, da materialização da fala, da 

possibilidade quase imortal da memória, inclusive foi utilizada por muito tempo como o 
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motivo de separação da pré-História para a História. Escrever era a possibilidade de 

contar com suas palavras a sua jornada, que serviriam para os demais como exemplo do 

que fazer ou não. Os grandes faraós, imperadores, reis procuravam deixar sua marca 

pessoal para a prosperidade. Se a escrita, nessa perspectiva, se sobrepõe à oralidade, ela 

então será sobreposta pelo audiovisual, pois não basta só estar escrito, palavras podem 

facilmente ser maquiadas, se faz necessário ver e ouvir o que aconteceu. Vale lembrar 

que essas informações também podem ser manipuladas, até porque nada substitui o fato 

original e o que vamos ter são representações, que vão agregar valor dependendo do 

instrumento de registro utilizado. Quanto mais informação uma tecnologia possa trazer 

mais valorizada ela será, e essa valorização se confirma pela sua utilização afirmação 

que, segundo Muraro: 

O uso normal da tecnologia, portanto, modifica fisiologicamente o homem, 

de maneira continua. E esta constante modificação do homem implica na 

continua modificação da tecnologia, e assim por diante. 
Socialmente, isto se traduz em termos de pressões que agem como irritantes e 

de novas inovações, que agem como contra-irritantes. E cada vez que isto 

acontece abre-se para o homem um mundo novo e surpreendente, uma nova 

forma de inter-relacionamento tanto dentro de si mesmo, como em termo 

coletivo. Mas, gradualmente, o choque inicial se vai dissipando à medida em 

que a nova tecnologia é absorvida tanto individual como socialmente. Tudo 

volta à normalidade (nova) quando a comunidade absorve a nova tecnologia 

em suas formas de ação e de trabalho até o ponto de saturação. Entretanto, a 

revolução está na longa fase de ajustamento de toda a vida pessoal e social ao 

novo modelo de percepção suscitado pela nova tecnologia. (MURARO, 

1968, p.34) 
 

 

Ao fazer apropriação da reflexão de Muraro, que na década de 1960 já previa a 

precarização do mundo e retomando as categorias dos “irritantes” e dos “não-irritantes” 

acato a compreensão dessa socióloga, que ao passar pelo tempo de maturação, a 

sociedade não mais discutirá sobre se “ela é boa” ou “não é boa”, mas “o que podemos 

fazer com ela”. O grande problema é quando a inovação supera o tempo de maturação, 

causando um mal-estar constante ao se falar de novas tecnologias, um olhar sempre 

desconfiado, uma demora na “oficialização” de sua utilização. 

 Analisando esses estudos, entendemos uma das possibilidades do porque o 

migramento total do “modelo mecânico de escola” para o “modelo eletrônico de escola” 

não ocorra de maneira tão descomplicada, talvez falte nessa migração essa busca pela 

maturação e não apenas saturação. Isso acarreta em dessincronia com o tempo da 
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sociedade e se não temos uma escola que nos prepare para a vida, certamente teremos 

que ir aprendendo durante a atuação. 

Essa dessincronização pode ser bem visualizada ao analisar a utilização dos 

softwares de forma educacional, pois o tempo de criação do software, de sua utilização 

e de sua substituição, ou uso em segundo plano pelo usuário, se dá em menos tempo do 

que o software é apropriado para fins educacionais. Por tanto ao falar de softwares 

educacionais é preciso ultrapassar as classificações de um software comum, temos que 

os vês na perspectiva da aprendizagem. 

2.1 - Softwares educacionais 

Os softwares educacionais devem ser avaliados de acordo como o uso 

educacional que se pretende, sempre levando em conta a forma como ele busca a 

construção do conhecimento e a reconstrução de outras compreensões, principalmente 

de outras disciplinas. É necessário associar essa utilização à proposta pedagógica 

utilizada. Por exemplo, em uma proposta construtivista ele deve ter um ambiente 

interativo, isso significa possuir: descrição, execução, reflexão, depuração, descrição. 

Nesse percurso um software pode ser classificado pelo fundamento de ensino 

que ele busca, se é algo mais autônomo ou interacional, ou pelos níveis de 

aprendizagem do aluno, que são: sequencial, servindo apenas como um complemento 

no processo de transferência de conteúdo; relacional, trabalhando com a possibilidade 

de adquirir certas habilidades e relacionado com outras temáticas, fatos e informações; e 

criativo, que traz informações, mas permite a produção de novas informações, tornando 

o aluno mais participativo. 

Os tipos de softwares educacionais mais comuns que podem ser encontrados 

segundo Valente (1998, p.7) são: tutoriais, programação, aplicativos, exercícios e 

práticas, multimídia e internet, simulação e modelagem, jogos. Essa classificação vai 

influenciar o edital de 2014 do PNDL na inserção dos OEDs como material pedagógico.  

Esses OEDs deveriam servir tanto para trabalho em coletivo ou individual, 

aumentando a interação entre as/os alunas/os, porém sem esquecer de estimular o 

aprendizado pelo indivíduo. Para isso os livros didáticos viriam acompanhados de 
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DVDs, tanto na versão das/os alunas/os quanto a da/o professor/a, atentando para que 

esses OEDs não sejam mera digitalização do livro didático. 

Além do DVD, os conteúdos deverão ser disponibilizados de forma gratuita no 

portal do professor ou outro ambiente da plataforma do MEC, por exemplo, “TV 

Escola”, e somente através deles podem ser acessados, evitando que o conteúdo fique 

atrelado a outros produtos pagos ou que cause alguma confusão aos usuários. 

Toda essa preocupação visa um melhor entrosamento e aproveitamento da 

aprendizagem pelos estudantes, cumprindo a lógica de que se a educação escolar 

prepara o indivíduo para a sociedade, ele tem por obrigação tornar acessível as 

produções para uma apropriação. 

O acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos direitos 

fundamentais do cidadão. A educação escolar, como instrumento de 

formação integral dos alunos, constitui requisito fundamental para a 

concretização desse direito. Para tanto, a educação deve organizar-se de 

acordo com a legislação em vigor, de forma a respeitar o princípio de 

liberdade e os ideais de solidariedade humana, visando assim, ao pleno 

desenvolvimento do educando, ao seu preparo para o exercício da cidadania e 

à sua qualificação para o trabalho. (BRASIL.MEC, 2011, p. 45) 

E assim, buscando, por meios das ferramentas comunicacionais produzidas e já 

utilizadas pela sociedade, se faz necessário a inclusão dessas tecnologias digitais no 

contexto escolar, uma vez que além de um aprendizado orientado sobre o seu uso, ainda 

garante o desenvolvimento de novas competências e habilidades esperadas para esse 

novo mundo. 

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.  
Nessa perspectiva, o presente edital amplia o modelo de livro didático até 

então distribuído no âmbito do Programa ao permitir a inscrição de coleções 

impressas acompanhadas de conteúdos multimídia destinados ao processo de 

ensino e aprendizagem. Esses conteúdos, compostos de objetos educacionais 

digitais, são complementares à coleção impressa e devem estar articulados 

aos temas e conteúdos de cada coleção. Ao agregar ao livro didático esses 

conteúdos, espera-se facilitar o acesso de alunos e professores a esses 

recursos tecnológicos com vistas a tornar o processo de ensino e 

aprendizagem mais significativo e prazeroso em sala de aula. 

(BRASIL.MEC, 2011, p. 46) 
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Capítulo 03 – Categorizando os softwares educacionais para o ensino de 

História 

No edital de 2014, o MEC abriu a oportunidade de, junto ao livro didático vir 

acompanhado um DVD com caráter suplementar à obra. Nesse edital o DVD não seria 

material de exclusão do material impresso (o livro poderia ser aprovado, mesmo se o 

DVD não fosse). Essa iniciativa serviu para inserir de forma oficial a utilização dos 

objetos educacionais digitais (OEDs) nas salas de aula por todo país. No item 3.3 do 

edital ao ser definido o entendimento do objeto educacional digital (OED) e o mesmo é 

categorizado, em: “audiovisual, jogo eletrônico educativo, simulador e infográfico 

animado, ou congregar todas ou algumas dessas categorias no estilo hipermídia”. O 

edital, ainda permite a possibilidade de avaliação de cada coleção didática levando em 

conta a área para qual eles foram desenvolvidos. Para a área de História alguns pontos 

chamam a atenção: 

1. utiliza a intensa produção de conhecimento nas áreas da História e da 

Pedagogia, realizada nos últimos anos, considerando-a como ponto de 

reflexão e de discussão;  
2. compreende a escrita da História como um processo social e 

cientificamente produzido e que desempenha funções identitária e de 

orientação na sociedade;  
3. explicita as opções teórico-metodológicas (histórica e pedagógica);  
4. apresenta coerência entre as opções teórico-metodológicas explicitadas e o 

desenvolvimento dos textos principais, textos complementares, ilustrações e 

com os objetivos gerais do ensino de História para os anos finais do ensino 

fundamental;  
5. adota opções teórico-metodológicas que contribuam efetivamente para a 

consecução dos objetivos da História acadêmica, da disciplina escolar 

História para os anos finais do ensino fundamental;  
6. desperta os alunos para a historicidade das experiências sociais, 

trabalhando conceitos, habilidades e atitudes, na construção da cidadania;  
7. estimula o convívio social e o reconhecimento da diferença, abordando a 

diversidade da experiência humana e a pluralidade social, com respeito e 

interesse;  
8. trabalha os preceitos éticos de forma contextualizada, visto que, 

desistoricizados, podem resultar em trechos, capítulos ou partes dissociadas 

da proposta geral da coleção, se transformando, apenas, em ensinamentos 

morais e cívicos não condizentes, seja com os objetivos do ensino, seja com a 

produção do conhecimento histórico;  
9. contribui para o desenvolvimento da autonomia de pensamento, o 

raciocínio crítico e a capacidade de argumentar do aluno;  
10. apresenta ilustrações variadas quanto às possibilidades de significação 

como os desenhos, fotografias e reproduções de pinturas;  
11. apresenta ilustrações que exploram as múltiplas funções das imagens, de 

forma a auxiliar o aprendizado do alfabetismo visual e do ensino de História.  
12. apresenta imagens acompanhadas de atividades de leitura e interpretação 

e de interação, sempre que possível, referenciada sua condição de fonte para 

a produção do conhecimento histórico;  
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13. apresenta, de forma contextualizada, propostas e/ou sugestões para que o 

educando acesse outras fontes de informações (rádio, TV, internet etc.).  
Para que haja coerência com os princípios acima listados, as obras didáticas 

não devem conter anacronismos e voluntarismos.  
O anacronismo consiste em atribuir razões ou sentimentos gerados no 

presente aos agentes históricos do passado, interpretando-se, assim, a História 

em função de critérios inadequados, como se os atuais fossem válidos para 

todas as épocas. Trata-se, com efeito, de distorção grave, que compromete 

totalmente a compreensão do processo histórico.  
O voluntarismo, por sua vez, consiste em aplicar a documentos e textos uma 

teoria a priori, em função do que se quer demonstrar. Dessa forma, a escrita 

da História é utilizada apenas para confirmar as explicações já existentes na 

mente da autoria, que parte de convicções estabelecidas por motivos 

ideológicos, religiosos ou pseudocientíficos. Pode, ainda, originar-se da 

tentativa da aplicação de teorias explicativas, tomadas acriticamente. 

(BRASIL.MEC, 2011, p.57) 
 

Para as avaliações dos OEDs, tanto separados ou trabalhados em conjunto 

(conteúdos multimídia), é especificado para cada categoria (audiovisual, jogo eletrônico 

educativo, simulador e infográfico animado) critérios de análise dos conteúdos. Para o 

audiovisual serão consideradas produções em forma de vídeo, película e animações. 

Deverão seguir as seguintes especificações:  

3.1.1. Os vídeos deverão ter entre 3 e 5 minutos. O vídeo NÃO deve ser 

assinado ou possuir créditos dentro da Obra, sendo o espaço para esse tipo de 

incremento uma categoria no menu do DVD ROM. A captação dos vídeos 

deverá ser em Full HD. 
3.1.2. Formatos: (Ficcional, ou Não-ficcional: Seriado, Minissérie, 

Documentário, Animação).  
Não será aceito o formato de vídeo aula, onde um único interlocutor 

(professor) narra uma matéria. Os conteúdos devem oferecer experiências 

que professores e alunos normalmente não encontram em uma sala de aula.  

