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RESUMO 

 
Tomando como objeto de estudo, o ensino/aprendizagem da História a partir do uso 
das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação Básica, o 
presente estudo buscou suscitar reflexões objetivando responder ao questionamento 
em que medida a escola formal pode se reinventar para fazer face ao imbricamento 
existente na sociedade atual entre os modos de aprender e as tecnologias digitais 
de informação e comunicação. O objetivo geral buscou desenvolver atividades 
através das tecnologias digitais de informação e comunicação que propiciem à 
participação efetiva do estudante na escola pública da educação básica do 
município de Terra Nova relacionados com a produção e socialização do 
conhecimento a partir do uso e estudos realizados a com as tecnologias digitais de 
informação e comunicação. O estudo indica um descompasso entre a oferta da 
escola e as necessidades atuais dos estudantes no que concerne ao processo 
ensino/aprendizagem. O desenvolvimento do estudo foi realizado a partir de 
diálogos com teóricos e autores, no primeiro momento, como: Manuel Castells 
(2000,2005); Paulo Freire (1996,1997) Boaventura Souza Santos (1988, 2002); 
Marcus Túlio de Freitas Pinheiro e Kathia Marise Borges Sales (2012); Eucidio 
Pimenta Arruda (2013); Cristiane Nova e Lynn Alves (2002); Marcos A. Silva (2003); 
Luiz Fernando Cerri (2009); Moreira dos Santos Schimidt e Tania Maria F. Braga 
Garcia (2005); Selva Guimarães Fonseca (2010); Circe Maria F. Bittencourt (1993); 
Marcelo de Souza Magalhães (2006); Carlos Augusto Lima Ferreira (1999); Estevão 
Martins (2011); Flavia Eloisa Caimi (2015); Luyse Moraes Moura e Dilton Cândido 
Santos Maynard (2016); Dilton Ribeiro Couto Junior e Marcella Albaine Farias da 
Costa (2014); Marli André e Bernadete A. Gatti,(2010) Arnoud Soares de Lima Junior 
(2012) dentre outros. No segundo momento o dialogo com os sujeitos, no campo do 
estudo, 30 estudantes do Colégio Estadual Governador César Borges, no Município 
de Terra Nova, Bahia. As reflexões a partir desses diálogos evidencia a necessidade 
de rever a pratica para buscarmos mudanças visando proporcionarmos 
aprendizagens significativas no espaço formal de aprendizagem, visto que este é 
permeado pelas transformações tecnológicas; mas, no entanto embora inseridas na 
escola a mesma não se apropria, delas, de forma que possibilite essa 
aprendizagem. Estudo realizado nos moldes da pesquisa qualitativa, aplicada, 
participativa. 
 
Palavras-chave: Tecnologia digital da informação e comunicação. Ensino de 
História. Aprendizagem Significativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 

Taking as an object of study, teaching/learning of History from the use of Digital 

Information and Communication Technologies in Basic Education, the present study 

sought to elicit reflections aiming to answer the questioning to what extent the formal 

school can reinvent itself to face the imbrication in today's society between modes of 

learning and digital technologies of information and communication. The general 

objective was to develop activities through digital information and communication 

technologies that allow the effective participation of the student in the public school of 

basic education in the municipality of Terra Nova related to the production and 

socialization of knowledge from the use and studies carried out with the digital 

information and communication technologies. The study indicates a mismatch 

between the school's offer and the students' current needs regarding the teaching / 

learning process. The development of the study was carried out from dialogues with 

theoreticians and authors, in the first moment, as: Manuel Castells (2000,2005); 

Paulo Freire (1996,1997) Boaventura Souza Santos (1988, 2002); Marcus Túlio de 

Freitas Pinheiro and Kathia Marise Borges Sales (2012); Eucidio Pimenta Arruda 

(2013); Cristiane Nova and Lynn Alves (2002); Marcos A. Silva (2003); Luiz 

Fernando Cerri (2009); Moreira dos Santos Schimidt and Tania Maria F. Braga 

Garcia (2005); Selva Guimarães Fonseca (2010); Circe Maria F. Bittencourt (1993); 

Marcelo de Souza Magalhães (2006); Carlos Augusto Lima Ferreira (1999); Estevão 

Martins (2011); Flavia Eloisa Caimi (2015); Luyse Moraes Moura and Dilton Cândido 

Santos Maynard (2016); Dilton Ribeiro Couto Junior and Marcella Albaine Farias da 

Costa (2014); Marli André and Bernardete A. Gatti, (2010) Arnoud Soares de Lima 

Junior (2012) among others. In the second moment, 30 students from the 

Governador César Borges State College, in the Municipality of Terra Nova, Bahia, 

were interviewed. The reflections from these dialogues evidences the need to review 

the practice to seek changes in order to provide meaningful learning in the formal 

learning space, since it is permeated by technological transformations; but, although 

inserted in the school, it does not take ownership of them, in a way that allows this 

learning. Study carried out in the qualitative, applied, participatory research model. 

Keywords: Digital information technology and communication. Aching History.. 

Significant Learning.
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Paciência 

Lenine 
 
 

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 

A vida não para 
 

Enquanto o tempo 
Acelera e pede pressa 

Eu me recuso, faço hora. 
Vou à valsa 

A vida é tão rara 
 

Enquanto todo mundo 
Espera a cura do mal 

E a loucura finge 
Que isso tudo é normal 
Eu finjo ter paciência 

 
O mundo vai girando 
Cada vez mais veloz 

A gente espera do mundo 
E o mundo espera de nós 

Um pouco mais de paciência 
 

Será que é tempo 
Que lhe falta pra perceber? 
Será que temos esse tempo 

Pra perder? 
E quem quer saber? 

A vida é tão rara 
Tão rara 
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1 INTRODUÇÃO: CAMINHADAS. 

 
 

Quando não tinha nada, eu quis/quando tudo era ausência, esperei·1···. 

(Chico Cesar) 

 

O presente relatório apresenta os resultados concernentes ao projeto de 

pesquisa “Ensino de História e Tecnologias Digitais: uma experiência na educação 

básica na Cidade de Terra Nova, BA”, desenvolvido no Programa de Mestrado 

Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - GESTEC, da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB. 

Uma reflexão sobre a Educação na sociedade midiática nos remete à 

necessidade de pensarmos práticas educacionais diferenciadas e significativas; a 

repensar as formas de estar na educação, na escola formal, na sala de aula de 

História, na docência e na aprendizagem; a investir em metodologias que visem 

permitir aos sujeitos envolvidos no processo educativo ações autônomas e 

colaborativos na busca do conhecimento. As Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação-TDIC fazem parte do universo do estudante da educação básica, está 

presente em seu cotidiano, dita regras, normas de comportamento, maneiras de ser 

e agir, formas de comunicação e aprendizados. A escola enquanto um espaço de 

produção de conhecimentos precisa estar conectada ao universo midiático estudantil 

com a intenção de utilizá-lo no espaço da sala de aula para viabilizar aprendizagens 

e possibilitar ao estudante identificar, quando necessário for, as formas de 

dominação e exclusão presentes nas produções midiáticas, bem como reconhecer 

as possibilidades de alargamento do conhecimento a partir das mesmas. 

Ao iniciarmos nossa trajetória na educação básica na condição de regente de 

classe, nos idos dos anos 90, a tecnologia da qual dispúnhamos em sala de aula, na 

escola na qual atuava, era o quadro e o giz. As Novas Tecnologias de 

Comunicação- as NTC, não estavam presente na sua plenitude dentro dos muros da 

escola. Havia, no colégio onde iniciei, um mimeógrafo utilizado para fazer cópias das 

provas datilografadas em maquinas de escrever. A utilização de uma ou outra 

tecnologia diferenciada dessas ficava a cargo do professor. Até mesmo o Programa 

 

1 Versos da canção "À Primeira Vista" gravada originalmente pelo cantor e compositor brasileiro 
Chico César para seu álbum Aos Vivos (1995). Me remete ao início da minha trajetória na Regência 
de sala de aula. 
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Nacional do Livro Didático não era tão eficiente, no sentido de chegar com 

regularidade a todas as escolas, e nem tão volumoso quanto é hoje. Aparelhos de 

TV, vídeo cassete, retroprojetores, que eram comumente utilizados na sociedade até 

então, não faziam parte do universo escolar. Alguns anos depois recebemos o 

receptor da TV Escola2 e adquirimos um vídeo cassete para gravar alguns 

programas e utilizar em sala de aula. Vivíamos a era do vídeo cassete e do toca 

fitas.  

Tempos diferentes, mas também proveitosos, o que tínhamos, de certa forma 

e com muita boa vontade, compromisso e profissionalismo supria as nossas 

necessidades. Mesmo não dispondo dessa tecnologia, a utilizávamos, em um 

esforço conjunto com o estudante e direção da escola, providenciávamos o que 

considerávamos necessário.  

Sou professora. Atuo na educação básica, no ensino médio onde sou 

professora de História no Colégio Estadual governador César Borges, na cidade de 

Terra Nova, Bahia e no ensino superior, professora do componente curricular 

Estágio Supervisionado no Campus II da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, 

na cidade de Alagoinhas, Bahia. Ambos são espaços de educação formal, no 

entanto não aprendemos apenas neste espaço. Somos aprendizes por toda a nossa 

existência e espaços outros propiciam aprendizados. Porém, em nossa sociedade, o 

espaço da educação formal, é o espaço onde estudante e professores podem 

sistematizar os saberes e informações apreendidos de modos a construir 

conhecimentos. É o local, o território gerador, construtor de conhecimentos. Neste 

espaço experiências são vivenciadas, trocadas por aqueles que estão inseridos no 

processo de aprender/ensinar/aprender. Se assim o percebemos, este deve ser um 

espaço democrático. 

No entanto é também um espaço onde se estabelecem relações de poder e 

várias são as imposições feitas, desde as esferas administrativas estaduais, as 

imposições advindas de tomadas de decisões onde os sujeitos presentes na escola 

não participam até as imposições feitas a professores e estudantes e funcionários 

 

2 É um canal de televisão brasileiro fundado no dia 4 de março de 1996. Pertence à Roquette Pinto 
Comunicação Educativa, que por sua vez é mantida pelo Ministério da Educação, e é transmitido em 
algumas localidades do Brasil pelas TVs abertas, e em todo o país pelas antenas parabólicas digitais 
e TVs por assinatura. O canal é de cunho público e educativo, e serve para promover a capacitação e 
a atualização permanente dos professores do Brasil. 
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pelos gestores e as realizadas no espaço da sala de aula na relação 

direção/professora/estudante. É deste espaço que venho e falo.  

Costumo afirmar que este espaço, o da escola formal, me fez professora, pois 

mesmo quando comecei a graduação no curso de Licenciatura em História na 

Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS, (1987) o interesse inicial não era 

a docência. O ingresso na docência é que me fez fazer essa opção, hoje posso 

afirmar: Sou professora. Ainda durante a graduação aceitei assumir a docência, 

embora não me percebesse e nem quisesse me perceber como docente, em 1990 

inicio a minha trajetória profissional na educação básica, no município de Terra 

Nova, cidade a 71 km de Salvador, onde permaneço e cuja realidade me motivou a 

realizar uma proposta de pesquisa e submeter-me à seleção do GESTEC- Gestão e 

Tecnologias Aplicadas a Educação- Programa de Mestrado Profissional da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB. 

A experiência de assumir a regência de sala de aula ainda no processo de 

formação veio acompanhada de uma grande decepção: na escola havia a ideia de 

que a História era disciplina “sem importância”, serve apenas para constar no 

currículo, ideia que ainda está presente na escola, é marcante.  

As falas que marcavam esse lugar para a disciplina história, assim como 

outras me soavam absurdas, tais como: “História, qualquer um ensina”; “História, 

basta memorizar o livro didático”; “deve-se aprovar todos, os alunos não serão 

historiadores” (e não devem ser se assim não desejarem). Além de absurdas essas 

falas eram e são inaceitáveis, mas são recorrentes no espaço escolar, ainda hoje. 