3.1.3. Além da captação, a produção poderá se utilizar de recursos variados 

de animação, tais como:  Stop motion, 3d, 2d, composição e motion graphics, 

A fim de facilitar o entendimento dos conteúdos a produção deve, ainda, 

prever outros recursos audiovisuais, como imagens de arquivo, aplicação de 

videografismos, textos e gráficos que complementem as explicações. 

(BRASIL.MEC, 2011, p.71) 

A categoria do jogo eletrônico educativo, utiliza-se das considerações e 

definições utilizadas pelo Ministério da Cultura e da Abragames – Associação Brasileira 

das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos:  

O jogo eletrônico é uma categoria de software de entretenimento cuja 

objetivo da interação envolve completar uma tarefa, vencer um desafio, obter 

a maior pontuação, derrotar um adversário (real ou simulado) ou permanecer 

o maior tempo possível no jogo. O gênero de jogos eletrônicos educacionais 

(ou educativos) visa transmitir conteúdos e conceitos que fazem parte do 

currículo escolar, ou ainda assuntos específicos ou de conhecimento geral. 

(BRASIL.MEC, 2011, p.68) 
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Os OEDs de Simulação ou simuladores, são softwares que buscam resultados 

realistas através da observação ou interação do usuário com uma atividade simulada que 

podem ser divididas em: passivas, nas quais o usuário apenas observa o desenvolver da 

simulação; e atuantes, onde a atuação dos usuários para desenvolver as ações será 

imprescindível.  

Tanto a categoria de jogos quanto a categoria dos simuladores vão seguir 

critérios básicos em comum para avaliação: 

3.2.1. Conteúdo destinado à comprovação de hipóteses, resolução de 

problemas, relacionamento dos conceitos, a testagem de diferentes caminhos, 

de forma que o usuário consiga chegar, por meio de uma estratégia de jogo 

ou laboratório virtual, às conclusões conceituais relativas à proposta 

curricular da coleção. A abordagem inicial deve conter uma explanação 

teórica interdisciplinar sobre o assunto trabalhado, com distribuição adequada 

e balanceada de textos, vídeos, imagens e outras mídias.  
  
3.2.2. Padrões pedagógicos:  
3.2.2.1. Todos os jogos e simuladores deverão apresentar instruções claras e 

de fácil leitura durante todas as atividades.  
3.2.2.2. Todas as atividades deverão apresentar feedback e dicas que ajudam 

o usuário no processo de aprendizagem.  
3.2.2.3.  Todos os jogos e simuladores deverão apresentar atividade (s) 

interessante (s) e desafiadora (s) o suficiente para motivar o usuário a 

participar da atividade.   
3.2.3. Padrões técnicos:  
3.2.3.1. Apresentar acessibilidade prevista neste edital.  
3.2.3.2. Tamanho mínimo de 40 Mb. (BRASIL.MEC, 2011, p.74) 
  

 

Já os infográficos animados são utilizados para auxiliar na aprendizagem e 

fixação de um conteúdo utilizando recursos gráficos. Atualmente inclui-se também os 

recursos webgráficos como áudio, animação e hiperlink para outros recursos. O PNLD 

traz uma classificação elaborada por Adriana Alves Rodrigues, que   identifica três fases 

baseando-se na interatividade presente nos infográficos, são elas: 

 

1.6.1. Infográficos lineares: navegação sequencial, estáticos, ausência de 

interatividade. Um exemplo seria um gráfico que mostrasse o ciclo da água 

na Terra, onde o visitante avançaria por cada estágio (evaporação, 

precipitação etc.), ativando a respectiva imagem.  
1.6.2.  Infográficos multimídia:  introdução de elementos multimídia para a 

narrativa visual; navegação multilinear.  Um caso típico seria uma linha do 

tempo, onde as datas trariam informações adicionais, com possibilidade de 

mostrar vídeos, fotos e áudio.  
1.6.3. Infográfico em base de dados: elemento principal é a base de dados 

para a produção; personalizável, cruzamento de dados, dinamismo.  

Exemplo:  em um gráfico que mostra o crescimento da população mundial, o 
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visitante poderia selecionar anos e países para obter os dados específicos. 

(RODRIGUES, s/ano, s/p. apud BRASIL. MEC, 2011, p. 69) 
 

Os infográficos vão ter como critérios básicos: 

 
3.3.1. Conteúdo digital destinado a explicação pontual de um fato ou 

fenômeno.  

3.3.2. Tamanho mínimo de 30 Mb. (BRASIL. MEC, 2011, p.74) 

 

O PNLD ainda traz algumas informações sobre a disponibilidade desses 

conteúdos de forma offline, como a disposição dos OED em formato de DVD que 

deveria acompanhar no mínimo o material do professor, assim mesmo estando sem 

conexão com os objetos online, não ficaria com a aula desfalcada, pois ambos seguiriam 

os mesmos requisitos. 

Essa apropriação dos objetos digitais como ferramentas educacionais, depende 

não somente de equipamento, mas também de uma preocupação sobre as pessoas 

envolvidas durante o processo. Como foi exposto nesse capítulo os docentes e 

estudantes são sujeitos que refletem a sociedade na qual estão inseridos, por tanto é 

necessária uma operação menos mecânica e mais humana, afinal de contas os Objetos 

digitais, os softwares e suas derivações não passam de ferramentas que podem auxiliar a 

quem o utilizar. 

A seguir, no capítulo 3, será explorado como alguns professores estão se 

apropriando dessas novas ferramentas e objetos de aprendizagem nos espaços escolares, 

através de uma análise detalhada do Portal do professor, que é um grande agregador de 

sugestões de aula e de recursos educacionais, apresentando um tutorial sobre o ambiente 

e selecionando alguns objetos e aulas para análise.  

O percurso metodológico utilizado para melhor explorar o Portal do Professor, 

incluindo um breve tutorial que possibilita, além da demonstração das possibilidades 

oferecidas do ambiente, as mecânicas possíveis de interação dos/das professores/as a 

partir deste instrumento. Em seguida farei uma identificação e apresentação dos 

recursos educacionais, sua categorização e o número de acesso. É através da quantidade 

de acesso que selecionarei um recurso de cada categoria e verificar as sugestões de aula 

que o traz como objeto digital de aprendizagem. Uma análise crítica será feita ao final 

de cada plano, principalmente identificando a perspectiva teórica de História valorizada 
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através dos recursos educacionais utilizados e compreendendo a aplicabilidade deles na 

construção de um conhecimento histórico. Feito isso, farei uma análise buscando a 

estrutura de cada tipo de recurso categorizado pelo portal e como eles podem ser 

utilizados para a construção de um conhecimento histórico.  

Na data de 18 de agosto de 2016, o Portal do Professor possuía 15.171 (quinze 

mil cento e setenta e um) sugestões de aulas e 840 (oitocentos e quarenta) coleções de 

aulas disponíveis nos mais variados temas para os mais variados componentes 

curriculares das diversas modalidades e níveis de ensino. As aulas são desenvolvidas 

por um/uma professor/a ou pode ser formada uma equipe, desde que todos os 

envolvidos estejam inscritos no sistema do Portal. Para fazer a inscrição há que acessar 

o endereço http://portaldoprofessor.mec.gov.br e na barra superior do site clicar em 

“Cadastre-se”, porém, vale lembrar que o acesso a visualização das sugestões de aulas é 

liberado mesmo  para quem não tem cadastro. 

 

Figura 6 - Cadastro no Portal do Professor.  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor  

 

Na página que vai abrir estará o primeiro de três passos a ser seguido para a 

conclusão do cadastro, consiste em: “Dados Pessoais”, dados básicos de inscrição e para 

futuros contatos; o segundo é referente aos “Dados Profissionais”, criando certo tipo de 

currículo sobre onde atua ou atuou; e o terceiro “Dados de Acesso”, login e senha de 

acesso ao portal. Depois de realizado o cadastro pode se personalizar o perfil do inscrito 

com foto e outras informações, tal quais outras redes sociais virtuais. Com o acesso 

liberado, o professor/a poderá realizar a inclusão de sugestões de aulas autorais, para 

isso basta ir até o menu “Espaço da Aula” e acessar o sub-menu “Criar Aula”. 

 

FIGURA 7 - Criar sugestão de aula.  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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Nesse espaço estão disponibilizados dois vídeos tutoriais, um para a criação 

individual de sugestão de aula e o outro para criação de aulas em equipe. O sistema 

também dispõe de tutoriais em formato PDF para as duas modalidades. Após a criação 

das aulas, elas são enviadas para análise por uma equipe do MEC para depois, se tudo 

estiver nas normas, ser liberado para a publicação. Essa análise é para manter um padrão 

nas aulas e evitar nas mesmas, erros gramaticais e/ou de preenchimento que impeçam de 

ser incluídas no filtro de pesquisas. Porém, se houver algum ajuste necessário ou se a 

sugestão de aula estiver com algum outro problema o autor será contatado para fazer o 

reparo. Só depois de concluir todas as etapas a aula será liberada para outros visitantes 

acessar. 

 

FIGURA 8 - Acessado as sugestões de aula.  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor  

 

Para acessar às aulas e às coleções de aulas existentes no portal, o usuário não 

precisa estar logado com seu usuário e senha, basta acessar o menu “Espaço da Aula” e 

clicar no sub-menu “Sugestões de Aula”. Na página que vai abrir é possível navegar de 

diversas formas: a primeira forma consiste em uma busca simples, digita-se um termo 

no campo “buscar em aulas” e o sistema resulta em todas as sugestões que tenham 

aquele termo (necessita de utilização de termos específicos para resultar em um bom 

refinamento); a segunda forma refere-se a uma busca mais detalhada, portanto é 

necessário clicar no campo “Mais opções de busca” e poderá fazer refinamentos mais 

específicos; a terceira forma de navegar é solicitar uma listagem com todas as sugestões 

de aulas disponíveis (uma lista com mais de 15 mil sugestões de aulas). 



78 
 

 

FIGURA 9 - Navegação entre as sugestões de aulas.  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor  

 

Para uma melhor análise do uso das ferramentas tecnológicas na área de 

História, optei por fazer uso da opção de “Mais opções de busca”, pois permite fazer um 

refinamento mais especifico dos objetos estudados.  

 

FIGURA 10 - Menu de "Mais opções de busca".  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do auto 

 

Esse tipo de busca oferece um refinamento quanto ao “Nível de Ensino”, e, ao 

escolher essa opção, ainda pode ser feito um  refinamento quanto ao Tipo de pesquisa 

(Educação infantil, Educação profissionalizante, Ensino fundamental final, Ensino 

fundamental inicial, Ensino Médio), Componente curricular (de cada tipo de pesquisa), 

Tema (de acordo com os componentes curriculares), UF (posso refinar por estados 

brasileiros), Ordem de classificação (Ordem de publicação, Mais comentadas, Melhor 

classificadas, Ordem alfabética e Mais acessadas); 
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FIGURA 11 - "Mais opções de busca" "Nível de ensino". 

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor 

 

 Outra opção de refino é “Modalidade”, essa opção diferencia-se por abranger outro 

Tipo de pesquisa (Educação de Jovens e adultos – 1º ciclo, Educação de Jovens e 

adultos – 2º ciclo, Educação escolar indígena), os demais campos (Componente 

curricular, Tema, UF, Ordem de classificação) seguem a mesma lógica de aninhamento 

do “Nível de ensino”. 

 

FIGURA 12 - "Mais opções de busca" "Modalidade".  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor  

 

Sobre as sugestões de aulas disponíveis no banco de dados, o próprio Portal traz 

uma série de estatísticas que podem ser encontrados em 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/estatisticas.html. Algumas são importantes de serem 

destacadas para uma melhor observação do estudo, no total de 15.171 aulas no banco de 

dados; 1.427 são referentes ao componente curricular de História (normalmente as aulas 

são alojadas para serem transdisciplinares, ou seja, possuir mais de um componente 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/estatisticas.html
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curricular por sugestão); dessas aulas, 701 estão alojadas no tipo de pesquisa referente 

ao ensino médio.  