Na atualidade vez por outra nós professores de história nos deparamos com esses 

embates. 

Em formação na UEFS, no final dos anos 80 e inicio da década de 90, em 

meio à ideologia marxista, presente nas aulas, nos discursos da maioria dos 

professores e nas leituras indicadas, acreditava que o mundo precisava “ser salvo” e 

nós, professores de História e ou historiadores seríamos os salvadores. Dentro do 

espaço escolar encontrei a visão de que a disciplina História era um nada e servia 

para nada. Visão que não tinha enquanto estudante da educação básica, talvez 

porque lá construir o meu interesse pela História e devido a esse interesse cursei a 

graduação em História, assim quando assumi a regência essa visão me causou 

espanto e me fez enfrentar alguns embates que ainda hoje tenho que travar.  Foi 
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neste contexto de conflitos e embates que construí o meu lugar e minha trajetória 

enquanto professora.  

Se durante a graduação não havia o desejo de vir a ser professora, nos anos 

seguintes, após a minha inserção na escola, a decisão de não ser professora 

desapareceu e um sentimento de pertencimento aflorou; descobri que a escola, a 

sala de aula, na educação básica ou superior é o meu lugar, o meu espaço. Foi na 

prática que me tornei professora.  

No espaço escolar, que considero ser multifacetado, ocupei vários lugares, 

alguns desconfortáveis. A coordenação escolar, assumi, no Colégio Municipal Oscar 

Pereira de Magalhães, mesmo não tendo formação para tal, durante um ano letivo 

(1998), em uma situação emergencial, fui a coordenadora; não era o meu lugar, logo 

voltei para sala de aula; assumi a direção na escola onde atualmente sou regente, 

Colégio Estadual Governador Cesar Borges, lugar desconfortável. Durante dois anos 

(2002 a 2004) fui gestora e mais dois anos na vice direção (2004 a 2006). Nesta 

mesma escola assumi a função de professora articuladora da área de Humanas e 

suas Tecnologias lugar menos desconfortável, pois combina com a regência em sala 

de aula. Desde 2007 estou ocupando o cargo de professora de História, nas turmas 

das três séries do ensino médio. Considero ser este o meu espaço na escola, busco 

nele compartilhar aprendizados com os estudantes.  

Os tempos mudaram e as exigências são outras, assim como os 

comportamentos e as formas de aprender. Durante a década de noventa assistimos 

o desenvolver da Revolução Tecnológica iniciada na década anterior e a partir de 

então o desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação-as 

TDIC, tem ocupada cada vez mais espaços e usos na sociedade como um todo.    

De posse dessa tecnologia podemos acessar a internet, este tem se tornado, 

atualmente, um espaço público no qual sujeitos se encontram, se relacionam, 

trocam informações, compartilham ideias. Para Manuel Castells (2000), estamos 

conectados, seja por escolha ou por necessidade, vivemos a sociedade 

transformada que fora pensada em projeções teóricas nos meados do século XX 

que se tornou realidade, as virtualidades estão presentes no cotidiano dos 

indivíduos, fazem parte do seu universo sócio/cultural. 
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O surgimento da internet3 é responsável por significativas transformações no 

mundo, o avanço das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC 

provocou uma revolução na sociedade, criou novos modos de viver. As TDIC 

diluíram as distâncias, disponibilizam entretenimento e informações, o que implica 

afirmar que somos permeados por novos significados, novos sentidos, novos 

valores. Como afirma Marcus Túlio de Freitas Pinheiro e Kathia Marise Borges 

Sales:  

 

No final da década de oitenta e início da década de noventa foi possível 
vivenciar uma reestruturação desses espaços fechados dos Centros de 
Processamento de Dados. A chegada da microinformática e a simplificação 
da tecnologia das redes de computadores fizeram esse mundo fechado ruir 
e com essa abertura dos CPDs, surge um novo relacionamento com 
tecnologias digitais, aparece no cenário o que comumente chamamos de 
usuários finais, indivíduos que não fazem parte da produção de tecnologias 
digitais, mas que as utilizam para produzir “composições digitais”. 
(PINHEIRO e SALES. 2012, p. 37). 

 

Na atualidade com um toque temos o mundo a nossa mão. Tocamos e somos 

tocados e, desse imbricamento, decorre uma série de mudanças de 

comportamentos advindos do processamento de informações no mundo virtual, as 

quais são produzidas, veiculadas e socializadas através das mídias digitais. As TDIC 

estão presentes na sociedade, os espaços coletivos e individuais são permeados 

por elas; interessa-nos, utiliza-las para viabilizar a produção do conhecimento no 

processo educacional formal e como nos informa os autores acima citados, não 

apenas no que se refere a utilização do aparato tecnológico, mas sim, nas 

produções que delas são derivadas e disponibilizadas cotidianamente. 

Existem, disponibilizados por/na internet, vários recursos capazes de suportar 

diferentes mídias digitais4 como canais de televisão, rádios, filmes, músicas, 

fotografias etc. Um blog5, uma conta no face book , no Instagram, no Twitter, ou no 

 

3 Sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de 
protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP) com o propósito de servir progressivamente usuários 
no mundo inteiro.   
4 Mídia digital-  refere-se a conteúdo de áudio, vídeo e foto que foi codificado (compactado 
digitalmente). A codificação de conteúdo envolve converter entrada de áudio e vídeo em arquivo de 
mídia digital, como arquivo de Mídia do Windows. Fonte: https://technet.microsoft.com/pt-
br/library/what-is-digital-media-2(v=ws.11).aspx 
5 Blog é uma palavra que resulta da simplificação do termo weblog. Este, por sua vez, é resultante da 
justaposição das palavras da língua inglesa web e log. Web aparece aqui com o significado de rede 
(da internet) enquanto que log é utilizado para designar o registro de atividade ou desempenho 
regular de algo.Fonte: https://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-blogs/ 
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watsapp6 dentre outros se constituem em meios e recursos para 

divulgação/socialização da informação, produzidas a partir das TDIC e 

disponibilizadas por/nas mídias digitais e redes sociais. 

As TDIC suportam as mídias digitais, estas se convertem, na atualidade, em 

ferramentas comunicacionais que funciona a partir da interação entre os sujeitos que 

publicam, recebem, redistribuem e ao fazerem esse movimento agregam novas 

informações, suprimem outras, mas, no entanto é um movimento constante 

possibilitando construções, transformações, trocas, compartilhamentos, e 

socializações. O que resulta em aprendizagens seja significativo ou não, mas 

aprendizagens. 

O surgimento e evolução das TDIC facilitaram o surgimento de várias 

ferramentas que podem ser utilizadas na educação, pois a partir delas os indivíduos 

interagem. Pessoas diversas, distantes separadas geograficamente estabelecem 

contatos. Professores e estudantes que mantem contato direto na escola podem e 

devem fazer uso das potencialidades das TDIC não apenas para ultrapassar a 

barreira geográfica ou de tempo, mas em uma busca constante de construir novos 

conhecimentos fazendo uso de tudo que está disponibilizado nas redes sociais, das 

variadas linguagens que possam possibilitar a aquisição e criação de outro, 

permitindo o construir e reconstruir, bem como divulgar seus conhecimentos.  

Assim, concebemos como relevante a inserção das tecnologias digitais na 

sala de aula, a exemplo dos aparelhos de celulares, tvs, tabletes, computadores que 

suportam as mídias digitais que podem e devem ser usadas no processo 

educacional e permite a socialização e compartilhamentos através da rede mundial 

de computadores- a internet. Com as tecnologias digitais é possível viabilizar o 

aprendizado através de variadas linguagens e de diferentes formas. A partir de essa 

inserção o estudante desenvolverá produções própria com variadas linguagens, 

deixando de ser meros copistas das produções alheias, passando assim a serem 

produtores no espaço escolar. E para além dessas produções podem ser também 

críticos do que se apropriam no ambiente virtual, desde que a escola tenha definido 

 

6 WhatsApp Messenger é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de 
voz e vídeo   para smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, 
vídeos e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a 
internet. Foi criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum. Fonte: 
https://www.significados.com.br/whatsapp/ 
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como meta permitir ao estudante ser o sujeito que conhece como nos ensina Paulo 

Freire:  

[...] É por isso que o ensino dos conteúdos, criticamente realizado, envolve 
a abertura total do professor ou da professora, à tentativa legítima do 
educando para tomar em suas mãos a responsabilidade de sujeito que 
conhece. Mais ainda, envolve a iniciativa do professor que deve estimular 
aquela tentativa no educando, ajudando-o para que a efetive. (FREIRE, 
1996, p.78) 

 

A rede mundial de computadores, a Internet possibilita um volume 

considerável de informações e permite ao estudante nesse contexto social, a 

vivência com variadas linguagens, permite a produção de variadas formas, no 

entanto na escola o estudante nem sempre é convidado a exercitar suas habilidades 

para produção na construção do seu conhecimento. Os recursos digitais quando 

utilizados de forma planejada e adequada possibilitam a aprendizagem 

proporcionado não apenas a aquisição de novos conhecimentos como pode 

promover o desenvolvimento de elementos fundamentais para a formação dos 

estudantes, como por exemplo, a autonomia, desde que sejam munindo-os dos 

meios necessários para realizar pesquisas o que os levara à construção do 

conhecimento, e uma consequente quebra do ato de ser mero repetidor.  

Neste processo de construção do conhecimento, o professor terá o papel de 

mediador, será o sujeito possibilitador da pesquisa e o responsável pela elaboração 

de atividades que tanto podem ser expostas na sala de aula como através das redes 

e mídias digitais das quais fazem parte, como grupos no watsapp7 ou no face book8. 

Dessa forma o estudante desenvolverá um trabalho autônomo, recolhendo, 

selecionando e verificando informações, conhecendo novas formas de ver o mundo 

e se relacionar em sociedade. 

No entanto ainda hoje percebemos na escola a dificuldade de se relacionar 

com e acompanhar o desenvolvimento das TDIC, bem como o impacto que estas 

causam nas práticas dos estudantes. Tem sido lugar comum proibir o uso do celular 

em sala de aula, quando este pode vir a ser uma poderosa fonte de pesquisa, visto 

que atualmente um celular não é apenas um aparelho para realizar chamadas 

telefônicas, o avanço das TDIC permitiu as indústrias produtoras destes aparelhos 

desenvolverem dispositivos sofisticados, de simples manuseios capazes de colocar 
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o mundo na palma da mão de seus usuários. A escola enquanto instituição 

educadora/formadora adota, ainda, uma postura distanciada dessa tecnologia, e na 

maioria das vezes a transforma em vilã. Eucidio Pimenta Arruda, afirma: 

 

Ensinar para construir a criticidade social continua sendo o papel da escola, 
entretanto, é necessário reorganizar o seu interior para que ela seja mais 
identificada com a sociedade atual e não um espaço de resistência simplista 
que opera mais no âmbito de se opor ao técnico do que compreender a 
cultura oriunda das tecnologias. (ARRUDA, 2013, p. 274) 

 

Atualmente um celular acessa a internet, captura sinal de rádio e TV, 

fotografa, cria vídeos, faz filmagem, envia e recebe mensagens textuais e áudio 

visuais. Se a escola não é capaz de fazer tais leituras da realidade atual do 

estudante, aumenta a distância que há entre ela e esta realidade. Demonstra que 

ainda não se adaptou a essa nova realidade. No entanto a interatividade está 

acessível a uma grande parcela da sociedade, e parte dessa parcela está presente 

na escola, seja na condição de estudante seja na condição de professor e demais 

sujeitos que compõe o universo escolar, a escola, permanece apegada aos moldes 

de meados do século passado e, portanto sem desenvolver no seu espaço 

condições concretas que permitam aos que nela estão presentes diariamente a 

exploração das possibilidades das TDIC.  