Essas sugestões de aulas são enriquecidas pelos recursos educacionais, muitas 

vezes confundidos com materiais (tesoura, papel, Datashow, cartolina, entre outros), 

porém não o são. Os recursos educacionais são, segundo o próprio Portal do Professor: 

Recursos são ferramentas didáticas que ajudam o professor a ensinar melhor, 

que enriquecem o planejamento de uma aula ou atividade. São recursos 

portanto: as estratégias de leitura, dessocialização do resultado de uma 

pesquisa ou de um trabalho de grupo, uso de áudios, ou vídeos, 

jogos(incluindo os virtuais), simulações, mediante uma determinada 

dinâmica etc., jornais, livros, revistas,CDs, CD-ROM, sites etc, podem fazer 

parte de um e de outro, dependendo do enfoque. (BRASIL. MEC , s. d.) 
 

 Os recursos educacionais podem ser denominados como “objetos de 

aprendizagem” ou “objetos educacionais” e são disponibilizados nas sugestões de aula 

ou elaborados individualmente e disponibilizado no “Banco Internacional de Objetos 

Educacionais” – BIOE – plataforma “irmã” do Portal do Professor. O recursos 

educacionais podem ser acessados pelo site do BIOE (Disponível em: 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/    Acesso em: 18 de agosto de 2016) ou pelo Portal 

do Professor. 

 

FIGURA 13 - Acessando os recursos educacionais.  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor 

 Estes recursos podem seguir os mesmos parâmetros de buscas das sugestões de 

aula (“Nível de Ensino” e “Modalidade”), porém vai haver uma modificação que é o 

filtro “Tipo de recurso”, que vai estar dividido da seguinte forma: Animação/simulação; 

vídeo; Experimento prático; áudio; Mapa; Software educacionais; imagem; e hipertexto. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
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FIGURA 14 - Menu de busca de "Recursos educacionais".  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor 

 

 Atualmente o Portal do Professor consta com um acervo de 13.882 recursos 

educacionais, sendo 9.383 voltados para o ensino médio e 266 dedicados à História. Em uma 

análise comparativa com os números de sugestões de aula, podemos levantar algumas 

considerações importantes nesse processo de inclusão das tecnologias digitais como objetos 

de ensino, tais como: em um panorama geral pode-se dizer que temos quase um recurso para 

cada aula (lembrando sempre que o mesmo recurso pode servir para uma ou mais aula); no 

ensino médio temos mais recursos que propostas de aulas isso nos leva a crer que 

encontraremos mais de um recursos enriquecendo uma mesma sugestão (aumentando assim 

a interatividade como os objetos digitais educacionais); No que se refere ao componente 

curricular de História temos uma numeração mais que dobrada de sugestões de aula do que 

recursos educacionais (ou muitos planos não definiram sobre a utilização dos recursos ou  

pode estar ocorrendo uma reutilização em aulas diferentes das mesmas ferramentas digitais e 

isto pode ser bom, pois cria conexões entre os saberes estudados, mas também corre-se o 

risco de se tornar repetitivo).  

Quadro I: comparativo de “Sugestões de aula” e “Recursos educacionais” 

 Sugestões de aula Recursos educacionais 

Total 15.171 13.882 

Ensino médio 5.358 9.383 

História 701 266 

Fonte: Pesquisa do autor desta dissertação 
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No item dos recursos educacionais resolvi destrinchar esses 266 (duzentos e 

sessenta seis) recursos educacionais agregados à disciplina de História no ensino médio, 

sobre os quais reflito acerca da utilização das linguagens digitais no ensino de História 

gerando a seguinte distribuição: 1 de Animação/simulação; 174 vídeos; 0 Experimento 

prático; 45 áudios; 0 Mapa; 0 Software educacional; 46 imagens; e 0 hipertexto). 

O sistema de busca permite a utilização de 5 filtros de ordenação. O escolhido 

por mim para a seleção foi o de “Mais acessados”, pois os outros 4 apresentam 

especificidades que fragilizam a sua utilização, por exemplo: “ordem de publicação”. Se 

fosse utilizado este filtro, eu veria os de publicação mais antigas, primeiros, pois 

ordenaria pela data de publicação; o filtro “mais comentados” permite ver a dinâmica do 

Portal em funcionamento, vale ressaltar que os usuários não tem o costume de tecer 

comentários às publicações que acessam (nem para agradecer), a sugestão mais 

comentada possui 17 comentários, porém possui 9.101 acessos , porém 17 comentários 

(não chega nem a 1% de feedback); o filtro “melhor classificados”, também não 

apresenta resultados satisfatórios, pois assim como o filtro de “mais comentados”, 

possui uma taxa baixa de feedback, o melhor classificado,, segundo o filtro, possui 2 

classificações de 2.386 acessos (proporção abaixo e 0,1%); o filtro “ordem alfabética”, 

utiliza apenas a classificação alfabética para organizar a lista de sugestões de aula. 

 

FIGURA 15 - filtro de "mais acessados".  

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor  

 

3.1 - Recursos selecionados 

Selecionando o filtro de “Mais acessados” como padrão, foi selecionado um 

recurso educacional de cada categoria para ser analisado, primeiro com uma 
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conceituação geral sobre o que esperar do tipo de objeto e depois uma apresentação 

específica do recurso, logo em seguida faço, sempre que possível, a apresentação da/as 

sugestão/ões de aula/as que utiliza dele como objeto de aprendizagem.  Utilizei a 

descrição do recurso como ele é apresentado no Portal (estrutura curricular, objetivo, 

descrição, observação, autor, fonte do recurso, licença). 

A apresentação da/as sugestão/ões de aulas segue um texto baseado no roteiro 

disponibilizado pelo próprio autor no sistema, finalizando com uma análise crítica, 

principalmente buscando identificar a perspectiva teórica de História valorizada através 

das sugestões e dos recursos educacionais utilizados, buscando a compreensão da 

aplicabilidade deles na construção de um conhecimento histórico. 
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Capitulo 04 – Analisando os materiais disponíveis no portal do professor 

4.1-Animação/simulação 

A animação e a simulação, mesmo estando associadas em uma só categoria, têm 

finalidades diferentes. Ambas partem da ideia de criar uma situação baseada em uma 

ocorrência, entretanto a animação permite a demonstração tal qual ocorre, quanto a 

simulação permite a interferência do usuário, modificando o fim de acordo com suas 

escolhas. 

Essa categoria possui apenas um recurso educacional voltado para a História, “A 

formação do cidadão na Grécia antiga” e foi inserido ao sistema no dia 22 de outubro de 

2010, atualmente consta com 2866 acessos. Está em português e possui 

aproximadamente 7MB, com as seguintes características:  

Ficha Técnica 
Estrutura curricular 
Educação Superior::Ciências Humanas::Educação::História da Educação 
Educação Básica::Ensino Médio::História::Cidadania: diferenças e 

desigualdades 
Objetivo 
Mostrar em que se baseava a educação na Grécia antiga 
Descrição 
Apresenta como era os conceitos da educação na Grécia antiga. Aborda a 

formação política de sociedades como os Sumérios, os Egípicios e os 

Fenícios. Retrata o que era a Pólis grega 
Observação 
Para visualizar este recurso é necessário instalar o Flash Player. Disponível 

em: 

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Versio

n=ShockwaveFlash&Lang=BrazilianPortuguese 
Autor 
Oliveira, Tatiane de 
Fonte do recurso 
http://teca.cecierj.edu.br/index.php?palavrachave=pedagogia&tipo= 

Licença 
Todos os recursos estão sob a licença Creative Commons, que permite o uso 

não comercial dos itens desde que seja dado crédito (atribuição) ao autor ou 

licenciante  

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=30609) 
 

http://teca.cecierj.edu.br/index.php?palavrachave=pedagogia&tipo=
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FIGURA 16 - Recurso educacional  “A formação do cidadão na Grécia antiga” 

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor 

 

Ao buscar sugestões de aulas que fossem utilizar esse recurso, não foi 

encontrado nenhum, o que gera a compreensão que o objeto foi criado como recurso 

educacional e disponibilizado no BIOE. O recurso é uma animação no estilo “point 

click”, ou seja, uma animação/simulação que o usuário deve apontar e clicar, para que 

toda a ação aconteça. O recurso tem como objetivo trazer mais informações sobre “a 

formação do cidadão na Grécia Antiga”, inicia com uma imagem que seria de um 

guerreiro com armadura, capacete, espada e escudo, a imagem mais lembra a de um 

filme hollywoodiano, com um homem branco, musculoso e bastante reluzente. Talvez 

por estar associado ao padrão de perfeição grega, que tanto fascinou os renascentistas, 

no final da chamada Idade média, mas que tal beleza só estaria disponível ao cidadão, 

homem nascido na Grécia e filho de pais gregos, que pudesse conquistar. Segundo a 

historiadora Bettany Hughes, a conquista era árdua:  

 Aqueles com tempo livre ficavam até oito horas na academia. Um cidadão 

médio de Atenas ou de Esparta teria um abdômen "rasgado" ─ com cintura 

fina, pênis pequeno e brilhando de óleo de suas partes íntimas até o dedão ─ 

magro ─ do pé. (HUGHES, 2015)  

Conforme a pesquisadora relata, podemos entrar em uma discussão que a Grécia 

antiga perfeita, era perfeita para poucos gregos.  
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Dando continuidade ao objeto, ele traz questionamento sobre a obediência a uma 

ordem divina como ordem política dos Sumérios, egípcios e fenícios, mas não 

aprofunda, deixando transparecer uma organização superior do sistema grego, uma 

superioridade da pólis grega, que inclusive origina a palavra “política”. Porém essas 

outras civilizações citadas também possuem um sistema de hierarquia política baseada 

em organização das classes. O recurso finda com um convite para conhecer mais sobre 

personagens e o homem grego, mas não conclui. 

Em uma busca rápida nas sugestões de aulas, utilizando o termo “Grécia antiga” 

na busca mais ampla, podemos constatar que existem 166 sugestões de aula envolvendo 

a temática, porém nenhuma delas utiliza esse recurso. 

O ideal ao trabalhar com animações e simulações no espaço escolar é ter um 

aluno em cada computador, pois as maiorias destes recursos são elaborados para serem 

visualizados em primeira pessoa, no entanto se houver a limitação de máquinas ou 

outras ferramentas tecnológicas na comunidade escolar que vai ser desenvolvida a 

atividade, pode ser executado por um aluno e o restante da turma acompanhando como 

espectador e posteriormente o professor disponibilizará o link ou arquivo para que as/os 

alunas/os possam interagir com o recurso em outro momento (casa, lan-house, casa de 

amigos/parentes). A execução por um/a aluno/a durante a exibição é de extrema 

importância para que seja visualizado pelos pares que é de descomplicado manuseio, 

causando assim uma apropriação tecnológica. 

Dentro desse segmento devemos destacar a importância dos games (jogos 

digitais) por ser uma ferramenta presente nas atividades do cotidiano das/os alunas/os e 

com grande potencial de auxílio na construção do conhecimento e aprendizagem. 

Os Games, embora com algumas semelhanças em sua elaboração com os 

jogos tradicionais, possibilitam, para além da possibilidade de simulação, 

movimento, efeitos sonoros em sua utilização corriqueira, uma interação com 

uma nova linguagem oriunda do surgimento e do desenvolvimento das 

tecnologias digitais, da transformação do computador, em aparato de 

comunicação, e da convergência das mídias. (MOITA, 2007. P. 45) 

4.2 Vídeo 

O vídeo é um recurso muito difundido nas salas de aula seja na forma de filmes 

comerciais para ser discutidos com as/os alunas/os, quanto instrucionais que são criados 
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para ensinar algo (vídeo tutorial, por exemplo). Pode se dizer que o vídeo é um recurso 

que trazem imagens em movimento e que podem ou não conter som. 

Na categoria de vídeo, o mais acessado é o recurso “Era feudal”, com 9104 

acessos desde que foi inserido no ano de 2008. Está em português e tem o tamanho 

aproximado de 19MB. 

Ficha Técnica 
Estrutura curricular 
Educação Básica::Ensino Médio::História::Processo histórico: nações e 

nacionalidades 
Objetivo 
Reconhecer os diferentes agentes sociais e os contextos envolvidos na 

produção do conhecimento histórico; problematizar a vida social, o passado e 

o presente, na dimensão individual e social; comparar problemáticas atuais e 

de outros momentos históricos 
Descrição 
Caracteriza a época do Feudalismo, permitindo a compreensão e a interação 

de personagens e atividades similares ao período. Aborda aspectos do feudo 

como a estrutura, o clero, a nobreza e os servos 
Observação 
Este recurso foi elaborado com o apoio da Universidade Paulista (UNIP/SP) 

para o concurso RIVED 
Autor 
Terêncio, Régis Vinícius Colombo 
Fonte do recurso 
http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php 

Licença 
Os conteúdos produzidos pelo RIVED são públicos e estarão sendo, 

gradativamente, licenciados pelo Creative Commons. Esses conteúdos podem 

ser acessados por meio do sistema de busca - repositório on-line, que permite 

visualizar, copiar e comentar os conteúdos publicados. Com a licença 

Creative Commons, garante-se os direitos autorais dos conteúdos publicados 

e possibilita a outros copiar e distribuir o material contanto que atribuam o 

crédito aos autores.  
 (http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=1325) 

 

 

FIGURA 17: Recurso educacional  “Era feudal” 

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor 

 

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=1325
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O recurso em questão possui uma característica interessante, pois mesmo 

estando na categoria de vídeos, na verdade ele é uma animação que depende da 

interatividade com usuário e que no final ainda tem que responder um “quiz” pontuado. 

Na verdade, esse recurso deveria entrar ou em “Animação/simulação” ou “Software 

educacional”. Mesmo detectando esse ponto é interessante ver como ele é trabalhado 

nas sugestões de aula das quais identifiquei duas:  

4.2.1  Sugestão de aula com recurso vídeo -  01 

“A sociedade feudal e a relação entre servos e senhores” 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51143), traz as 

seguintes informações iniciais para execução da aula: 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 
• Compreender os aspectos centrais que marcaram o feudalismo na Europa 

medieval. 
• Identificar e analisar as obrigações devidas pelos servos aos senhores na 

sociedade feudal. 

• Apontar as principais características da relação entre servos e senhores no 

feudalismo. 

Duração das atividades 
06 aulas de 50 minutos 
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 
O contexto que possibilitou a emergência do feudalismo na Europa medieval. 
Estratégias e recursos da aula 
Estratégias: 

• Leitura e interpretação de textos e imagens. 
• Projeção e debate de vídeos. 

• Produção de mapa conceitual. 

• Produção de esquema. 

• Atividades individuais, em dupla e em grupo. 

• Análise de jogos relacionados à temática da aula. 

  
Recursos: 

• Computador e internet. 
• Data Show ou TV/DVD. 

• Programa Cmap Tools. 

• Jogo de Xadrez. 

 

A própria sugestão de aula traz a informação que deve ser aplicado em 3 

módulos, sendo o primeiro voltado à contextualização temática, divisão da turma em 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51143


89 
 

grupo, projeção de vídeos diferentes para cada grupo discutir e construir um mapa 

conceitual, depois o mapa é demonstrado para o restante da turma, inclusive 

compartilhado por meio de pendrive ou email; o segundo módulo é voltado ao 

aprofundamento teórico com leituras e interpretações de textos , produção de esquema e 

por fim uma pesquisa sobre as “obrigações feudais”; terceiro módulo utiliza do recurso 

“era feudal”  como jogo, onde as/os alunas/os devem jogar e registrar os principais 

pontos e depois discutir com a turma para sanar possíveis equívocos. Neste módulo 

também fica sugerido a utilização do jogo de tabuleiro de xadrez para fazer uma 

analogia do mundo feudal. 

Nessa sugestão, mesmo especificando o recurso como um jogo, a atividade que 

envolvia o vídeo como recurso, não fugia da lógica da orientação em que o/a 

Professor/a traz os vídeos e os distribui para que os/as Alunos/as assistam ao que lhes 

cabem e depois os apresente a turma, sempre sob a tutela do/a professor/a, que 

aparentemente é o único que assistiu a todos. Buscando uma dinâmica melhor, os/as 

alunos/as deveriam interagir com todos os vídeos assistidos. 

4.2.2 Sugestão de aula com recurso vídeo -  02 

“Os servos na Idade Média: trabalho e cotidiano” 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55736), apresenta as 

seguintes características: 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 
• Identificar os principais aspectos que diferenciavam um servo de um 

escravo nas sociedades feudais da Europa Ocidental. 
• Apontar as características específicas da servidão e as principais 

obrigações a que os servos estavam submetidos no feudalismo. 
• Apreender as noções e ritmos de tempo predominantes nas sociedades 

feudais e como elas interferiam no cotidiano dos servos na Idade 

Média. 
• Refletir sobre aspectos do cotidiano relacionados ao modo de viver e 

pensar dos servos na Europa Medieval. 
Duração das atividades 

05 aulas de 50 minutos cada  
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

As transformações que levaram ao estabelecimento do feudalismo na 

Europa Ocidental, a partir do século V. 
Estratégias e recursos da aula 
  
Estratégias: 

• Leitura e interpretação de fontes escritas. 
• Leitura e interpretação de fontes imagéticas. 
• Elaboração de quadro sobre as obrigações feudais. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55736
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• Exploração do jogo "Era Feudal". 
• Produção de esquemas. 
• Discussões coletivas. 

  
Recursos: 

• Internet e computador. 
• Textos e imagens. 
• Jogo "Era Feudal". 
• Programa PowerPoint ou similar. 

 

Essa sugestão de aula é dividida em 2 módulos, no primeiro módulo as/os 

alunas/os terão como primeira atividade ler e discutir três textos trazidos pela/o 

professor/a sobre a servidão na Europa medieval. Na atividade 2, do mesmo módulo e 

ainda utilizando os textos da atividade primeira, as/os alunas/os irão procurar outras 

fontes para ampliar as discussões e criar um quadro onde irão expor as obrigações servis 

com figuras (imagens/desenhos). Nesse momento pode-se aplicar o recurso educacional 

“Era feudal” para auxiliar no entendimento das obrigações. 

Na terceira atividade os/as alunos/as serão divididos em duplas e receberão 

textos dos quais extrairão informações sobre “o que é possível afirmar, a partir do texto, 

a respeito entre servos e senhores feudal na Europa medieval? ”. Finalizando esse 

módulo, na atividade 4, as/os alunas/os lerão um texto individualmente, disponibilizado 

pela/o professor/a sobre as três ordens e irão discutir fazendo relação com uma imagem, 

também disponibilizada. 

O módulo 2 visa um aprofundamento das discussões do módulo 1, para isso 

as/os alunas/os divididos em grupo irão atrás de novas fontes sobre o tema e farão 

esquemas e depois compartilharão com a turma. 

Nessa sugestão não se tem uma apropriação do vídeo como objeto digital de 

aprendizagem, já a utilização do recurso “Era feudal”, aparentemente é apenas como 

fonte de obtenção de imagens. A sugestão é válida pela tentativa, mas não foge do 

tradicionalismo da sala de aula, fomentando o diálogo e contextualizando sobre as 

formas de servidão em tempos atuais. 

 

Alguns pontos devem ser levados em consideração ao se trabalhar com vídeos 

em sala de aula, principalmente, o que considero crucial, que é a duração do objeto a ser 
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assistido. Partindo da ideia que uma aula tem em média 45 minutos é desaconselhável 

pensar a exibição de vídeos longos com mais de 10 minutos, pois além do cansaço 

físico e a ausência de um ambiente ergonomicamente projetado, ainda se destaca o 

tempo da “maturação” daquilo que vai ser assistido, muitas vezes sendo drasticamente 

substituída pela aula que vem a seguir. 

Um bom exemplo sobre problemas com exibição de filmes longos é a seguinte: 

uma exibição tradicional nas aulas de história é o filme “O nome da Rosa”, baseado na 

obra de Umberto Eco e dirigido por Jean-Jacques Annaud no ano de 1986 e que tem 

duração de 130 minutos. Se o professor ousar exibir em sua aula essa magnífica obra ele 

terá ocupado em torno de 3 aulas, isso sem contar o debate, explicação e reflexão. Outro 

ponto a ser levado em consideração que dificilmente o professor conseguiria 3 aulas 

corridas no horário com a mesma turma, tendo que parte do filme ficar para uma 

próxima aula. 

Ao trabalhar com vídeos é necessário escolhermos aqueles que têm até 10 

minutos de duração ou trabalhar com fragmentos de uma película de tempo maior, 

dividindo em planos (registro de um trecho do filme sem interrupção, sem corte) e/ou 

cenas (sequência de planos que forma um trecho da história). Ou seja, ao invés de exibir 

todo o filme “O nome da rosa”, posso capturar planos para demonstrar características da 

formação da sociedade europeia medieval, ou de cenas para falar de costumes da época, 

como a cena dos “Copistas”. 

 Essa estratégia possibilita que após a exibição de pontos chave o professor tenha 

tempo de refletir e debater com as/os alunas/os, além de instigar/motivar que o aluno 

procure o restante do vídeo para assistir fora do espaço escolar, criando autonomia 

responsável no aprendizado. 

 

4.3 Experimento prático 

No total de 1.786 experimentos práticos disponíveis, 911 estão atrelados ao 

ensino médio, porém nenhum destinado ao ensino de História. Analisando os 

experimentos destinados ao ensino médio, pode-se perceber uma apropriação desses 

para o ensino das ciências exatas (principalmente os componentes como matemática, 

física e química), raramente encontrando uma ou outra sugestão na área de geografia e 
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português. Talvez essa ausência fortaleça o questionamento recorrente feito pelas/os 

alunas/os ao estudar História que é “Mas para que serve aprender isso, onde vamos 

aplicar? ” Considero essas falas como uma crítica ao estudo linear da história, legando a 

ela um status de ciência do passado que já se passou e, que na sociedade contemporânea 

regida pela ótica neoliberal, não é merecedora de perdermos tanto tempo com isso. 

Creio que experimentos práticos não só trariam uma dinamicidade maior, como poderia 

atrelar as demais disciplinas para um ensino mais holístico e uma aprendizagem por 

afinidades, afinal as teorias estudas nas mais diversas disciplinas são frutos de anos e 

anos de estudo, isso possibilita um estudo histórico sobre as diferentes formas de 

pensar.  

Experimentos práticos tal qual buscar tecnologias de outros tempos em acervos 

de parentes, ou ainda “Fragmentos urbanos”, ou utilizar o computador para “criar 

enigmas”, ou simulacros de máquinas de conceitos primordiais, é evidente que não 

conseguiria recriar as situações tal qual foram nos momentos temporais, podemos sim 

buscar reflexões sobre as transformações sociais e quanto de importante foram as 

tecnologias para isso, problematizando sobre sociedade-tecnologias e tecnologias-

sociedade.  

 

4.4 Áudio 

Esse recurso oferece uma infinidade de derivações de aplicação. Música, 

discursos, transmissões radiofônicas, efeito sonoros, entre outros. Nessa seção destacou-

se como mais acessado o recurso intitulado “Diversidade e preconceito” que foi postado 

no dia 27 de março de 2008 e atualmente possui 20.558 acessos. O áudio em questão 

possui aproximadamente 26 MB e está em português. Trata-se de um episódio de um 

programa de rádio, feito em parceria pelo MEC e a RadioBrás, chamado “Escola 

Brasil”, que trabalha uma temática diferente a cada episódio. 

Esse episódio, “Diversidade e preconceito”, em específico trabalha com a 

temática diversidade e o ensino da história afro-brasileira na educação básica brasileira. 

Temas como palavras africanas; história da África, cultura afro-brasileira; reis e rainhas 

africanas; situação do negro na educação. 