Devido a esse apego ao passado, o que permanece na escola a visão de que 

professor é o único que fornece a informação, mas a realidade que vivenciamos é 

que os estudantes a busca em outros espaços fornecedores como a internet, a Tv e 

as mídias digitais disponíveis na sociedade e acessadas pela TDIC, como por 

exemplo, os aparelhos celulares que eles possuem e faz uso o tempo todo. Nem 

sempre fazem uso dessa informação a partir de uma visão crítica, essa possibilidade 

de construção do senso crítico existe desde que a escola se apodere das TDIC e 

das mídias digitais, faça uso das mesmas e busque permitir ao estudante essa 

construção. O processo não é simples, não pode ser pensado em projetos isolados, 

deve ser inserido na proposta pedagógica da escola. 

Estas observações nos conduziram a desenvolver o projeto que ora relatamos 

os resultados.  

A metodologia utilizada foi o da pesquisa qualitativa, que nos possibilitou a 

compreensão das relações estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem no 

Município de Terra Nova. Foi uma pesquisa explicativa, aplicada visto que identificou 
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uma dada realidade e buscou transforma-la. E quanto ao procedimento foi tanto 

bibliográfico quanto de campo. Bibliográfico visto que iniciamos com um 

levantamento sobre o que já foi estudado, buscando uma compreensão maior do 

nosso tema, e no dizer de Fonseca, (2002) geralmente toda pesquisa inicia-se por 

uma pesquisa bibliográfica não fomos por caminho diferente. É uma pesquisa de 

campo participativa, visto que o material gerado em nossa busca o foi mediante o 

contato direto e interativo com os sujeitos que fazem parte do universo investigado. 

 A reflexividade será utilizada para apresentação e discussão do material 

gerado durante o processo de investigação. Sidinei Rocha de Oliveira e Valmiria 

Carolina Piccinin apresenta-nos esse processo como elemento capaz de demonstrar 

o caráter ético do pesquisador e respeito aos interlocutores que nos faz entender 

que a [...] “Reflexividade possibilita desenvolver ferramentas para responder 

apropriadamente aos estudos propostos”. (OLIVEIRA e PICCININ.2009). Assim, 

consideramos ser relevante buscar uma reflexão aceca da realidade encontrada 

para propormos novos caminhos considerando as possibilidades de mudanças, 

quando estas são necessárias e viáveis. 

Buscamos apoio teórico em Manuel Castells (2005) para compreendermos o 

papel da Tecnologia; Paulo Freire (1996,1997) para discutirmos a Educação e 

Boaventura Souza Santos (1988, 2002) para tratar da construção do Conhecimento. 

Vários autores nos auxiliaram na discussão sobre o ensino de história, a escola de 

modo geral, e o uso das TDIC os mesmos serão apresentados no decorrer do texto. 

Este texto está dividido em 7 capítulos o primeiro, a Introdução, intitulada 

“Caminhadas” Neste, primeiro momento, apresentamos nosso projeto, expomos 

nossa trajetória na educação básica, e, discorremos sobre As Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação, seus avanços e influencias na sociedade atual, suas 

possibilidades na educação; apresentamos também a nossa metodologia. 

O segundo capítulo intitulado Reflexões sobre ensino de historia e tdic: o 

objeto, dividido em 2 seções, situando a questão do estudo e a questão do 

estudo colocamos em pauta a discussão sobreo momento histórico e as 

transformações ocasionadas pelo uso das tecnologias e a necessidade de que a 

escola participe desse processo feito isso, apresentamos nosso objeto. No segundo 

momento, situamos a questão do estudo e nossos objetivos.  

O terceiro capitulo intitulado O cenário do ensino de história, dividido em 

duas secções Município de Terra Nova e o ensino de história e tdic: reflexões 
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sobre produção de saberes. Dialogamos com os autores buscando traçar a 

trajetória do ensino de História, as mudanças e permanências ocorridas ao logo dos 

tempos. Na primeira secção apresentamos um breve histórico do Município de Terra 

e na segunda dialogamos com autores e teóricos, sobre a produção de saberes no 

contexto escolar, precisamente na sala de aula de história. 

O quarto capítulo intitulado O caminho metodológico dividido em cinco 

secções. Inicialmente apresentamos a metodologia utilizada no que concerne a o 

tipo de pesquisa e a classificação da mesma, na primeira secção expomos sobre o 

problema e problemática; na segunda secção apresentamos o universo da 

pesquisa apresentamos os sujeitos, a amostragem e o processo de inclusão e 

exclusão; terceira secção abordamos os aspectos éticos da pesquisa e na quarta 

secção as variáveis do estudo; na quinta secção procedimentos de coleta de 

dados. 

No quinto capitulo intitulado Garimpando parcerias: estados de angustia e 

prazer dividido em duas secções discorremos sobre o processo de apresentação 

do projeto para comunidade na primeira secção e sobreas revelações do 

questionário na segunda secção, aqui expomos o questionário e as respostas 

obtidas. 

O sexto capitulo intitulado Incursão no campo: estados de angustia e 

prazer II, também dividido em duas secções na primeira desenvolvimento da 

proposta de atividade: o produto, descrevemos a proposta e apresentamos o seu 

desenvolvimento e na segunda secção exposição dos estudos realizados pelos 

grupos apresentamos os estudos realizados pelos estudantes. 

O sétimo e ultimo capitulo Considerações finais: me chama no discorremos 

sobre os resultados e busco levantar alguns pontos relevantes que precisam ainda 

ser abordados como a formação de professores para fazer uso dasTDIC em sala de 

aula, explicitamos as analises e reflexões suscitadas pelos diálogos. 
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2 REFLEXÕES SOBRE ENSINO DE HISTORIA E TDIC: O OBJETO. 

 

Tempo Rei/Oh Tempo Rei!/Oh Tempo Rei!/Transformai/As velhas formas do 
viver/Ensinai-me/Oh Pai!/O que eu, ainda não sei/Mãe Senhora do 
Perpétuo/Socorrei!9 .(Gilberto Gil) 

 

O momento histórico está permeado por mudanças, tanto no modo como 

vivemos como no modo como interpretamos o mundo e os acontecimentos. A 

possibilidade do uso dos dispositivos tecnológicos, tanto em termos de acesso e 

aquisição, como em termos de qualidade, promove nos indivíduos, não apenas, 

habilidades de uso e manuseio, como também a capacidade de aprender, de prover 

serviços, informações e conhecimentos. Fazendo uma análise sobre as perspectivas 

sobre a Educação na era da comunicação digital, Cristiane Nova e Lynn Alves, em 

2002 já nós apresentavam alguns questionamentos entre eles apresentamos: 

 

Trata-se de questionar, por exemplo, se a existência de um único espaço 
básico de aprendizagem, tal como a sala de aula presencial, é, de fato, o 
mais adequado dentro de um mundo em que a territorialidade convive cada 
vez mais com outro espaço de trocas e produções simbólicas, construído 
por redes digitais de comunicação e informação [...] (NOVA & ALVES, 2002, 
s/p.). 

 

As transformações pelas quais a sociedade tem passado não nos permite 

pensarmos uma educação assentada apenas na sala de aula presencial e ou no 

professor detentor do conhecimento, aquele que detém a informação. Como nos 

ensina Paulo Freire “quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2002, p12). Assim, hoje o que 

consideramos ser possível é concebermos é o professor como aquele que tem a 

função de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, o estimulador, 

possibilitador de atividades investigativas capazes de contribuir para formação do 

indivíduo. 

Embora sejam visíveis as transformações, que aconteceram e acontecem na 

sociedade, permitindo aos estudantes acesso a uma gama significativa de 

informações, a escola as tem desconsiderando. Não tem utilizado as informações 

que os estudantes adquirem fora dos muros escolares nem está fazendo uso das 

 

9 Versos da canção “Tempo Rei” do Compositor Gilberto Gil, lançada em 1984 no Album Raça 
humana .O tempo é elemento importante para os que caminham na Educação e principalmente na 
sala de aula de História. 
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TDIC enquanto possibilidades de aprendizagens que estas informações podem 

proporcionar. Tal modo de agir faz com que os estudantes não tenham uma 

participação efetiva nas escolhas que são realizadas para o desenvolvimento de 

situações que os levem a produção do conhecimento; eles, os estudantes, ainda são 

considerados apenas os recipientes onde serão depositados os conhecimentos já 

produzidos. 

Há uma grande gama de discursos que buscam estabelecer a educação 

como sendo capaz de resolver os problemas e mazelas da sociedade, e tantos 

outros que atribuem à tecnologia o papel de solucionar os problemas da educação. 

A esse respeito apresentamos o pensamento de Glaucia da Silva Brito e Ivonélia da 

Purificação: 

[...] Há uma expectativa grande de que as novas tecnologias nos trarão 
soluções rápidas na melhoria da qualidade da educação. Porém, se esta 
dependesse apenas de tecnologias já teríamos encontrado a solução há 
muito tempo. (BRITO E PURIFICAÇÃO, 2008, p. 26).  

 

A afirmação das autoras conduz a considerar a necessidade de pensar a 

inserção das TDIC no contexto escolar de forma articulada com a prática 

pedagógica dos sujeitos inseridos no processo educacional. Cabe uma reflexão 

sobre as mudanças pelas quais a escola de modo geral e o ensino da História 

precisa para atender as necessidades dos estudantes que estão em contato direto 

com a tecnologia e os discursos disponibilizados por ela. Um ensino de História que 

se ocupa dos fatos, dos nomes e dos lugares não interessa ao estudante ora 

inserido na sociedade midiática. Pois não permite ao estudante, perceber a sua 

condição de construtor da e na História, não o conduz a condição de sujeito e não é 

capaz de promover a construção da memória. 

Consideramos ser necessário refletir sobre a possibilidade de transformar a 

sala de aula, no seu cotidiano, em espaço de aprendizagens significativas com a 

participação efetiva do estudante. Buscar metodologias que não visem apenas o 

memorizar de acontecimentos que vem de forma pronta e acabada transmitida pelo 

professor ou pelo livro didático, mas uma metodologia na qual seja possível a 

participação efetiva do estudante, propondo, investigando, discutindo, questionando, 

avaliando, criticando e construindo seu conhecimento. 

As TDIC tem influência marcante nas atividades desenvolvidas pelos 

estudantes dentro e fora do espaço escolar, não é possível negar essa influencia, 
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portanto acredito que desenvolver atividades a partir de metodologias colaborativas 

em um espaço virtual seja uma forma de buscar a participação efetiva dos 

estudantes na produção e socialização do conhecimento histórico escolar. Daí 

propormo-nos a fazer uso de uma metodologia a partir da utilização de redes sociais 

para propiciar na sala de aula aprendizagens colaborativas e significativas para 

estudantes e professor. No entanto, não considero que apenas a utilização das 

TDIC, seja capaz de promover tal mudança, não estou aqui considerando as TDIC 

como capazes de solucionar as mazelas da educação, mas sim as considerando 

como ferramentas que podem viabilizar novos caminhos. 

As TDIC fazem parte do cotidiano das pessoas e principalmente dos 

estudantes que acessam a internet diariamente. Muitos deles possuem páginas no 

facebook, fazem uso do whatsApp, aplicativo utilizado nos celulares e fazem uso 

dessas ferramentas para divulgar e partilhar suas ideias, imagens, sons, etc. Para 

além de ferramentas de lazer, utilizá-los para socializar estudos e investigações 

realizadas por grupos de estudantes a partir dos seus interesses e desejos e não só 

o que o professor determinar como objeto de estudo, mas que possam buscar seus 

objetos, suas temáticas, propor e solucionar questionamentos que estejam 

presentes na sociedade, no contexto em que estamos inseridos. 

Além de socializar informações que são apropriadas pelos estudantes, as 

redes sociais e as TDIC podem vir a ser ferramentas possibilitadoras da produção 

de conhecimento a ser socializado por eles. O estudante assumirá sua autoria, 

disponibilizando sua produção, compartilhando ideias, reflexões e elaborando novos 

conhecimentos. 