Ficha Técnica 
Estrutura curricular 
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Educação Básica::Ensino Médio::Língua Portuguesa::Aspectos cognitivo-

conceituais: mundo, objetos, seres, fatos, fenômenos e suas inter-relações 
Educação Básica::Ensino Médio::Artes::Dança: Contextualização 
Educação Básica::Ensino Médio::Artes::Música: Expressão e comunicação 

em música: improvisação, composição e interpretação 
Educação Básica::Ensino Médio::Literatura::Estudos literários: análise e 

reflexão 
Educação Básica::Ensino Médio::Artes::Dança: fazer, apreciar, 

contextualizar 
Educação Básica::Ensino Médio::Sociologia::Cultura e diversidade cultural 
Educação Básica::Ensino Médio:Artes::Dança: Apreciar e dançar 
Educação Básica::Ensino Médio::Artes::Língua oral e escrita: prática de 

escuta e de leitura de textos 
Educação Básica::Ensino Médio::Artes::Migrações, cultura e identidades 
Educação Básica::Ensino Médio::Artes::Processo histórico: nações e 

nacionalidades 
Objetivo 
Divulgar a influência da cultura africana na história brasileira 
Descrição 
Episódio do programa Escola Brasil que discorre sobre a cultura afro-

brasileira, sua diversidade e sobre a Lei nº 10.639/2003 que tornou 

obrigatório o ensino da história, das artes e cultura afro-brasileira nas escolas 

de ensino fundamental e médio de todo o Brasil 
Observação 
Duração: 30 min. Nesse recurso são apresentados, além de algumas 

propagandas e jingles, outros assuntos de interesse da escola e dos 

professores. Sugere-se que o professor(a) faça uma seleção prévia sobre a 

parte que pretende trabalhar 
Autor 
Brasil. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) 
Fonte do recurso 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_acti

on=&co_obra=39030 

Licença 
O acervo disponível para consulta neste endereço eletrônico 

(http://www.dominiopublico.gov.br) é composto, em sua grande maioria, por 

obras que se encontram em domínio público ou obras que contam com a 

devida licença por parte dos titulares dos direitos autorais pendente. 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=359) 
 

Foram identificadas quatro sugestões de aula que trabalham com esse recurso:  

 

4.4.1 Sugestão de aula com recurso áudio -  01  

“A presença afro-brasileira em nossa cultura – UCA” 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36897) tem como 

características principais: 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 
- Compreender o que é cultura afro-brasileira; 
- Reconhecer aspectos da cultura africana em nosso país; 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=39030
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=39030
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=359
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36897
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- Respeitar e valorizar as manifestações da cultura africana em nosso espaço 

cotidiano. 
Duração das atividades 
03 aulas de 50 minutos cada. 
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 
Os alunos devem ter a compreensão de identidade cultural como um conjunto 

vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente 

compartilhados que estabelece a comunhão de determinados valores entre os 

membros de uma sociedade. 
Estratégias e recursos da aula  
Sugerimos que estas atividades sejam desenvolvidas em sala de aula, no caso 

de projetos como "Um Computador por Aluno" (UCA), ou em um 

laboratório de informática. Os alunos terão contato com os 

seguintes softwares:  
Kword- Menu K - Metasys - Aplicativos - Ferramentas de Produtividade - 

Suíte Escritório - Processador de Textos. 
Mozila Firefox - ícone “figura de um globo terrestre"  localizado na área de 

trabalho (Desktop). 
KPresenter- Menu K - Aplicativos - Ferramentas de produtividade - Gerador 

de Apresentação. 
Prezada(o) Professor(a); 
- Inicie a reflexão com os alunos recordando a composição da população 

brasileira (negros, brancos e índios) e algumas das manifestações culturais 

populares presentes em nosso território. 
 

A sugestão está dividida em três atividades com seus devidos passo a passo. A 

atividade 01 propõe-se a entender o que é a cultura afro-brasileira, utilizando o texto 

“As etnias do Brasil” e questionando as/os alunas/os sobre a composição étnica e a 

porcentagem de negros ou afrodescendentes na população brasileira. O/A professor/a 

deve utilizar dos dados do IBGE para enriquecer esse ponto da aula ao final das falas 

das/os alunas/os. Após, lança-se um novo questionamento sobre “Quais os principais 

aspectos de nossa cultura que são influenciados pela cultura africana? ”. Para isso deve 

se utilizar do recurso educacional “diversidade e preconceito” que eles devem ouvir e 

depois debater entre eles. Na atividade 2 o foco é “aspectos da cultura africana em nosso 

pais”, as/os alunas/os serão divididas/os em grupos e realizarão pesquisas na internet 

procurando elementos dessa cultura em nosso país. Depois os grupos deverão fazer a 

contextualização desses elementos (como surgiram e como está hoje) e construir uma 

apresentação ilustrativa com o editor de slides. 

Na atividade 3 a abordagem será sobre, “Manifestações da cultura africana no 

espaço cotidiano”, primeiramente eles assistirão o vídeo “Nossa identidade africana” e 

vão ser questionados sobre os aspectos da cultura africana no seu cotidiano e na sua 

vida. 
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Essa sugestão chama atenção por ter entre as suas estratégias a utilização dos 

computadores do projeto UCA, porém esses equipamentos podem ser substituídos por 

um laboratório de informática, visto que ele não utiliza os softwares específicos do 

laptop e sim programas gerais como editor de texto, editor de apresentação e um 

navegador de internet para efetuar pesquisa. Essa seleção de atividades utilizando o 

computador de quase nada exercita um caráter protagonista nos alunos para uma 

apropriação tecnológica, é apenas uma mudança de ferramentas para uma didática mais 

tradicional, onde o editor de texto substitui o caderno o editor de apresentação às 

cartolinas, e a internet as enciclopédias. O bom seria que houvesse a apropriação de 

outros artifícios possíveis na máquina (webcam, microfone, áudio).  

O Recurso do áudio mesmo sendo citado como uma ferramenta a ser trabalhada 

pouco é explorada. Acaba servindo apenas como um conteúdo que deve ser absorvido 

para depois passar por uma arguição. 

 

4.4.2 Sugestão de aula com recurso áudio -  02 

“Preconceito à brasileira”  (Disponível 

em:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8527    Acesso 

em: 18 de agosto de 2016) tem como informações iniciais: 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

Reconhecer a existência do preconceito e da discriminação em 

relação aos negros na sociedade brasileira, conscientizando-se 

da necessidade de transformar esta realidade. 

Propor ações para a denúncia e o impedimento de práticas de 

discriminação geradas pelo preconceito em relação aos negros 

na sociedade brasileira. 

Duração das atividades 

05 aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o 

aluno 

O sistema escravista no Brasil entre os séculos XVI e XIX. 

Programada para ser aplicada em 5 aulas o/a professor/a deverá buscar discutir 

com a turma sobre o preconceito na sociedade brasileira e para isso utilizará das 

músicas “A mão da limpeza”, interpretada por Gilberto Gil e Chico Buarque, e a música 

“Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro”, interpretado pelo grupo O Rappa.  

Através da execução dessas músicas deve-se buscar o estimulo a reflexão histórica e o 

desenvolvimento sensorial, emocional e cultural da turma. Para isso haverá um trabalho 

de destrinchamento da letra das músicas, analisando-as. Na primeira música também 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8527
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=8527
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haverá uma análise do videoclipe e na segunda música uma reflexão sobre a letra 

fazendo uma comparação com uma charge sobre a discriminação racial. 

Na aula 3 é utilizado um vídeo sobre preconceito racial, que depois de assistido 

será debatido com os/as alunos/as. O debate deve ocorrer norteado por cenas do vídeo, 

algumas informações apresentadas, como os dados do Datafolha de 1990 e uma frase de 

Albert Einstein. Na aula 4 com a ajuda do Recurso educacional “diversidade e 

preconceito” os/as alunos/as deverão ouvir ao áudio e debater com os colegas como 

podem romper com o preconceito e a discriminação na sociedade. 

A aula 5 vem para finalizar a temática e por isso propõe que as/os alunas/os 

façam um levantamento no seu espaço escolar e domiciliar para denunciar e impedir 

práticas de preconceitos raciais. Com essas informações a/o professor/a pode coordenar 

para outras atividades como, por exemplo, um programa de rádio na própria escola. 

Essa sugestão é um bom exemplo de uma aula orientada para uma educação 

dialógica pois traz uma música, que talvez não seja da vivência do/a aluno/a, e a coloca 

em diálogo com uma outra mais atual. Além disso busca utilizar outras linguagens, 

como charge, videoclipe e a própria letra das músicas, para juntas construírem uma 

dimensão maior sobre o assunto. O que mais me chamou atenção é a preocupação 

constante com o estímulo e o retorno da turma para a reflexão histórica sobre o tema. 

O recurso do áudio em questão, não serve apenas como informativo, mas como 

formato a ser absorvido para futuras apresentações de outras atividades e até de outras 

disciplinas. 

4.4.3 Sugestão de aula com recurso áudio -  03 

“A cultura africana e a influência na cultura brasileira” (Disponível 

em:http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=760 Acesso em:  

18 de agosto de 2016) é voltado para disciplina de arte, mas que deverá ser trabalhado 

com a disciplina de História. Possui os dados iniciais: 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 
Conhecer as culturas africanas, suas crenças, religiões, músicas, danças, artes 

visuais e o que representou a escravidão para o povo africano. Como vivem 

as comunidades quilombolas. Verificar de que forma a cultura africana 

influência a cultura brasileira. Analisar a relação entre o negro e o 

preconceito. 
Duração das atividades 
5 aulas de 50 minutos 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=760
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=760
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Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 
Não é necessário conhecimento prévio. Entretanto, sugerimos que o professor 

de artes trabalhe em conjunto com outros professores, principalmente de 

história. Caso a escola tenha disponibilidade, este plano de aula pode ser 

adaptado e desenvolvido para toda a escola. 
 

Na aula 1, o/a Professor/a executará dois áudios como recursos educacionais 

para as/os alunas/os. No primeiro momento farão reflexões sobre a temática e no 

segundo terão a oportunidade de ouvir uma experiência de um programa de rádio sobre 

a diversidade e preconceito. Também é disponibilizado dois vídeos como material 

complementar. Na aula 02 a/o professor/a deve conduzir as/os alunas/os ao laboratório 

de informática para que realizem pesquisas sobre a cultura africana, com temáticas 

variadas como: Religião; Culinária; Expressão artística (artes visuais); Música; Dança; 

Brincadeiras e lendas; Esportes; e Comunidades Quilombolas. Na aula 03 haverá 

discussões em sala sobre os temas e as pesquisas e na aula 04 apresentações dos 

trabalhos ao restante da comunidade escolar (poderá ser organizado um evento sobre a 

diversidade cultural).  

O grande ponto a ser observado nessa sugestão é a centralidade das execuções da 

tarefa no/na Professor/a, causando um olhar controlador sobre os rumos tomados. O/A 

Aluno/a deverá buscar a finalização   das atividades, que já está prevista pelo/a 

professor/a. 

4.4.4 Sugestão de aula com recurso áudio -  04 

“A África que você não vê na TV” 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1137) tem como pré-

requisito: 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 
Nessas aulas o aluno terá a oportunidade de conhecer a cultura da África, 

suas lendas, suas músicas, culinária, brincadeiras, etc. e suas influências na 

nossa cultura. O objetivo é mostrar para o aluno que a África não é só 

pobreza, como geralmente é mostrado na mídia, ou escravidão, como aborda 

alguns livros didáticos. Dessa forma o aluno terá uma visão mais ampla e 

conciente das nossas raízes culturais. 
Duração das atividades 
Serão 4 aulas com duração média de 1 hora cada. Essas aulas poderão ser 

feitas próximo a semana da consciência Negra. 
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 
É interessante que o professor esteja trabalhando esse tema paralelemente em 

outras matérias como História e Geografia, por exemplo. 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1137
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A sugestão é para ser aplicada em 4 aulas e conduzir os/as alunos/as a ver uma 

África além dos estereótipos que vê na TV. Na aula 01 o professor levará DVDs sobre 

brincadeiras, músicas e mitos africanos para sala de aula. Na aula 02 em círculo o/a 

professor/a apresentará histórias infantis com personagens negros à turma, depois 

dividir eles/as em grupos com temas variados a ser trabalhado (histórias da África, 

músicas e danças africanas, culinária africana, objetos e vestimentas de origem 

africana). 