Ao professor caberá o papel de mediador, aquele que discute, analisa, reflete 

em parceria com o estudante; se coloca também na condição de aprendiz, em uma 

troca constante de saberes com os estudantes, sem impor, mas permitindo ao outro 

a escolha de caminhos, de estudos e quando esse caminho não se caracterizar 

como o viável buscar outros, mas sempre de maneira compartilhada, socializada, e 

permitindo não apenas a autoria do estudante como a sua autonomia nas escolhas. 

Assim o estudante poderá assumir o papel de investigador/pesquisador, construtor 

do seu conhecimento em constante contato com as temáticas e ideias expostas por 

outros, tanto na sala de aula no espaço físico, como no espaço virtual. Cabe lembrar 

que tais ações não são possíveis apenas fazendo uso das TDIC e redes sociais, 

mas para o que propomos elas são necessárias, visto que buscamos refletir sobre a 
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efetiva participação do estudante no contexto escolar a partir das apropriações 

midiáticas por eles realizadas e o uso das TDIC em sala de aula.  

O desejo é de uma sala de aula para além dos muros da escola. Um espaço 

de aprendizagens que permita ao estudante o estar nele não apenas na hora 

marcada da aula, mas que ele possa estabelecer os seus próprios horários, no que 

se refere ao espaço virtual, e possa participar de forma efetiva tanto no espaço 

escolar físico como no espaço escolar virtual, buscando elementos que visem à 

compreensão da História, assim como dos contextos atuais no qual estamos 

inseridos.  

Percebendo a sala de aula como espaço de construção de conhecimentos 

dos discentes e docentes, onde estes atuam como gestores dessa construção, não 

é o bastante saber como o estudante está “antenado”, plugado, informado etc., faz-

se necessário refletirmos no contexto escolar sobre as informações, os saberes, que 

fazem parte do cotidiano do estudante, buscando tirá-lo da condição de mero 

ouvinte, promovendo-o a condição de proponente. A sala de aula assumirá o papel 

de espaço de trocas e compartilhamentos dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional, assim como são os ambientes virtuais frequentados pelos estudantes.  

Temáticas diversas poderão ser incluídas nas aulas não mais a partir da 

proposição dos professores apenas, mas, também a partir da proposição dos 

estudantes, democratizando o espaço da sala de aula e transformando-o em espaço 

de prazer, de construção do conhecimento significativo para os sujeitos envolvidos 

no processo educacional que deve ser mais que um espaço de ensino, deve ser um 

espaço de aprendizagens tanto para um como para outro. 

As TDIC, as redes sociais, os grupos viabilizados pela/na Internet, a rede 

mundial de computadores, permitem o compartilhamento de dados e informações, 

de diversos caracteres e formas, como por exemplo, por meio delas é possível 

postar diferentes arquivos, textos, fotos, imagens, vídeos, sons, assim como produzi-

los. Os estudantes, nascidos na era digital, dominam com facilidade a tecnologia 

digital. Tem a possibilidade de acesso à informação a partir de diversas fontes de 

forma ágil e dinâmica, em tempo e espaço diferenciado do espaço físico da sala de 

aula. Como então pensar hoje, a escola como único espaço de aprendizagens? Ou 

ainda como pensar o espaço escolar apenas de reprodução e transmissão dos 

saberes? O uso das TDIC favorece a autonomia e autoria dos envolvidos nos 

processos de ensinos e aprendizagens de forma que o mesmo seja um processo de 
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construção desses saberes. Essa tecnologia que possibilita o acesso à rede e as 

mídias digitais podem e devem ser utilizadas na escola como mecanismos capazes 

de propiciar aprendizagem.  

No ambiente das virtualidades, é oportunizada a interação entre sujeitos 

diversos, que poderão interagir buscando novas informações, trocar experiências de 

forma dinâmica colaborativa. Pode ocorrer entre professores e estudantes da 

Educação Básica fazendo do espaço virtual uma extensão da sala de aula. Nesta 

troca de saberes todos estarão aprendendo e desenvolvendo seu potencial critico e 

criativo.  A nova geração de nativos digitais cresce, convive, comunica‐se, estuda e 

trabalha em rede.  Nessas redes, a informação é aberta e colaborativa e os usuários 

não são mais concebidos apenas como recipientes passivos, mas simultaneamente 

como produtores e desenvolvedores de conteúdo, enquanto na escola o estudante 

ainda é considerado como recipiente. 

Dessa forma, uma sala de aula apartada das transformações que ocorrem na 

sociedade é um espaço onde o estudante não encontra motivação para estar 

presente, não há uma relação de prazer, nem de busca do conhecer.  A intenção é 

trazer para escola e para a sala de aula de História um estado de prazer, prazer em 

aprender e compreender a História, prazer em ensinar e reaprender História, o que 

na compreensão de Marcos A. Silva (2003, p. 12) significa dizer que: “Quando se 

fala em história como distração, diversão, sedução e prazer, não se está, 

necessariamente, renunciado à sua carga crítica, à capacidade que possui de 

aprofundar a (auto) compreensão dos homens […]”. Silva propõe pensarmos a 

história na perspectiva de que o conhecimento desta gera prazer, mas este deve ser 

expandido para além dos seus produtores habituais, no caso os historiadores. 

Partindo dessa premissa, assim como o autor, consideramos ser de fundamental 

importância levar para sala de aula de história o estado de prazer. Aqui entendido na 

perspectiva de sedução como Silva esclarece, sem renúncia das especificidades do 

conhecimento histórico, mas como uma alternativa para a construção desse 

conhecimento na sala de aula da educação básica. 

No entanto, ainda hoje, no que se refere à História, é marcante a presença do 

ensino tradicional, caracterizando a História como factual e a sua aprendizagem 

como memorização. Nessa visão de ensinar a centralidade do processo educacional 

é no professor, é ele quem ensina quem escolhe os conteúdos que são 

apresentados aos estudantes como verdades a serem aprendidas, quase sempre 
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oriundas de um único material didático- o livro. Isso faz com que o estudante 

considere a disciplina como “decoreba” e não se perceba no papel de sujeito, de 

construtor do seu conhecimento. Tradicional aqui como nos diz Luiz Fernando Cerri:  

 

O sujeito aprendente, como se percebe, não ocupa o centro do processo. 
Professor é o centro, pois detém o conhecimento. Aluno é objeto, aprendiz 
passivo. A relação é de transmissão. São típicas dessa concepção as 
expressões “passar o conteúdo”, ou “vencer o conteúdo”. Evidentemente, 
em nenhum caso se admite um professor de história com erudição 
insuficiente, mas a centralidade do conteúdo – o conteudismo – priva 
professor e aluno da reflexão epistemológica, já que os conteúdos são 
tomados como universalmente válidos. (CERRI, 2009, p.151) 

 

Essa concepção, ainda tão presente na escola, não permite ao estudante se 

perceber nessa História como alguém que a constrói. Ele lá está no processo para 

memorizar datas, e seguir a linearidade proposta dos conteúdos e estes são vistos 

como verdades irrefutáveis. A desconstrução dessa visão de História possibilitará 

aos estudantes se perceberem enquanto sujeitos que são, não só na construção do 

conhecimento Histórico como na construção da História, como nos diz Holien 

Gonçalves Bezerra: 

 

Os sujeitos históricos, que se configuram na inter-relação complexa, 
duradoura e contraditória das identidades sociais e pessoais, são os 
verdadeiros construtores da História. Assim, é necessário acentuar que a 
trama da História não é o resultado apenas da ação de figuras de destaque, 
consagradas pelos interesses explicativos de grupos, mas consequência 
das construções conscientes ou inconscientes, paulatinas e imperceptíveis, 
de todos os agentes sociais, individuais ou coletivos. (BEZERRA, 2005, p. 
45). 

 

Em um momento ou outro da trajetória dos que se ocupam do ensino da 

História, lidam com questionamentos como o quê e como ensinar a História.  

Responde-los não é tarefa fácil, visto que demanda outros tantos questionamentos, 

como: qual a concepção de História que se tem? Quais as condições de trabalho 

que é disponibilizada a quem se propõe ensinar a História? A esse respeito nos 

reportamos a Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schimidt e Tania Maria F. Braga 

Garcia se reportando a Rüsen nos chamam a atenção: 

 

Para Rüsen (1987), um dos princípios constitutivos da Didática da História é 
o de ordem teórica, ou seja, diz respeito às orientações e discussões sobre 
as condições, finalidades e objetivos do ensino de história e envolve 
questões como “para que serve ensinar a história?”, “por que trabalhar 
história na escola?” e “que significado tem a história para alunos e 
professores?” (SHIMIDT E BRAGA, 2005, p. 299).  
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Cotidianamente no desenvolvimento de atividades na educação básica como 

professora da disciplina História e no ensino superior atuando nos componentes do 

eixo de formação pedagógica, precisamente no componente curricular Estágio 

Supervisionado, as dificuldades para responder a estes ou questionamentos 

semelhantes. Embora exista entre nós um texto diretivo que são os Parâmetros 

Curriculares Nacionais-PCN, não é capaz de dá conta da dimensão teórica e prática 

que envolve o ato de ensinar História, e o questionamento do como e o quê ensinar 

em História, assim como os apresentados pelas autoras permeiam o cotidiano da 

sala de aula tanto para professores como para estudantes.  

Para promover uma compreensão do estudante sobre a importância do 

estudar, compreender e aprender a História é necessário buscar não apenas uma 

metodologia diferenciada da tradicional, ainda tão presente no cotidiano da sala de 

aula, como também pensarmos sobre os conteúdos que serão abordados, como 

serão abordados e quais significados podem ser acrescentados para aqueles que 

compõem esse espaço de aprendizagens, bem como o suo que faremos do aparato 

tecnológico disponível na sociedade de modo geral e em especial na escola.  

Hoje, diferente do momento inicial de minha trajetória como regente na 

educação básica, o aparato tecnológico faz parte do cotidiano escolar. As escolas 

possuem os artefatos tecnológicos e mesmo que não os possuíssem, assim mesmo 

estariam no cotidiano escolar. A popularização dos dispositivos que em um único 

aparelho concentra diversos recursos permitem produções diversas com o uso de 

múltiplas linguagens midiáticas, atualmente fazem parte do universo estudantil, 

estão nas mãos dos estudantes que as frequentam, portanto inseridos na ambiente 

escolar.  

No entanto, na escola, as TDIC não têm sido utilizadas para viabilizar a 

construção do conhecimento e a participação efetiva do estudante no contexto 

escolar. É dessas nossas observações cotidianas que nasceu o desejo em 

desenvolver a pesquisa com esta temática levando-me a propor o projeto de 

pesquisa “Ensino de História e tecnologias digitais: uma experiência na educação 

básica na Cidade de Terra Nova, BA”, desenvolvido no Programa de Mestrado 

Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - GESTEC, da 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB.  

Para concretizar nossa proposta, tomamos como objeto de estudo “O 

Ensino/aprendizagem da História a partir do uso das TDIC na Educação Básica”, 
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com a seguinte delimitação: “As interações possíveis entre a sala de aula de História 

e as TDIC na Educação Básica, na escola pública, no Município de Terra Nova, nas 

turmas do Ensino Médio do turno Matutino no Colégio Estadual Governador César 

Borges”. Considerando como pressuposto que: As TDIC, dominadas pelos 

estudantes e que podem ser utilizadas para propiciar a construção do conhecimento 

histórico, tornando- os gestores do seu aprendizado e sujeitos no processo, não têm 

sido utilizados pela escola como ferramenta didática para modificar as práticas 

docentes em função da inexistência dessa possibilidade na formação do professor; e 

que o desconhecimento, pela comunidade escolar, da importância e do papel das 

TDIC como ferramenta didática poderá implicar em um distanciamento cada vez 

maior das duas realidades, a educação formal e a não formal.  