A aula 03 servirá para a discussão do tema e organização para apresentação das 

temáticas de cada grupo. Na aula 04 será feito uma apresentação e cada grupo trará algo 

voltado a temática escolhida, pode ser uma comida típica, uma dança, entre outras 

coisas. 

A proposta possui na sua essência uma boa vontade de dialogar e debater sobre 

uma mitificação midiática, no caso voltada a televisão, imposta sobre o continente 

africano. Porém, acaba reforçando em alguns pontos um olhar estereotipado, pendendo 

ao exótico, como se os elementos africanos não fizessem parte do cotidiano deles. 

Para um trabalho com áudio em sala de aula deve se levar em conta não somente 

o lado sensorial da audição, do ouvinte, sobretudo em tempos de inclusão de pessoas 

com deficiências auditivas, mas também do produtor de comunicação. O áudio muitas 

vezes é associado à música, do cotidiano ou de outros tempos, e essa assimilação é 

muito válida pois através da musicalidade de um tempo pode-se entender e traçar uma 

reflexão histórica.  

O áudio pode ser trabalhado, além de registro sonoro, como ferramenta de 

propagação de um assunto de uma determinada disciplina, principalmente utilizando o 

formato de programas de rádio. Esse programa pode ser executado durante a aula, no 

pátio/corredores da escola e até através da internet com os podcasts (streaming) e 

webradios. 

 

4.5 Mapa 

A utilização de mapas como recurso educacional está cada vez mais reduzida, 

talvez pela metodologia eivada de monotonia e interatividade sem criatividade no uso 
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de elementos cartográficos, as antigas aulas do professor cheio de certezas, utilizando 

mapas e mais mapas para demonstrar a sua sapiência perante as/os alunas/os que 

deveriam ficar calados e aprenderem. Os mapas em muitas salas ficam reduzidos a 

ilustrações nos livros didáticos e que quase sempre é passado sem um aprofundamento. 

Hoje em dia existe a construção de mapas conceituais como recurso pedagógico, 

inclusive ele é mencionado na sugestão de aula “a sociedade feudal e a relação entre 

servos e senhores”, já comentada no tópico sobre recurso de vídeo. Ele não vai ser 

repetido aqui pois ele não usa nenhum disponível no banco de dados do Portal do 

professor, mas fica a menção a ele. 

No banco de dados do Portal existe a presença total de 21 recursos voltados aos 

mapas, desses 4 estão alocados como ensino médio, mas nenhum em História. 

 

4.6 Software educacional 

A categoria, de Software educacional exige uma atenção maior pois não existe 

uma definição previa que conceitue especificamente cada recurso. Por isso que no 

apanhado de 794 recurso no total, 142 voltado ao ensino médio, temos a presença de 

gráficos animados, jogos, exercícios, programas e pacotes de múltiplos recursos. É de se 

estranhar não encontrar nenhum voltado para o ensino de História.  

4.7 Imagem 

Na categoria imagem o item mais acessado é a imagem de René Descartes com 

1584 visitas. Possui aproximadamente 108KB e está disponível no Portal desde 18 de 

abril de 2013. 

Ficha Técnica 
Estrutura curricular 
Educação Básica::Ensino Médio::Física::Movimento, variações e 

conservações 
Educação Básica::Ensino Médio::História::Sujeito histórico 
Educação Básica::Ensino Médio::Matemática::Geometria 
Educação Básica::Ensino Médio::Física::Física Geral 
Objetivo 
Apresentar a imagem de René Descartes 
Descrição 
Descartes, nascido na França, foi um importante filósofo, matemático e 

físico. Suas contribuições foram grandes e revolucionárias nas áreas de 

filosofia e ciência e foi responsável por inspirar diversos filósofos e cientistas 
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por muitos séculos depois. Foi o criador da Geometria Analítica e enunciou o 

princípio da inércia, antes mesmo de Newton. 
Autor 
Domínio Público 
Fonte do recurso 
http://pontociencia.org.br/galeria/#/content/pictures1/Ren_-Descartes.jpg 

Licença 
Este arquivo foi liberado para domínio público pelo proprietário de seus 

direitos autorais. 

(http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=39447 ) 
 

 

FIGURA 18: Recurso educacional  “René Descartes” 

FONTE: Print screen do Portal do Professor/ marcação do autor 

 

Não possui nenhuma sugestão de aula diretamente ligada a essa imagem, mesmo 

ela sendo indicada para trabalhar em diversos componentes curriculares.  

Ao trabalhar com imagens pode-se caminhar pelo caminho mais breve que é o 

de encarar apenas como uma reapresentação de algo ou momento que já foi e/ou apenas 

uma ilustração do que já foi dito. As imagens podem seduzir tal qual narciso ao olhar 

seu reflexo e achar se tratar de outra pessoa e acabar morrendo afogado ou mesmo a 

figura da medusa que ao ser tão impactante petrifica aquele que a vê. Talvez venha daí 

as principais inquietações de Platão ao falar de sombras no interior da caverna na 

descrição da “alegoria da caverna”. 

http://pontociencia.org.br/galeria/#/content/pictures1/Ren_-Descartes.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=39447
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Ao falar de imagens é interessante citar o pesquisador Bueno (2011) que em sua 

tese sobre imagens visuais nos livros didáticos, faz um apanhado sobre a importância 

desse recurso didático como ferramenta auxiliar. Em um primeiro momento, o professor 

Bueno cita Rui de Oliveira, que divide as ilustrações em duas categorias: 

Na primeira categoria a ilustração pode propiciar ao leitor a construção de 

narrativas. Ou seja, o leitor reconhece que as representações da imagem 

visual comprometem-se com a concepção de narração e imagina que a cena 

observada apresenta um tempo anterior e um tempo posterior a esta. A partir 

desta compreensão, ele pode construir uma narrativa partindo da 

representação imagética. Na segunda categoria, este autor considera que as 

ilustrações podem ser persuasivas. Isto ocorre quando a imagem visual traz a 

noção de convencimento. (BUENO, 2011 p. 30) 

 

Bueno (2011, p.30) ainda faz menção a Graça Paulino com mais um tipo de 

categoria, que seria “as ilustrações também podem ser argumentativas. Isto acontece 

quando as imagens visuais enriquecem e acrescentam mais informações ao que foi 

exposto pelo texto escrito associado” 

A imagem enquanto representação de algo vai além do que se vê, vai depender 

do contexto onde ela está inserida, algo que está em lugar de uma outra coisa (“aliquid 

stat pro aliquo”). Por isso é necessário perceber três dados fundamentais das imagens: 

seleção da realidade; seleção de elementos representativos; e estruturação interna que 

organiza os referidos elementos. 

4.8 Hipertexto 

A categoria voltada aos recursos de hipertexto possui 242 objetos, sendo 127 

voltados para o ensino médio, dos mais variados temas. Porém, nenhum desses está 

voltado diretamente ao ensino de História. Assim como ocorre em “software 

educacional” o “hipertexto” possui uma abertura muito grande e acaba abrangendo 

muitos recursos que poderiam estar em outras categorias. 

4.9 Análises dos recursos educacionais quanto ao conteúdo 

Sumarizando a descrição dos recursos educacionais os relaciono registrando o conteúdo 

presente em cada um: 

QUADRO II – Recursos educacionais e conteúdo  
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RECURSO EDUCACIONAL CONTEÚDO para o ensino de História 

Animação/Simulação Grécia antiga (formação do cidadão) 

Vídeo Era feudal 

Experimento prático INEXISTE CONTEÚDO 

Áudio Diversidade e preconceito (geral, etnia,) 

Mapa INEXISTE CONTEÚDO 

Software educacional INEXISTE CONTEÚDO 

Imagem René Descartes 

Hipertexto  INEXISTE CONTEÚDO 

 

A partir da análise, identifico 03 recursos contemplando o continente europeu; 

01 abordando o continente africano e 04 que não trazem conteúdo. Com esse quadro 

construo uma afirmação de que o conhecimento histórico no Ensino médio apresenta 

uma ruptura acerca do exclusivismo dado ao continente europeu denominado 

eurocêntrico. Essa ruptura também aponta para um conhecimento histórico em que há 

um foco sobre a população estudantil que está no Brasil, um país que é plurirracial, 

plurilinguístico, todavia o conteúdo ao longo dos anos não privilegiava essa formação 

plural que tem elementos de diversos povos, a saber indígenas brasileiros, negros 

africanos e brancos europeus. 

É comum os livros didáticos trazerem a informação acerca das “03 raças” 

formadoras do povo brasileiro, entretanto ao serem contemplados há uma hierarquia na 

escala de saberes e os dos indígenas e dos africanos ocupam posição inferiores. A 

posição inferior dos povos africanos acompanha a omissão sobre o continente africano 

nas escolas, fato que vem sofrendo alteração desde que foi sancionada a Lei 10.639/03, 

que obriga o ensino de História da África na educação básica, todavia essa alteração tem 

ritmo demasiadamente lento, mesmo sendo cobrado como critérios no PNLD. 

No quadro em que constam a pesquisa sobre o conteúdo no ensino de História 

nos recursos educacionais são identificadas abordagens sobre a Grécia Antiga, a era 
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feudal e a imagem do filósofo René Descartes e provavelmente em anos anteriores ao 

ano de 2003, o conteúdo da disciplina História apresentaria apenas aspectos europeus. 

Ocorre que conforme consta no quadro, há conteúdo que versa sobre aspectos étnicos e 

outros pontos relacionados a preconceito de forma em geral.  

Essa diversidade de conteúdos, representados por Europa e África se aproxima 

do equilíbrio necessário a ser praticado em sala de aula: oferecer aos estudantes 

conhecimento histórico que descentralize a Europa e contemple a África e demais 

continentes, se for conveniente. 

Curiosamente há os que não têm conteúdo, o que suscitam interrogações: será 

que o domínio das ferramentas oferecidas pela internet está na vida dos/as 

professores/as; será que há reconhecimento de ineficácia do Portal do Professor? Enfim 

são questões que merecem ser respondidas no futuro. Por hora, é perceptível que 

experimento prático e mapa, não são considerados recursos digitais, porém em muitas 

vezes aparece utilizando das novas tecnologias para a exibição e manuseio deles. O 

mapa continua presente nas aulas através dos livros didáticos e também nas exibições 

utilizando Datashow, inclusive de forma animada, já fazendo a integração como recurso 

da animação. Os experimentos práticos são mais complexos, pois estão assimilados a 

uma materialização da teoria, porém, é possível estudar e reproduzir antigas técnicas, 

inclusive atendendo as habilidades previstas pelas Orientações Curriculares para o 

ensino de História no Ensino Médio estipuladas pelo MEC.  

Já as categorias de software educacional e hipertexto apresentam ausência de 

recursos educacionais associados, talvez pela falta de uma conceituação do que é 

esperado. Sendo assim, identifico a necessidade de uma reformulação na categorização 

do Portal, buscando alinhar ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, visto que 

os objetos educacionais digitais que acompanham os livros didáticos deverão ser 

disponibilizados no Portal do Professor ou no portal da editora, desde que não gere ônus 

ao docente ou discente. Para o Programa o software educacional seria algo mais amplo, 

uma área macro que comportaria todas as categorias; e hipermídia seria a forma da 

utilização de mais de um recurso educacional de forma interligada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao escrever essa dissertação tive a oportunidade de analisar as novas tecnologias 

e sua interação com a educação, pude ainda ampliar minhas percepções sobre a temática 

e identificar que o problema, atualmente, é muito mais de apropriação do que de 

acessibilidade tecnológica. As ferramentas digitais estão presentes nos espaços 

educacionais, seja através de programas governamentais, acervo da própria escola, ou 

objetos pessoais dos/as professores/as e alunos/as, a e por mais boa vontade que tenham 

os docentes e discentes, elas não estão sendo bem utilizadas. 

 Muitas vezes a aplicabilidade se dá como um mero complemento do livro 

didático, como um “saber mais”, e não é explorado o objeto digital tal qual um gerador 

de provocações, que instigue a busca dos conhecimentos, explorando uma grande 

variedade de possibilidades de aprendizagem. Talvez essa seja a grande consideração 

desse trabalho: as ferramentas tecnológicas digitais não estão sendo utilizadas como 

objeto educacional digital, como recurso pedagógico, mas apenas como material 

pedagógico.  