 

2.1 SITUANDO A QUESTÃO DO ESTUDO: O OBSERVADO. 

 

Na sociedade atual, somos envolvidos por uma gama de informações 

veiculadas pela mídia, seja escrita ou audiovisual. Mesmo aqueles que estão fora 

dos grandes centros urbanos têm acesso a algum tipo de mídia digital, fazem uso 

das TDIC e, portanto podem acessar as redes sociais, os conteúdos midiáticos. A 

velocidade com que as informações nos chegam é algo nunca dantes imaginado. As 

informações produzidas e distribuídas estão à mão, há de certa forma, cada vez 

mais, uma democratização das informações, estas podem e devem ser 

transformadas em novos saberes.  

A escola não está apartada nem isenta das influências provocadas por toda 

essa revolução tecnológica. Segundo Foucault, “todo sistema de educação é uma 

maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os 

saberes e os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT 1999, p. 44). É papel 

da escola se ocupar com a inserção dos discursos produzidos e veiculados pelas 

mídias digitais não apenas como motivadores do processo ensino aprendizagem, 

mas como recursos que poderão vir a ser promotores de mudanças dentro do seu 

espaço, bem como proporcionar aos estudantes habilidades e competências 

permitindo-os avaliar, analisar e criticar oque lhe é ofertado pelas mídias digitais via 

TDIC. 

Dessa forma, a escola, poderá ser viabilizadora de mudanças, 

transformações, não apenas dentro do espaço escolar, mas na sociedade como um 
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todo. O que significa dizer que buscará participar efetivamente como mediadora no 

processo de produção desses saberes e não os deixando ser apropriados apenas 

fora do seu espaço e permanecendo tão somente como uma informação, cabe a 

escola e ao professor problematizar a utilização das TDIC e as informações por elas 

disponibilizadas.  

Fora dos muros da escola, a produção midiática exerce um forte apelo 

argumentativo, no visual, no textual, no sonoro, dentro da escola o mesmo não 

ocorre no que se refere aos conhecimentos/informações que são tratados na escola 

e como são tratados. Informações/conhecimentos produzidos e veiculados nas 

mídias digitais são produções de indivíduos para outros, são imagens, sons, 

gráficos, vídeos etc., carregados de sentidos, simbologias, saberes. Os estudantes 

em contato direto com essas produções e a tecnologia que a disponibiliza, se tornam 

receptores/produtores/ emissores/ ao mesmo tempo. 

A ação pedagógica ainda está centrada no professor e na maior parte do 

tempo escolar os estudantes permanecem alheios a tudo, assumindo uma postura 

passiva e desinteressada. Devido a isso consideramos ser necessária uma mudança 

metodológica, o que significa dizer que precisamos sair da visão tradicional do 

ensino de História que prioriza a transmissão para uma que busque a construção do 

conhecimento. A esse respeito trazemos a reflexão José D’Assunção Barros: 

 

Considera-se que o aluno não é mais o recipiente vazio, mas sim um ser 
humano cheio de especificidades, com as quais, inclusive, deve aprender o 
professor. Cada aluno possui vivências que os outros não têm, e que o 
próprio professor também não possui. Neste sentido, todos – alunos e 
professor – são agentes igualmente importantes para a construção de um 
conhecimento que será elaborado ali, pela primeira vez, como produto novo 
elaborado por um grupo de trabalho que tem as suas próprias 
singularidades. (BARROS, 2011, p. 112). 
 

Na perspectiva de mudanças dentro do contexto escolar, no que se refere a 

visão do estudante quanto ao conhecimento e a importância da História interessa-

nos compreender as interações possíveis entre a sala de aula de História e o as 

produções midiáticas apropriadas, em espaços não formais de educação, aqui 

considerados como sendo as mídias digitais e as redes sociais. Assim como 

oportunizar, ao estudante, uma reflexão crítica em relação ao uso das TDIC, e das 

produções por elas veiculados, bem como explorá-los de forma que contribuam para 

a construção do seu conhecimento não só no campo da História, enquanto disciplina 

escolar, como também no seu cotidiano.  
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Aparelhos-smartphone - que observamos e convivemos diariamente com eles 

não só por fazermos uso dos mesmos, mas por estarem presente na sociedade 

como um todo e principalmente por ser ferramenta inseparável de nossos 

estudantes, permite a estes participarem ativamente nas mais diversas redes 

sociais, mas principalmente acessando o facebook e fazendo uso do Whatsapp. 

Pesquisas realizadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil divulgadas no site 

Portal Brasil, demonstram que há, nos últimos anos, um aumento considerável no 

número de acesso a Internet no Brasil. 

 Pesquisa realizada entre novembro de 2015 e junho de 2016 pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI. BR) 10, pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic. BR) 11 e pelo Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC. BR) 12, demonstram que 58% da 

população brasileira usam a internet – o que, segundo a pesquisa, representa 102 

milhões de internautas. Demonstra ainda que a maioria dos acessos é realizada via 

utilização do celular. Percebemos assim, que o desenvolvimento da tecnologia 

digital, a interação e participação nas redes sociais foram possibilitadas a um 

número maior de indivíduos, entre estes se encontra os estudantes da educação 

básica.  

As redes sociais, as mídias digitais ocupam cada vez mais espaços na vida 

dos indivíduos e a escola precisa acompanhar essa característica da sociedade 

atual, desenvolvida pelo avanço tecnológico das ultimas décadas. Há quase duas 

décadas autores discutem a necessidade de a escola acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico e utilizá-lo a seu favor na construção de aprendizagens 

significativas. Para Júnia Sales Pereira e Sonia Regina Miranda:  

 

[...] essa tecnologia projeta-se como uma rede aberta à conexão de 
pesquisadores, professores e estudantes, de diversas regiões brasileiras, 
diversas cidades e diversos países. Possibilita, portanto, a construção de 
novos circuitos de aprendizagem e novos modos de operar com o encontro 

 

10 CGI.br-  Comitê Gestor da Internet no Brasil foi criado pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 de 
maio de 1995 e alterada pelo Decreto Presidencial nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, para 
coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país, promovendo a qualidade 
técnica, a inovação. 
11 Cetic.br. foi criado em 2005 o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação, com a missão de monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) – em particular, o acesso e uso de computador, Internet e dispositivos móveis . 
12 NIC.br- O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR é uma entidade civil, sem fins 
lucrativos, que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) 
desde dezembro de 2005. 
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de sujeitos em suas identidades e alteridades. (PERREIRA & MIRANDA. 
2014, p.302).  

 

Entretanto a escola tem demonstrado que não acompanha o processo 

acelerado das transformações e, portanto, não assume o seu papel de construtora 

do conhecimento mantendo apenas como “mera repassadora de conhecimentos e 

informações, como acontece com as demais agências de comunicação” (PARO, 

2010, p. 772). A escola não pode se constituir em apenas um espaço de 

transmissão de conhecimento e ou informações, e nós professores de História não 

podemos assumir apenas o papel de narradores de conhecimentos produzidos em 

outros espaços. 

Uma vez que constatamos no cotidiano escolar, que as TDIC e as produções 

apropriadas por estudantes não têm sido utilizados como ferramentas didáticas e 

nem como recursos didáticos para modificar as práticas docentes, nesse caso, são 

subutilizadas no Ensino de História da realidade pesquisada. Essas constatações 

nos remete a questão do estudo. 

 

2.2 QUESTÃO DO ESTUDO. 

  

A família, escola, igreja e outras instituições culturais/sociais são permeadas 

por produções disponibilizadas pelas TDIC demarcando espaços e poderes, O que 

nos permite afirmar que vivemos em uma sociedade midiatizada na qual todos 

somos influenciados e a construção do conhecimento histórico não está apartado 

deste contexto. As transformações pelas quais a sociedade tem passado permite ao 

estudante buscar as informações de variadas formas e em variados espaços. Assim 

consideramos ser relevante a construção do conhecimento histórico escolar a partir 

as demandas estudantis, de temáticas variadas e novos procedimentos 

metodológicos em sala de aula.  

Os conteúdos com os quais trabalhamos passa por uma seleção que é feita 

pelo professor, independente de seguir o livro didático ou se propor a trazer 

conteúdos não contemplados nestes, o que se ensina é uma escolha do professor. 

Selva Guimarães Fonseca chama-nos atenção para os conflitos e tensões 

existentes quanto à definição do currículo: 

 

[...] os conteúdos, os temas e os problemas de ensino de História — sejam 
aqueles selecionados por formuladores das políticas públicas, 
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pesquisadores, autores de livros e materiais da indústria editorial, sejam os 
construídos pelos professores na experiência cotidiana da sala de aula — 
expressam opções, revelam tensões, conflitos, acordos, consensos, 
aproximações e distanciamentos; enfim, relações de poder. (FONSECA, 
2010, pp. 2-3).  

 

Como nos informa Selva Guimarães Fonseca, o currículo atende ao interesse 

de alguém, as concepções de alguns, é um campo conflituoso no qual se insere o 

pensar de quem faz as escolhas, os interesses que estão em cena. Para não 

corrermos o risco de considerar uma temática como mais importante que outra e 

pelo fato de pensar deixarmos de lado as possíveis contribuições dos estudantes no 

momento de decidirmos com quais conteúdos trabalharemos, quais conteúdos 

podem ser relevantes para a formação do indivíduo queremos convidar o estudante 

para o campo da escolha, para participar da seleção dos conteúdos/temáticas que 

façam parte do seu interesse. Convidar o estudante a participar dessa seleção, 

pensando não apenas o ensinar, mas pensando o aprender. Ana Maria Monteiro 

esclarece que: 

Se desejarmos que o nosso trabalho resulte em aprendizagens 
significativas, que nossas aulas se constituam em espaço para reflexão 
crítica e mudança precisamos de tempo para ouvir nossos alunos. E, 
também, que através do diálogo, com subsídios do conhecimento histórico, 
possamos contribuir para revisões e superação de preconceitos. Assim, é 
preciso selecionar entre os inúmeros conteúdos possíveis de serem objeto 
de ensino, aqueles que podem oferecer contribuições fundamentais para os 
estes alunos. (MONTEIRO, S/D, p. 22). 

 

Assim é necessário o revisitar a prática a todo o momento para que seja 

possível desenvolver na escola atividades significativas que valorizem o 

aprendizado, a construção dos saberes, que busque a qualidade do fazer da sala de 

aula, bem como proporcionarmos ao estudante o desenvolvimento de atividades que 

como no dizer da autora resultem em aprendizagens significativas e 

consequentemente espaços de mudança.  

Pierre Levy, (2010) constata que o desenvolvimento das TDIC que tanto tem 

modificado a sociedade produz, também, novas relações com o saber. O autor 

alerta: 

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo 
das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o 
trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose 
incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, 
visão, audição, criação, aprendizagem são capturados por uma informática 
cada vez mais avançada. (LÉVY, 2010, p. 07). 
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Então como pensar uma escola e uma sala de aula vivendo apartada de toda 

essa transformação? A respeito do que inferimos ser a escola espaço educativo 

formal precisa se reinventar. Para que essa mudança ocorra é preciso pensar a 

possibilidade de inserir os estudantes no processo educacional como construtores e, 

no caso da prática do ensino de História na educação básica, inovar a partir de uma 

concepção de ensino de História para além das narrativas dos professores e livros 

didáticos e memorizações pelos estudantes. Vislumbra-se a participação do 

estudante num reinventar formas de conhecer possibilitando ao estudante 

compartilhar, produzir e socializar conhecimentos a partir da mídia digital. Isso 

poderá transformar a sala de aula, modificando sua configuração de modos a que 

esta estabeleça relações com as transformações que estão acontecendo na 

sociedade a partir do surgimento das mídias digitais.  

Acompanhando o modo de pensar, dialogamos com Sandro Luís da Silva, 

para quem: 

A escola enfrenta grandes desafios em relação aos novos paradigmas, 
exigindo a utilização de novas estratégias que sejam capazes de ligar a sala 
de aula à realidade extraescolar em que os alunos estão inseridos (SILVA, 
2015, p. 164).  