Isso não se deve somente a uma diferença entre as gerações dos “migrantes 

digitais” e dos “Nativos digitais”, porém influência bastante na utilização das 

ferramentas pois, são encaradas como novidades pelo primeiro grupo, para o outro já é 

visto como algo que faz parte da cultura da época. Entretanto é percebível uma 

utilização funcional, correspondendo a uma demanda de se formar um “operário 2.0”, 

que atende a política capitalista e neoliberal, que visa a formação de uma mão de obra 

atualizada barata e um mercado consumidor de tecnologias descartáveis, também 

conhecida como obsolescência programada (talvez não só das tecnologias).  

 As tecnologias são elementos importantes na construção e manutenção de uma 

sociedade, elas surgem como respostas e alternativas para resolver necessidades, 

portanto vão ter um peso grande na incorporação de indivíduos. É necessário rememorar 

que possuir um aparelho tecnológico, não garante o conhecimento sobre a tecnologia, a 

apropriação é diferente da usabilidade. Essa ressalva sobre o tratamento aos recursos 

digitais é importante para evitar em uma utilização descompassada e deslocada pelos 

sujeitos, inclusive na sala de aula, que podem acabar resultando em uma disputa de 

atenção nas/os alunas/os, que ficariam sem saber se olham para a/o professor/a ou para 
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o recurso. O ideal é que a utilização ocorra de forma harmônica, complementando um a 

ação do outro, onde não seja possível chegar com a fala, que seja utilizado um recurso 

digital para que seja ampliado a percepção sensorial do que está sendo dito, e assim 

aliando os dados para gerar informação e com essas informações seja gerado o 

conhecimento.  

Percebo que várias iniciativas de políticas públicas, principalmente depois de 

2003, através de decretos, criação de vários programas e projetos visando essa 

apropriação, inclusive partindo da observação do que era almejado pela sociedade para 

inclusão social e buscando profissionalização da mão de obra. Todavia, deve ser 

destacado que boa parte das leis, decretos e portarias muitas vezes, usando de 

linguagem hermética, “partiam de cima para baixo”, isto é, baseando-se em estudos 

meramente teóricos e pareceres técnicos, deixando falho, quando não ausente, o 

feedback das ações e a absorção, levando em conta aspectos culturais das regiões. Neste 

momento, na sociedade atual, que tanto se fala em sociedade em rede o distanciamento 

dos poderes públicos perante a população faz com que alguns projetos já nasçam 

“mortos” ou ultrapassados. É preciso de um canal direto para que essas especificidades 

sejam detectadas e corrigidas e não apenas treinar professoras/es e induzir a replicação 

dessas formações em sala de aula, por exemplo. 

Os sujeitos hoje encontrados no espaço escolar possuem papel bastante 

dinâmico, onde a tentativa da construção do conhecimento mais que pede a arte do 

diálogo ou da transdisciplinaridade, ela exige e leva as aulas a serem assim. Um/a 

aluno/a não aceita conformado uma resposta/explicação que não lhe satisfaça, pena que 

alguns responda essa insatisfação com descaso a aula. É muito comum ver o índice de 

procuras pelo registro do material dado na aula, fotos do quadro e até vídeo, nos grupos 

de WhatsApp as vésperas de uma avaliação, quando não é a procura por vídeo aulas no 

Youtube. O grande perigo é achar que o/a professor/a pode ser substituído pelos 

recursos por considerar que ele/ela é apenas um repassador de conteúdo. O trabalho 

docente vai além disso, está no sentir as nuances de uma classe, ver onde precisa 

motivar, puxar um pouco mais, deixar fluir (nem a mais poderosa das poderosas 

inteligências artificiais substitui). 

Lembro  do livro , escrito por volta do século XVI-XVII, de Myamoto Musashi, 

guerreiro samurai, em que este se queixava da banalização da arte de ensinar a ser um 
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guerreiro, atribuindo tal fato ao espírito mercantilista que objetificava os homens e em 

nome do lucro, abandonassem o conteúdo, para valorizar a forma. Na obra , “O livro 

dos cinco anéis”, existe uma analogia perfeita: “há muita flor e pouco fruto”. Fazendo 

apropriação dessas reflexões  para os meus escritos, traço as considerações finais 

identificando que existem muitas ferramentas digitais voltadas à educação, inclusive 

com portais que trazem a possibilidade de interação entre esses docentes, mas ainda é 

restrito a frutificação de uma cultura que dê a liberdade e, respeitando os sujeitos e suas 

competências e habilidades, forme um espaço escolar “Empowerment”. 

 

 



107 
 

REFERÊNCIAS  

 
ALVES, Rubem. Entre a ciência e sapiência: o dilema da educação. 20.ed. São. Paulo: 

Loyola, 2009. 
 

BAPTISTA, Sofia Galvão. A inclusão digital: programas governamentais e o 

profissional da informação – reflexões. Inclusão Digital, Brasília, v.1, n.2, p. 23-30, 

abr./set. 2006 

 

BENJAMIN, Walter. A vida dos estudantes. In: ________. Reflexões sobre a criança, 

o brinquedo e a educação. Trad. Marcus Vinicius Mazzari, São Paulo:34, 2002 

 

BRASIL. Lei nº 7.232/84. Brasília, 1984. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7232.htm. Acesso em: 18 de junho de 2016. 

 

_____.  Lei 9394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 18 de 

junho de 2016. 

 

_____. Lei nº 9609, Brasília, 1998. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm. Acesso em: 18 de junho de 2016. 

 

_____. Decreto 4769/03, Brasília, 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4769.htm   Acesso em: 18 de junho 

de 2016. 

 

_____. Decreto nº 5.542, Brasília, 2005. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5542.htm.  

Acesso: 19 de junho 2016 

 

_____. Decreto nº 6.300, Brasília, 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm.  

Acesso: 19 de junho 2016 

 

_____. Decreto nº 6.424, de 04 de abril de 2008. Disponível em:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6424.htm   Acesso: 19 de junho 2016 

 

BRASIL.MEC. Orientações curriculares para o Ensino Médio: conhecimentos de 

História. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 

 

_____ . Portaria nº 522, Ministério da educação, Brasília, 1997. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=getAtoPublico&

sgl_tipo=POR&num_ato=00000522&seq_ato=000&vlr_ano=1997&sgl_orgao=MED. 

Acesso em: 19 de junho de 2016. 

 

______.   Secretaria de Educação Básica, Equipe do Portal do Professor. Brasília, S.D.  

Disponível em: http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/pdf/dicas_producao_aulas.pdf 

Acesso em: 20 de agosto 2016 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4769.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5542.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2007-2010%2F2008%2Fdecreto%2Fd6424.htm&h=ATP2CwSpsAkrRHPqDJQsTKgUonfPqvvxfZdQW9aJxIRaXOvTwaVXQ5p8Cws2djMrJ7wB7Tofpbqrm4Pgk63GLCKmlQ-zAtJkqzbm0JtyV0kxC0HlUd22fQcGe6xoRSPTEVKqFR8x


108 
 

 

______. Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Edital de convocação para o 

processo de inscrição e avaliação de coleções didáticas para o Programa Nacional 

do Livro Didático PNLD 2014. Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668&id=12391&option=com_content&vie

w=article>. Acesso em: 23 jan. 2012. 

 

_______. Portal do Professor do MEC. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html. Acessos permanentes de Nov. 2016 a 

Fev. 2017. 

 

BRASIL. Portal do Professor do MEC. Disponível 

em:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12333:m

idias-na-educacao&catid=298:midias-na-educacao&Itemid=681)      Acesso em: 14 de 

abril de 2016 

 

_____. INEP. Censo escolar 2016.Disponível em: http://portal.inep.gov.br/censo-

escolar  Acesso em: 14 de abril de 2016 

 

BOOP, Kelly Lynn. O caos e o progresso. In:  Extra classe.org.br: jornalismo além da 

superfície.  Entrevista com Manuel Castells. Disponível em: 

http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2005/03/o-caos-e-o-progresso/        Acesso em : 

03 de julho de 2017 

 

BUENO, João Batista Gonçalves. Imagens visuais nos livros didáticos: permanências 

e rupturas nas propostas de leituras (Brasil, décadas de 1970 a 2000).  Tese de 

Doutorado apresentada à Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

campinas, Campinas, 2011 

 

CARRANO, Paulo; DAYRELL, Juarez. (orgs.) Caderno II: o jovem como sujeito do 

ensino médio. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Formação de 

professores do ensino médio, etapa I. Curitiba: UFPR/Setor de Educação, 2013 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede.17ed. São Paulo: Paz&Terra, 2016. V.1 

 

CHARLOT, Bernard. O conflito nasce quando o professor não ensina. Revista Nova 

Escola, nº 195, São Paulo, Out de 2006. Entrevista concedida a Cristiane Marangon. 

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-

continuada/bernard-charlot-conflito-nasce-quando-professor-nao-ensina-609987.shtml. 

Acesso em: 04 jul. 2016. 

 

CHARTIER, Roger. A história ou a leitura do tempo. 2ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2010. 

 

COSTA, Mário Vinícius. Inclusão digital. Banda larga em todo o País. Embora o 

governo ainda trabalhe no plano, há várias ações em curso. Revista Desafios do 

Desenvolvimento, ano 7. Edição 56, 10 de dezembro de 2009. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=126

5:reportagens-materias&Itemid=39. Acesso em: 10 de agosto de 2016. 

 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2005/03/o-caos-e-o-progresso/
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/bernard-charlot-conflito-nasce-quando-professor-nao-ensina-609987.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/bernard-charlot-conflito-nasce-quando-professor-nao-ensina-609987.shtml


109 
 

FONSECA, Marília. Políticas Públicas Para a qualidade da educação brasileira: entre o 

utilitarismo econômico e a responsabilidade social, 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v29n78/v29n78a02 Acesso em: 14 de abril de 2016 

 

FRANCO, Edgar Silveira; SANTOS NETO, Elydio. Os professores e os desafios 

pedagógicos diante das novas gerações: considerações sobre o presente e o futuro. 

Revista de Educação do Cogeime, Ano 19, n. 36, jan/jun, 2010. Disponível em: 

http://www.cogeime.org.br/revista/36Artigo01.pdf   Acesso em: 14 de abril 2016. 

 

FREIRE, Fernanda M. P. A palavra (re) escrita e (re) valida via Internet. In: SILVA, 

Ezequiel T. da (Coord.); FREIRE, Fernanda; ALMEIDA, Rubens Queiroz de; 

AMARAL, Sergio F. do. A leitura nos oceanos da internet. São Paulo: Cortez, 2003. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 35ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,2003 

 

______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996 

 

FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987 

 

HELB – História do Ensino de Línguas do Brasil. LDB 1961. Disponível em 

http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=32:ldb-de-

1961&catid=1035:1961&Itemid=2   Acesso em: 24 de outubro de 2011 

 

HORN, Maria da Graça de Souza. Sabores, cores, sons, aromas: a organização dos 

espaços na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

HUGHES, Bettany. Você se encaixaria nos padrões de beleza da Grécia Antiga? 2015.      

disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/01/150111_beleza_antiguidade_lgb    

Acesso em: 20 de maio de 2017 

 

KOTLER, P.; KELLER, K.L. Administração de Marketing. 12. Ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2006. 

 

LEVY, Pierre. O que é o virtual. São Paulo: Ed. 34, 1996. 

 

______. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995 

 

MANOEL, Ivan A. O ensino da História no Brasil: origens e significados. Disponível 

em: https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/46194/1/01d21t11.pdf     Acesso 

em: 09 abril 2017. 
 