 

Entrando em acordo e entendimento com esses autores, foi possível perceber 

que fazer uso das TDIC como apenas um ato para direcionar estudos e conteúdos 

tradicionais da escola, implicará na possível permanência do estado de passividade 

e desinteresse do estudante. O que nos move, então, é reverter esse estado de 

passividade do estudante proporcionando a ele a possibilidade da autoria, a 

participação mais dinâmica e autônoma tal como ele a tem fora dos muros da escola 

quando utilizando seus aparelhos de acesso a internet. Usarmos a tecnologia digital 

para possibilitar maior interesse na construção do conhecimento formal pode permitir 

ao estudante aprender em grupos, buscar soluções, levantar problemas, 

compartilhar e trocar ideias. 

Por isso defendemos a tese de que a escola não pode permanecer fazendo 

uso apenas de práticas tradicionais no processo educacional. Para nós é necessária 

a incorporação de novas linguagens nas aulas História fazendo uso das ferramentas 

e recursos que a sociedade dispõe, de modo que os alunos interajam na construção 

do conhecimento. Essa crença nos exige pensar a possibilidade de inserir os 

estudantes no processo educacional não apenas como construtos sociais, mas, 
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também, como construtores. Assim, na perspectiva de inovar a prática do ensino de 

História na educação básica, propomo-nos a uma reflexão sobre o papel do 

estudante da educação básica no sentido da sua participação efetiva na produção e 

socialização do conhecimento, num reinventar formas de conhecer, tendo como 

ferramenta o uso das TDIC e como recursos as produções disponibilizadas nas 

mídias digitais apropriadas pelos estudantes da educação básica.  

Questionamos a ideia de que a escola seja espaço de reprodução de saberes 

e defendemos a ideia de que na educação básica saberes são construídos. Partindo 

dessa premissa acreditamos que buscar caminhos diferenciados daqueles que ora 

são praticados se faz necessário.  

A sociedade atual encontra-se metamorfoseada pelo avanço das TDIC, 

avanço que não vem sendo acompanhado pela escola formal. Por isso, nossa 

investigação parte da seguinte questão: em que medida a escola pode se reinventar, 

aqui no sentido de transformar-se, para permitir a participação efetiva do estudante 

na produção e socialização do conhecimento histórico escolar, no contexto atual?  

Assim, definimos como objetivo geral: Desenvolver atividades através das 

TDIC que propiciem a participação efetiva do estudante na escola pública da 

educação básica do município de Terra Nova relacionados com a produção e 

socialização do conhecimento a partir do uso e estudos realizados com as TDIC. 

São objetivos específicos: 1) Identificar as interações possíveis entre as produções 

midiáticas digitais realizadas e ou apropriadas pelos estudantes das escolas 

públicas da educação básica do município de Terra Nova e a construção do 

conhecimento histórico visando uma inovação da prática pedagógica, promoção e 

interação de saberes; 2) Criar grupos de estudos colaborativos no aplicativo 

watsApp com estudantes de da escola pública da educação básica do município de 

Terra Nova, para usar como ferramenta didática na produção e socialização do 

conhecimento histórico pelos estudantes; e 3) Oportunizar, aos estudantes, a 

investigação de temáticas do seu interesse, bem como a exploração, exposição de 

suas ideias, construção e troca de saberes, discussões e socialização de suas 

aprendizagens desenvolvendo a sua capacidade criadora e criativa. 
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3 O CENÁRIO DO ENSINO DE HISTÓRIA.  

 

De enganos livres que eu tinha porque queria/Por não saber que mais dia 
menos dia/Eu todo me encantaria pelo todo do teu ser13. Chico César. 

 

Na medida em que o século XX se desenvolveu houve respectivamente um 

movimento na História enquanto ciência, deslocando seu interesse dos grandes 

acontecimentos, do herói, deixando, maior parte do tempo e na maioria daqueles 

que se ocupam de estudar a história, de limitar-se a fazer referência ao que 

interessa a elite dominante. Esse abandonando do que é possível designarmos de 

memorialismo, permite um interagir em um processo histórico, uma busca de se 

fazer perceber, de dá conta e fazer o reconhecimento da história dos sujeitos 

independente de sua posição social, um reconhecer a história das sociedades. Esse 

movimento historiográfico permite - nos dá voz a uma grande parcela da sociedade 

que não era contemplada nos estudos históricos dos séculos passados. Permitem-

nos novas abordagens, objetos e sujeitos históricos que antes não tinham 

visibilidade e no desenrolar do século XX, devido ao movimento historiográfico 

iniciado pela Escola dos Annales ocupam seu lugar de fato e de direito nos estudos 

desenvolvidos.  

No entanto, na sala de aula essa inserção não é visível. Ainda fazemos uso 

de métodos tradicionais para a abordagem da disciplina, mesmo com várias 

reformulações propostas, em sala de aula, esse movimento ou reconhecimento de 

sujeitos diversos é pouco visível. Essa herança é fruto do percurso trilhado pela 

História enquanto disciplina escolar. Circe Maria F. Bittencourt (1993) em seus 

estudos nos demonstra que a constituição da disciplina História no Brasil é pensada 

em meio às disputas entre grupos políticos e intelectuais tendo como resultado a 

construção de uma História oficial disseminada pelas escolas secundárias e 

primárias nos primórdios da república. Katia Maria Abud analisando as propostas 

curriculares de 1936 acrescenta-nos a visão de que “A História desde que se 

constituiu como disciplina escolar, se mantem como instrumentos de dominação 

ideológica” (ABUD, p. 173). Elza Nadai analisando a trajetória da História enquanto 

disciplina escolar afirmava que “o ensino de história vive atualmente uma conjuntura 

 

13 Versos da canção “Estado de Poesia” de Chico César, a canção foi gravada em 2012 por Maria 
Bethania e lançada em 2015 por ele no álbum do mesmo nome. Chico define Estado de como um 
estado alterado de dentro para fora, assim me sinto com relação a docência em História. 
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de crise [...]” (NADAI. 1993, p. 144), mas, no entanto havia propostas de mudanças 

em programas e atividades desenvolvidas por docentes.  

As autoras nos permite perceber as tensões constantes no desenvolvimento 

das propostas curriculares. As lutas e disputas de grupos para organizar e direcionar 

o ensino da História. Percebem-se também as permanências e mudanças propostas 

para o ensino ao longo do século XX.  

A partir das décadas de 80 e 90 estudos demonstram a necessidade de 

mudanças e as lutas para tanto, contam com o engajamento de setores 

comprometidos em promover mudanças no ensino e na sociedade de modo geral. 

Para Marcelo de Souza Magalhães, “As reformulações curriculares dos anos 1980 e 

1990 tentaram romper com a ideia de impor um “pacote” diretivo à escola” 

(MAGALHÃES, 2006, p. 50). Selvas Guimarães Fonseca e Marcos Antônio Silva 

afirmam, [...] “mudanças na política educacional e no ensino de História, 

conquistadas no processo de lutas na década de 1980 e, também, a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988” (FONSECA E SILVA, p.17). Assim 

consideramos que a partir da década de 80, com o acirramento das lutas pela 

redemocratização do Brasil, há a intensificação dos debates sobre as necessidades 

de mudanças na Educação e na forma como a disciplina História era ministrada na 

escola. 

No entanto, percebemos que estas tentativas não foram frutíferas ao ponto de 

produzir as transformações necessárias. No final da década de 90, ainda na 

perspectiva da necessidade de mudança do ensino de História, Carlos Augusto Lima 

Ferreira nos chama atenção: “Como a nossa sociedade sofre um ritmo intenso de 

modificações, a escola e o ensino de história em especial, tem de acompanhar esse 

processo sob pena de transmitir conhecimentos já ultrapassados” (FERREIRA, 

1999, p. 06). O alerta de Ferreira deve-se ao fato das transformações por quais 

passava a sociedade devido ao desenvolvimento tecnológico. De fato a sociedade 

mudou, as transformações são visíveis, o que nos motiva a indagar: a escola e o 

ensino de História estão acompanhando esse processo? A nossa experiência 

através de observação direta, atuação na educação básica e na educação superior 

nos permite pensar em indícios que muito ainda precisa ser transformado. 

Chamamos atenção para o que nos apontam Shimidt e Braga como sendo 

necessário: 
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[...] recuperar a vivência pessoal e coletiva de alunos e professores e vê-los 
como participantes da realidade histórica, a qual deve ser analisada e 
retrabalhada, com o objetivo de convertê-la em conhecimento histórico, em 
autoconhecimento, uma vez que, desta maneira, os sujeitos podem inserir-
se a partir de um pertencimento, numa ordem de vivências múltiplas e 
contrapostas na unidade e diversidade do real. (SHIMIDT E BRAGA, 2005, 
p. 299-300). 

 

Pautado no pensamento de Shimidt e Braga, percebemos que o ensino da 

História voltado para trabalhar na sala de aula, o passado pelo passado fazendo uso 

de uma metodologia tradicional, era questionado no final do século passado e no 

inicio do atual, mudanças foram propostas, no entanto, ainda se faz presente no 

cotidiano da sala de aula. Dessa realidade observada parte o nosso interesse em 

estabelecer relações com outros contextos dos quais os estudantes fazem partem, 

insistir em um ensino da História apartado dessa necessidade correremos o risco 

sobre o qual FERREIRA (1999) nos alertou- o de sermos portadores de um saber, 

se não ultrapassado como no dizer ao autor, certamente desinteressante para o 

estudante, que na atualidade está inserido em um mundo midiático, veloz, dinâmico 

repleto de informações.  

O grande problema que ora se apresenta para o profissional da educação, o 

professor de História, é pensar a sala de aula para além da reprodução de 

conteúdos. Pensar o espaço da aula de História como espaço de construção de 

conhecimentos, saberes significativos para crianças e jovens da educação básica 

tem sido objeto de reflexão de vários estudiosos do ensino da História. É nossa 

preocupação também, o como se aprende e o que se aprende. Concordamos com 

Marcos Silva (2013), quando afirma ser desafio para os profissionais da história 

ultrapassar os limites que restringem o conhecimento histórico produzido aos seus 

pares e consequentemente excluem aqueles que não fazem parte desse círculo.  

Num reavaliar da prática, o professor poderá deparar com realidades 

desafiadoras do contexto escolar e, no caso do ensino de História, dialogamos com 

estudiosos que se ocupam da questão, começando por aplaudir os debates sobre as 

necessidades de mudanças na forma como a disciplina é ministrada na escola 

desde 1980. Compartilhamos com o pensamento de Maria do Carmo Barbosa de 

Melo que defende “[…] não trabalhar em direção ao final grandioso de uma história 

mundial ideologicamente compreendida, mas, em vez disso, buscar elucidar o 

indefinido e explorar vários modelos de sociabilidade e de organização social [...]” 

(MELO, 2006, p. 59). Acredito ser nossa função não apenas apresentar aos 
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estudantes os conhecimentos históricos já produzidos, mas garantir que de posse 

desse conhecimento, e de outros que mesmo não sendo produzido como 

conhecimento histórico específico, mas que dão conta da história vivida e 

vivenciada, aqui me refiro as produções midiáticas, venham elaborar novos 

conhecimentos que lhes possibilite se perceberem como sujeitos capazes de 

interagir na e com a sociedade na qual está inserido.  

Assim sendo, cabe pensarmos as possibilidades da construção e/ou 

reconstrução dos significados para aulas de História a partir dos recursos 

disponíveis no cotidiano dos estudantes e dos questionamentos que estes podem e 

devem fazer. As linguagens que a princípio não têm a intencionalidade de promover 

ou possibilitar a construção desse conhecimento específico, mas, ao mesmo tempo, 

se apropria desse conhecimento para produzir seus discursos. Discurso esse que é 

marcado por visões de mundo, por verdades criadas, que por sua vez podem se 

constituir em recursos a serem utilizados em sala de aula para construir outras 

verdades e propiciar outras visões de mundo.  

 

3.1 O MUNICÍPIO DE TERRA NOVA. 

 

Vislumbrando essa possibilidade, a pesquisa de campo foi realizada no 

Município de Terra nova, cidade do interior baiano, localizada no Recôncavo, 

distante de Salvador 71 km e de Feira de Santana 65 km, onde resido. Embora haja 

essa proximidade com estes dois grandes centros urbanos o município conserva as 

características interioranas. 

O antigo arraial de Terra Nova, cujas terras pertenciam à freguesia da Vila do 

Rio Fundo, foi fundado na Fazenda Terra Novo, situado à margem direita do rio 

Pojuca. Em 1889, o Barão de Bom Jardim, iniciou a instalação de uma usina de 

açúcar; inaugurada em 1902, desenvolvendo-se a partir daí o povoado que em 1954 

era distrito de Santo Amaro com o nome de Terra Boa. Em 1961 seu nome foi 

alterado para Terra Nova, quando foi criado o município, pela Lei Estadual n.º 1.532, 

de 20-10-1961, desmembrado do de Santo Amaro, adotando a denominação do 

antigo povoado. População estimada para 2016 é de 13.527 habitantes14.  

 

 

14 Fonte: cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=2931707 
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Figura 1. Limites do Município de Terra 

Nova.  

Fonte: Espaço Banguê15·. 

Figura 2. Antiga Usina Terra Nova16. 

 

Fonte: Espaço Banguê 

 

15O espaço Banguê é uma iniciativa cultural para que tenha o intuito básico de manter viva a 
cultura do estado da Bahia, sua história nativa, os contos, a sabedoria popular do interior do 
estado. Assim é definido por seu criador. Presta relevantes serviços aos estudantes de Terra Nova 
ao disponibilizar material para estudos, não apenas na área referente a História do município, mas 
como em outras áreas de aprendizagens.  
16 A foto mostra O espaço onde funcionava a Usina Terra Nova. Ao fundo é possível perceber a casa 
sede da usina onde hoje funciona a prefeitura. A construção data do final do século XIX e início do 
século XX.   
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Área da antiga Usina Terra Nova, onde foi construído o Colégio Estadual 

Governador Cesar Borges, um espaço para feira livre e dois galpões onde hoje 

funciona uma fábrica de embalagens17·. 

 

Figura 3 Área da Antiga usina Terra Nova com atuais construções 

 

Fonte: http://www.bahiapolitica.com.br/wp-content/uploads/2017/10/terra-nova.jpg 

Segundo o Sr. Viraldo B. Ribeiro18  

 

Quando a Usina se tornou de fogo morto, em 1972, Terra Nova já era um 
município. Fechou-se a Usina acabou-se o Hospital, fecharam-se o Posto 
Médico e todas as residências próximas, que pertenciam ao Grupo 
Magalhães. Muitas famílias de diferentes classes, pobres, ou mais 
remediadas, migraram para outros lugares buscando melhoria. Outras 
matricularam seus filhos na capital onde ficaram estudando, ou trabalhando 
e estudando, formando outra geração de famílias, e não retornando mais 
para sua terra natal. Esse processo migratório não cessou o que não é bom 
para o fortalecimento de uma sociedade consciente e participativa. 

[...] 
Para registrar fisicamente a história da Usina ficaram o Chalé residência do 
Diretor da Usina, e hoje, aproveitado como sede da prefeitura do município. 
Destacadas, no Caipe, próximas ao Chalé, ficaram também duas ou três 
casas grandes de avarandado, moradas de administradores. Hoje uma 
serve á Igreja e outras foram adquiridas por terceiros. Próxima a esses 
imóveis resiste uma rua de pequenas casas, que foram residências de 
operários da usina19.   

 

 

17 Esta foto mais recente mostra as atuais construções 
18 Criador e administrador do Espaço Banguê. 
19Texto extraído do site do Espaço Banguê  
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O município desenvolveu-se basicamente a partir do cultivo da cana de 

açúcar e da produção açucareira, quando a usina deixou de produzir e a atividade 

foi estagnada também se estagnou o desenvolvimento do município.  

Atualmente o município conta com alguns estabelecimentos comerciais de 

pequeno porte, duas farmácias, dois supermercados, algumas padarias, uma loja 

que comercializa moveis outra roupa e outra sapatos, uma ótica e uma clinica 

médica privada, dois postos de saúde. Ainda conta com uma agência de Banco do 

Brasil, em vias de fechar, uma agência do Bradesco e uma fábrica de embalagens.  

O Município conta com 07 unidades escolares que atendem a educação 

infantil, 15 que atendem ao ensino fundamental anos iniciais, 04 que atendem o 

ensino fundamental anos finais e 01 unidade estadual que atende ao ensino médio 

totalizando 2.953 estudantes.  

Dentre as escolas que atendem o ensino fundamental séries finais O Colégio 

Municipal Oscar Pereira de Magalhães, atualmente atende especificamente aos 

oitavos e nonos anos do ensino fundamental, localizado na Praça Hermelino Teles, 

nº 106, Bairro Centro. São 634 estudantes matriculados, sendo que 41 destes são 

oriundos da zona rural. A unidade escolar, conta com 30 professores na efetiva 

regência de classe, destes três ministravam aulas de história; dezoito funcionários 

distribuídos entre secretaria e serviços gerais. Tem nove salas de aula, uma sala de 

informática, sala de professores, uma sala de coordenação, uma sala de leitura, 

secretária, sala da direção, sala da vice-direção, um espaço para realização de 

eventos, chamado de sala, cozinha e três banheiros, sendo dois para os estudantes 

e para professores e funcionários.   

O Colégio Estadual Governador César Borges, localizado na Rua Flávio 

Godofredo Pacheco, S/N, Bairro Caípe, atende aos estudantes do ensino médio, 

sendo 572 estudantes matriculados, destes 35 são oriundos da zona rural. A 

unidade conta com 21 professores, sendo 1 licenciado em história. 20 funcionários 

distribuídos entre secretaria e serviços gerais. A unidade é composta de 7 salas de 

aula, uma sala de informática, uma sala de multimídia, uma sala de leitura, sala da 

direção, sala da vice-direção, uma sala de digitação, sala de professores, secretaria, 

um arquivo, um almoxarifado, quatro banheiros, uma cozinha e uma quadra de 

esportes. 

A realidade observada é a de uma educação centrada no professor. Tanto 

nas escolas municipais como na escola estadual, não há representatividade do 
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estudante. Na escola estadual, por força da legalidade há um representante 

estudantil no colegiado escolar. Participam da eleição do gestor. Nas escolas 

municipais os gestores são indicados pelo gestor municipal, portanto não há 

participação estudantil.  

Consideramos ser essencial para os professores, da realidade estudada, 

prescindir as possíveis formulas de dar aulas e propor alternativas. Essas 

alternativas podem ser buscadas e desenvolvidas através de pesquisas realizadas 

pelos sujeitos que compõe a sala de aula, docentes e discentes. Uma proposta de 

ensino assentada na aprendizagem via pesquisa na Rede desenvolverá no discente 

uma compreensão dos diferentes sujeitos em diferentes tempos e espaços 

demonstrando-lhes as diferentes visões e compreensões de mundo realizadas por 

esses sujeitos históricos. Percebemos aí a possibilidade de construção do 

conhecimento histórico e a valorização da produção realizada por docentes e 

discentes da educação básica, à medida que forem possibilitados a estes a 

divulgação de suas produções.  

As possibilidades de problematizar o passado e construir conhecimentos na 

sociedade atual vêm sendo modificada por conta do desenvolvimento das TDIC, 

hoje os saberes históricos podem e devem ser mediados por tecnologias digitais, 

não apenas na educação à distância, mas também na educação presencial. A rede 

hoje faz parte de nossas vidas, os estudantes a utilizam dentro e fora da escola, 

mais fora que dentro, dado o atraso que há na escola em relação a essa utilização, 

mas fora o estudante a utiliza na maioria de suas atividades, então por que não 

fazermos uso dessa possibilidade para desenvolver atividades de pesquisas 

conjuntas, onde professor e estudante podem vir a ser protagonista construtor de 

conhecimentos. 

Devido ao desenvolvimento e avanço das TDIC na sociedade, a facilidade de 

acesso às informações é grande e em tempo real, assim como a possibilidade de 

interagir através de compartilhamentos, de trocas de informações via internet 

acessada por aparelhos de celular, tablete e computadores domésticos. No entanto, 

a lentidão da sala de aula provoca desapego, desinteresse, promove a passividade 

e ou aversão, descaracteriza a escola e a sala de aula como espaço de construção, 

de socialização dos conhecimentos. Plugados na rede os estudantes recebem, 

processam , avaliam, compartilham, redistribuem, trocam ideias e informações. 
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 Assim também o é no município de Terra Nova. Como acreditar que uma 

sala de aula centrada na transmissão do professor pode ser vista, pelo estudante, 

como útil? Como considerar que uma escola apartada dessa realidade é capaz de 

colocar-se na sociedade como necessária para disseminar conhecimentos? Como 

uma educação distanciada dessa realidade pode ser capaz de formar cidadãos? 

Esses questionamentos fazemo-nos diariamente e assim consideramos ser 

necessário buscar alternativas para transformar a escola enquanto espaço formal de 

educação que é, e precisa se reinventar, precisa se permitir mudar e assim será 

capaz de manter-se como espaço produtor de conhecimentos, socializar 

informações, modificar comportamentos, alimentar sonhos e esperanças.  

 

3.2 ENSINO DE HISTÓRIA E TDIC: REFLEXÕES SOBRE PRODUÇÃO DE 

SABERES. 

 

O estudo propôs um refletir teórico e na prática, as possibilidades de inserir o 

cotidiano das aulas de História o uso efetivo das TDIC e as apropriações midiáticas 

os estudantes para propiciar aprendizagem significativa. 

Inicialmente trazemos para o cenário da discussão Manuel Castells, que nos 

apresenta a seguinte discussão; “a tecnologia é condição necessária, mas não 

suficiente para a emergência de uma nova forma de organização social [...],” 

(CASTELLS, 2005, p. 17). Acompanhando a tese do autor, consideramos que a 

inserção do aparato tecnológico na escola não é capaz de promover a mudança, a 

transformação. Como já dissemos a tecnologia por si não resolve. Segundo Castells 

para que todo aparato tecnológico seja capaz de promover alguma transformação é 

necessário que sejam pensadas políticas educacionais e afirma que não é qualquer 

tipo de política ou educação, mas uma educação que busque o aprender a aprender. 

Buscar um despertar no estudante a necessidade ou curiosidade de buscar o 

conhecimento. Não basta a aquisição dos aparelhos e ou as produções 

disponibilizadas por/nas mídias digitais, há que se pensar e viabilizar a sua utilização 

nos espaços nos quais são inseridos. Promover a apropriação tanto no manuseio da 

tecnologia como dos produtos divulgados, disponibilizados via TDIC, essa é uma 

necessidade atual da escola e do professor assim como de buscar formas viáveis de 

aproximação entre a realidade estudada e a realidade vivenciada pela educando. 
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Embora a televisão e o rádio, enquanto aparato tecnológico que disponibiliza 

informações, ainda exerça forte influência na sociedade, atualmente assistimos a 

uma nova revolução, a da tecnologia digital. A TDIC, principalmente a móvel, faz 

parte do universo escolar e no que se refere ao estudante ela se faz presente no seu 

cotidiano, é companheira inseparável mesmo no espaço formal de educação que é a 

sala de aula. Inserir essa tecnologia na escola não é mais a questão, ela está lá, o 

que importa agora é fazer uso dessa tecnologia e de suas produções/discursos de 

forma efetiva para promover mudanças, não apenas na questão burocrática como 

confecções de avaliações e ou informações para Secretária de Educação como 

notas dos estudantes, carga horaria do professor, prestação de contas entre outras, 

mas também na questão pedagógica, no possibilitar aquisição de conhecimentos. 