MOITA, Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro. Games contexto cultural e 

curricular de “saberes de experiências feitas”. SILVA, Eliane; MOITA, Filomena Maria 

Gonçalves da Silva Cordeiro; SOUSA, Robson Pequeno de. Jogos eletrônicos: 

construindo novas trilhas. Campina Grande: EDUEP, 2007.  p. 43- 62 

 

MURARO, Rose Marie. A automação e o futuro do homem. Rio de Janeiro: Vozes, 

1968. 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v29n78/v29n78a02
http://www.cogeime.org.br/revista/36Artigo01.pdf
http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=32:ldb-de-1961&catid=1035:1961&Itemid=2
http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=32:ldb-de-1961&catid=1035:1961&Itemid=2


110 
 

 

NÓVOA, António. Profissão professor. Porto: Porto Editora, 1995 

 

OLIVEIRA, A.F. Fronteiras da Educação: desigualdades, tecnologias e políticas”, 

organizado por Adão F. de Oliveira, Alex Pizzio e George França, Editora da PUC 

Goiás, 2010, pp 93-99. 

 

PAIS&FILHOS. Geração Alpha é mais inteligente - Crianças nascidas depois de 2010, 

a chamada nova geração, são, de fato, mais evoluídas, acreditam especialistas. Revista 

Pais&Filhos, 30 de outubro de 2013. Disponível em 

http://www.paisefilhos.com.br/editorial/geracao-alpha-e-mais-inteligente/. Acesso em: 

06 de julho. 2015 

 

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da 

informática. Porto Alegre. Artmed, 2008.  

 

PARANÁ. Universidade Estadual de Maringá. História dos computadores no Brasil, 

s.d. Disponível em: http://www.din.uem.br/museu/hist_nobrasil.htm Acesso em: 20 

agosto de 2016. 

 

RODRIGUES FILHO, José; XAVIER, Jefferson Colombo B.; ADRIANO, Ana Lívia 

Adriano.     A tecnologia da informação na área hospitalar: um caso de 

implementação de um sistema de registro de pacientes. Disponível em:                                  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552001000100007    

Acesso em: 14 de maio de 2017 

 

SANTOS, Beatriz Boclin Marques dos. O currículo da disciplina escolar História no 

Colégio Pedro II – a década de 70 – entre a tradição acadêmica e a tradição 

pedagógica: a História e os Estudos Sociais. . Rio de Janeiro: UFRJ/dezembro, 2009. 

Tese apresentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

TRAVAGLIA, L. C. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática 

no 1º e 2º graus. São Paulo: Cortez, 1997. 

 

VALENTE, José Armando. A análise dos diferentes tipos de softwares usados na 

educação. In: Salto para o Futuro: TV e Informática na Educação/ Secretaria de 

Educação a Distância. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto, SEED, 1998.  

 

VALENTE, José Armando (org.). Computadores e conhecimento: repensando a 

educação. 2.ed. Campinas: Unicamp / Nied, 1998 

 

ZANETTI, Maria Aparecida. Política educacional e LDB: algumas reflexões, 1977 

Disponível em: http://www.ifil.org/Biblioteca/zanetti.htm 
  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1415-65552001000100007&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFU1bofu4UAK-kSPdMet6A4a0pmyA


111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 



112 
 

 

Quadro: Articulação entre conceitos, habilidades, atividades didáticas 

Conceitos 

básicos da 

História 

Habilidades para o trabalho com a História 
Elaboração e 

condução das 

atividades didáticas 

Historicidade 

dos 

conceitos 

(01) 

 

• Perceber os conceitos como representações 

gerais do real social organizadas pelo 

pensamento. (H1) 

• Compreender os conceitos como expectativas 

analíticas que auxiliam na indagação das fontes 

e das realidades históricas. (H2) 

• Considerar a dinâmica dos conceitos, que 

adquirem especificidade a partir da construção 

de representações. (H3) 

Na elaboração da 

proposta de ensino, 

levar em conta: 

 

• a necessidade de 

problematizar a 

relação entre o 

conhecimento prévio 

dos alunos e os 

conhecimentos 

históricos; 

 

• a importância de 

tomar os 

conhecimentos 

prévios dos alunos 

como referência para 

adequar o 

planejamento e as 

intervenções 

didáticas; 

 

• a adequação do 

planejamento dos 

programas com a 

realidade 

socioeconômica da 

escola e dos alunos. 

 

História (02) • Reconhecer a natureza específica de cada 

fonte histórica. (H4) 

• Criticar, analisar e interpretar fontes 

documentais de natureza diversa. (H5) 

• Reconhecer o papel das diferentes linguagens: 

escrita, pictórica, fotográfica, oral, eletrônica, 

etc. (H6) 

• Compreender textos de natureza histórica 

(obras de historiadores, materiais didáticos). 

(H7) 

• Organizar a produção do conhecimento. (H8) 

• Produzir textos analíticos e interpretativos 

sobre os processos históricos a partir das 

categorias e dos procedimentos metodológicos 

da História. (H9) 

• Reconhecer os diferentes agentes sociais e os 

contextos envolvidos na produção do 

conhecimento histórico. (H10) 

• Ter consciência de que o objeto da História 
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são as relações humanas no tempo e no espaço. 

(H11) 

• Perceber os processos históricos como 

dinâmicos e não determinados por forças 

externas às ações humanas. (H12) 

• Exercitar-se nos procedimentos 

metodológicos específicos para a produção do 

conhecimento histórico. (H13) 

• Praticar a interdisciplinaridade. (H14) 

• que as atividades 

são procedimentos 

didáticos 

relacionados aos 

aspectos 

metodológicos; 

 

• a importância da 

prática pedagógica 

interdisciplinar; 

 

• que o docente é o 

mediador nos 

processos de 

conhecimento 

construídos pelo 

aluno; 

 

• que é necessário 

evitar a simples 

memorização e 

repetição de 

definições; 

 

• o uso da 

memorização 

associado aos 

procedimentos de 

compreensão, análise, 

síntese, interpretação, 

criatividade, 

inventividade, 

curiosidade, 

autonomia 

intelectual; 

 

• o cuidado em 

relacionar, nas 

atividades, 

competências gerais e 

Processo 

histórico 

(03) 

 

• Compreender o passado como construção 

cognitiva que se baseia em registros deixados 

pela humanidade e pela natureza (documentos, 

fontes). (H15) 

• Perceber que o fato histórico (dimensão 

micro) adquire sentido relacionado aos 

processos históricos (dimensão macro). (H16) 

• Buscar os sentidos das ações humanas que 

parecem disformes e desconectadas. (H17) 

• Entender que os processos sociais resultam de 

tomadas de posição diante de variadas 

possibilidades de encaminhamento. (H18) 

• Reconhecer nas ações e nas relações humanas 

as permanências e as rupturas, as diferenças e 

as semelhanças, os conflitos e as 

solidariedades, as igualdades e as 

desigualdades. (H19) 

• Aceitar a possibilidade de várias 

interpretações. (H20) 

• Problematizar a vida social, o passado e o 

presente, na dimensão individual e social. 

(H21) 

• Comparar problemáticas atuais e de outros 

momentos históricos. (H22) 

Tempo (04) 

 

• Reconhecer que as formas de medir o tempo 

são produtos culturais resultantes das 

necessidades de sociedades diversificadas. 

(H23) 
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• Perceber que as temporalidades históricas e as 

periodizações propostas são criações sociais. 

(H24) 

• Estar atento às referências temporais 

(sequencia, simultaneidade, periodização), que 

permitem ao aluno se situar historicamente e 

ante as realidades presentes e passadas. (H25) 

• Estabelecer relações entre as dinâmicas 

temporais: continuidade–ruptura, 

permanências–mudanças, sucessão–

simultaneidade, antes–agora–depois. (H26) 

• Perceber que os ritmos e as durações do 

tempo são resultantes de fenômenos sociais e 

de construções culturais. (H27) 

• Evitar anacronismos ao não atribuir valores da 

sociedade presente a situações históricas 

diferentes. (H28) 

específicas com 

conceitos 

estruturadores da 

História, de forma 

explícita ou implícita; 

 

• a distinção entre 

saber acadêmico e 

conhecimento 

voltado para o 

desenvolvimento de 

competências, 

habilidades e 

conceitos, que é 

próprio do 

ensino/aprendizagem 

da escola; 

 

• o desenvolvimento 

de um conjunto de 

valores e atitudes 

condizentes com o 

exercício da 

cidadania plena e da 

democracia; 

 

• o combate a todas 

as formas de 

preconceitos; 

 

• a indignação diante 

das injustiças. 

 

• a atenção às 

contradições, às 

mudanças e às 

transformações 

sociais, evitando-se a 

passividade no 

processo 

Sujeito 

histórico 

(05) 

 

• Compreender que a História é construída 

pelos sujeitos históricos, ressaltando-se: (H29) 

 – o lugar do indivíduo; 

 – as identidades pessoais e sociais; 

 – que a história se constrói no embate dos 

agentes sociais, individuais e coletivos; 

 – que as instituições são criações das ações 

sociais, no decorrer dos tempos, e não 

adquirem vontade nem ações próprias; 

– a importância apenas relativa de 

personalidades históricas que ocuparam lugar 

mais destacado nos processos históricos. 

Trabalho 

(06) 

 

• Compreender o trabalho como elemento 

primordial nas transformações históricas. (H30) 

• Entender como o trabalho está presente em 

todas as atividades humanas: social, econômica, 

política e cultural. (H31) 

• Perceber as diferentes formas de produção e 

organização da vida social em que se destacam 

a participação de homens e mulheres, de 
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relações de parentesco, da comunidade, de 

múltiplas gerações e de diversas formas de 

exercício do poder. (H32) 

ensino/aprendizagem. 

 

Poder (07) 

 

• Perceber a complexidade das relações de 

poder entre os sujeitos históricos. (H33) 

• Captar as relações de poder nas diversas 

instâncias da sociedade, como as organizações 

do trabalho e as instituições da sociedade 

organizada – sociais, políticas, étnicas e 

religiosas. (H34) 

• Perceber como o jogo das relações de 

dominação, subordinação e resistência fazem 

parte das construções políticas, sociais e 

econômicas. (H35) 

Cultura (08) 

 

• Compreender a cultura como um conjunto de 

representações sociais que emerge no cotidiano 

da vida social e se solidifica nas diversas 

organizações e instituições da sociedade. (H36) 

• Perceber que as formações sociais são 

resultado de várias culturas. (H37) 

• Situar as diversas produções da cultura – as 

linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as 

ciências, as tecnologias e outras manifestações 

sociais – nos contextos históricos de sua 

constituição e significação. (H38) 

• Perceber e respeitar as diversidades étnicas, 

sexuais, religiosas, de gerações e de classes 

como manifestações culturais por vezes 

conflitantes. (H39) 

Memória 

(09) 

 

• Ter consciência de que a preservação da 

memória histórica é um direito do cidadão. 

(H40) 

• Identificar o papel e a importância da 

memória histórica para a vida da população e 

de suas raízes culturais. (H41) 

• Identificar e criticar as construções da 

memória de cunho propagandístico e político. 

(H42) 

• Valorizar a pluralidade das memórias 
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históricas deixadas pelos mais variados grupos 

sociais. (H43) 

• Atuar sobre os processos de construção da 

memória social, partindo da crítica dos diversos 

“lugares de memória” socialmente instituídos. 

(H44) 

• Compreender a importância da escola e dos 

alunos na preservação dos bens culturais de sua 

comunidade e região. (H45) 

Cidadania 

(10) 

 

• Aprimorar atitudes e valores individuais e 

sociais. (H46) 

• Exercitar o conhecimento autônomo e crítico. 

(H47) 

• Sentir-se um sujeito responsável pela 

construção da História. (H48) 

• Praticar o respeito às diferenças culturais, 

étnicas, de gênero, religiosas, políticas. (H49) 

• Auxiliar na busca de soluções para os 

problemas da comunidade. (H50) 

• Indignar-se diante das injustiças. (H51) 

• Construir a identidade pessoal e social na 

dimensão histórica a partir do reconhecimento 

do papel do indivíduo nos processos históricos 

simultaneamente como sujeito e como produto 

destes. (H52) 

• Ter consciência da importância dos direitos 

pessoais e sociais e zelar pelo cumprimento dos 

deveres. (H53) 

• Incorporar os direitos sociais e humanos além 

dos direitos civis e políticos. (H54) 

• Posicionar-se diante de fatos presentes a partir 

da interpretação de suas relações com o 

passado. (H55) 

 

 