À escola cabe buscar formas de participar, mediar essas transformações; não 

por estar em risco, mas por ser sua função cuidar para que os que nela estão 

inseridos tenham condições efetivas de participação no contexto social no qual estão 

inseridos. Esses discursos não podem ser vistos como produções alheias ao 

conhecimento escolar, ou apenas de senso comum e, portanto, sem relevância no 

contento escolar. A esse respeito, é pertinente a percepção de Boaventura Souza 

Santos: 

A ciência pós-moderna procura reabilitar o senso comum por reconhecer 
nesta forma de conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a 
nossa relação com o mundo. [...] a ciência ao sensocomunizar-se, não 
despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas entende que, tal 
como o conhecimento se deve traduzir em autoconhecimento, o 
desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida. 
(SANTOS, 1988, p. 70). 

 

Para este teórico, o conhecimento científico pós-moderno só se realiza 

enquanto tal, na medida em que se converte em senso comum. Inserir as produções 

midiáticas apropriadas por estudantes na sala de aula é partir do senso comum e 

buscarmos com estas promovermos a aquisição de conhecimentos novos, que 

serão disponibilizados, assim à ciência estará presente no cotidiano de indivíduos 

para os quais ela deve ser pensada e realizada. Segundo Santos (2002), esse 

conhecimento produzido por um novo paradigma, que ele denomina de emergente, 

não visa uma produção voltada para atender a aplicação técnica, que para ele é 

próprio do paradigma dominante da ciência moderna, ele propõe uma aplicação que 

chama de edificante.  
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Essa proposição nos conduz pensarmos de que o conhecimento pode e 

devem ser construídos, no contexto escolar, de forma colaborativa, no sentido de 

buscamos juntos aprendizados que sejam significativos, que contribuam para a vida 

efetiva dos sujeitos inseridos no espaço escolar. Dessa forma poderemos estar 

permitido a estes, autonomia nas suas análises, discussões, interpretações, 

possibilitando-os perceber as possíveis formas de dominação, de imposição, os 

valores e intenções variadas que podem estar presentes, mascaradas de diversas 

formas nestas produções que são disponibilizados a todo o momento.  

Assim, como na compreensão de Foucault (1999), a Educação não só 

assumirá o papel de modificadora dos discursos, no caso aqui as produções 

midiáticas veiculados nas mídias digitais e apropriados pelos estudantes, como se 

utilizará destas para proporcionar a construção de novos conhecimentos, como nos 

apresenta Santos (2002), instrumentalizando/habilitando os sujeitos, ideia 

compartilhada por Castells (2005). Aqui estamos considerando discursos às 

produções e informações disponibilizadas na mídia digital que podem ser 

viabilizadoras de construção de saberes, desde que apropriadas pelos sujeitos na 

busca de aprendizados, que sejam compatíveis e significativos para a realidade na 

qual está inserido. 

Esse movimento de (des) construção poderá se efetivar na escola, na sala de 

aula. Como afirma Paulo Freire “a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

(FREIRE, 1996, p. 61). Na visão de Freire a educação tanto pode desmascarar 

como legitimar formas de dominação, o que ocorre com a ciência, a tecnologia e o 

que é disponibilizado por ela. Fazer uso das apropriações midiáticas dos estudantes, 

buscando construir novas formas de pensar e agir para construir conhecimentos é a 

busca de uma “educação libertadora” como afirma Paulo Freire, saindo, portanto, do 

desejo para a efetivação de práticas diferenciadas no que se refere a gestão da sala 

de aula e consequentemente a gestão do espaço escolar e da educação como um 

todo.  

Ainda segundo Freire (1997), partir do conhecimento dos educandos significa 

“pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um ponto a outro e não ficar, permanecer”. 

Esse movimento proposto por Freire leva-nos a partimos do conhecimento do 

estudante, visto como de senso comum, construir um conhecimento novo, não mais 

de senso comum e levá-lo de volta a sala de aula e ou redistribui-lo na sociedade de 

forma que possa ser compreendido, o que consideramos ser o proposto no 
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pensamento de Santos (2002). Nessa perspectiva objetivamos a inclusão do 

estudante enquanto gestor do seu conhecimento e consequentemente um novo 

direcionamento para a gestão da sala de aula como espaço de produção desse 

conhecer que poderá fazer surgir da sua ação, o sujeito que transforma e é 

transformado. Para tanto consideramos ser o conhecimento histórico, não o único, 

mas um elemento indispensável para nortear esse processo de conhecimento de si 

e do mundo. 

Como nos diz Selva Guimarães Fonseca, “a formação do aluno/cidadão se 

inicia e se processa ao longo de toda a sua vida nos diversos espaços de vivência” 

(FONSECA, 2003, p. 164). Penso que já se tornou lugar comum a necessidade da 

inserção das TDIC na escola, visto que a mesma faz parte dos espaços de vivências 

dos estudantes, pensando a formação desse aluno como cidadão, por isso, a nossa 

defesa nesta pesquisa da inclusão dos discursos veiculados não apenas por essa 

tecnologia, mas sim, o discurso apropriado pelo estudante. Neste raciocínio Katia 

Abud expressa: 

A observação, a leitura, a audição de documentos aleatórios, informais, são 
importantes para as representações sociais dos alunos que são 
intimamente ligadas aos conceitos espontâneos desenvolvidos nas 
interações sociais imediatas, transformados, em situações formais de 
aprendizagem, em conceitos científicos. (ABUD, 2005, p. 310) 

 

Consideramos que toda produção da sociedade pode vir a ser um meio para 

provocar situações de construção de conhecimentos no espaço da sala de aula, 

desde que sejam utilizados para problematizar o vivenciado/estudado. A sociedade 

produz, mas o quê e como é apropriado por estudantes da educação básica deve 

ser parte da preocupação da escola, é papel da escola instrumentalizar o estudante 

na seleção desses conteúdos digitais, estar inserido nessa sociedade midiática não 

é apenas ter acesso ao aparato tecnológico; é saber usá-lo em seu benefício. Sobre 

esse aspecto Olavo Pereira Soares analisa: 

 

Em nossas pesquisas verificamos que as interações dos alunos não são 
apenas com as músicas e as mensagens televisivas, embora seja as mais 
significativas. Os alunos interagem também com os filmes, as propagandas 
estáticas e interativas, os vídeos games, a internet e um conjunto cada vez 
maior de mídias. (SOARES, 2007, p. 02) 

 

Desenvolver propostas de estudos na educação básica fazendo uso das TDIC 

para fazer pesquisas na Rede é, no nosso pensar, possibilitar ao estudante, no 
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espaço escolar, no período das aulas, não só o acesso a tecnologia digital de 

informação e comunicação, como também propiciar a oportunidade de problematizar 

as produções veiculadas a partir dessas tecnologias, bem como participar 

ativamente na produção e socialização dos saberes adquirido. Assim promovemos                                                                                                                           

discussões acerca da sociedade na qual estamos inseridos, e a sala de aula 

ganhará uma proximidade com o estudante no que se refere ao que ele tem 

vivenciado fora dos muros da escola.  

As produções realizadas e disponibilizadas pelas TDIC traz em si uma 

memória e essa memória é capaz de construir novas memórias, ou seja, novas 

aprendizagens. Acreditamos que as relações que o estudante estabelece com o 

universo midiático, podem e devem ser percebidos pela escola. No caso da 

disciplina História, trata-se de narrativas, diferente da narrativa histórica, mas 

expressam histórias vividas, vivenciadas, criadas, visões que demostram a 

sociedade de modo geral em suas variadas facetas. Tais produções, na sua maioria, 

não são intencionalmente produzidas para atender as necessidades educacionais, 

mas estão a disposição do estudante e do professor e a partir delas é possível 

produzir novas aprendizagens, recriar histórias, usá-las nas aulas de História para 

possibilitar a construção do conhecimento histórico.  

Sobre mídia e História, Rosana Schwartz afirma:  

 

Enquanto documento, ela é um instrumento de fixação da memória, 
mostrando símbolos fixados pelas permanências culturais; símbolos que se 
transformam nos movimentos da história e que, ao mesmo tempo, 
expressam representações de emoção, sensibilidade e ideologia. 
(SCHWARTZ, 2012, p. 01). 

 

Consideramos a produção midiática como um documento histórico, pois 

expressa uma visão de mundo, de ideologias, de ações dos homens no tempo e no 

espaço. Neste sentido, vejo essa produção como documento que ao ser utilizado na 

sala de aula no ato ensinar/aprender/ensinar se transforma em recurso didático. 

Essa produção cultural, se apropriada pelos estudantes, o são a partir de relações 

significativas; se assim o são, podem ser capaz de desenvolver situações de 

investigação, problematização e compreensão da História, o que possivelmente 

desenvolverá nos estudantes o sentimento de pertencimento, de sujeito, de gestor 

do seu processo de aprendizado.  
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Cremos na mediação do professor para desenvolver atividades que possam 

permitir ao educando habilidades de refletir sobre o seu estar em sociedade 

independente da tecnologia que tenha à sua disposição, no que comungamos com o 

pensamento de Circe Bittencourt: 

 

Fazer os alunos refletirem sobre as imagens que lhe são postas diante dos 
olhos é uma das tarefas urgentes da escola e cabe ao professor criar as 
oportunidades, em todas as circunstancias, sem esperar a socialização de 
suportes tecnológicos mais sofisticados para as diferentes escolas e 
condições de trabalho, considerando a manutenção das enormes diferenças 
sociais, culturais e econômicas pela política vigente. (BITTENCOURT, 1998, 
p. 89) 

 

Os suportes sofisticados se não estão na escola, estão nas mãos dos 

estudantes. Quem poderia imaginar a vinte e cinco anos atrás essa revolução 

tecnológica que hoje presenciamos. A maioria dos nossos estudantes dispõe de um 

aparelho de celular e neles capturam imagens, criam vídeos, escrevem textos, 

visitam sites de busca, ouvem músicas, assistem a filmes, “pescam” na hora da 

prova, se apropriam de várias informações. Refletir como essa produção está sendo 

apropriada por nossos estudantes se faz necessário, não apenas como forma de 

dinamização das aulas, mas para que estas produções quando apropriados pelos 

estudantes, sejam de forma critica e criteriosa, não apenas no que se refere ao 

imagético, mas todo e qualquer produção no campo do áudio visual. Neste texto 

compreendido como as produções no âmbito da televisão, do rádio, do cinema e da 

música. São as vivências experienciadas em contextos sociais dos quais os 

estudantes fazem parte, inseri-los no contexto escolar é permitir que estes busquem 

a compreensão dos espaços sociais e das relações travadas neles.  

Amplia a discussão o pensamento de Jorn Rüsen, apresentado por Estevão 

Martins, que afirma: “O aprendizado se realiza ao longo de uma dupla experiência: 

uma é do contato com o legado da ação humana, acumulada no tempo, [...]. A outra 

experiência é a escolar”. (MARTINS, 2011, p. 09) Considerando afirmativa coerente, 

cremos que a escola para realizar ou tornar possível esse aprendizado deve estar 

inserida no contexto das mudanças que a sociedade sofre; assim a escola realmente 

cumprirá o seu papel de promover aprendizados e consequentemente produção de 

conhecimentos.  

Dadas todas essas mudanças na sociedade e até mesmo no espaço escolar, 

embora seja mais lento, considero que a escola e principalmente as aulas de história 
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não podem perder de vista a vivência dos estudantes. Como afirma Ernesta 

Zamboni, 

Essas transformações ocorrem em diferentes momentos do social e o 
processo educativo não está excluído e nem independente de todas estas 
mudanças. Elas envolvem um conjunto de relações existentes entre os 
significantes (imagens e palavras) e os seus significados (as 
representações) (ZAMBONI, 1998, p.02).  

 
As experiências, as informações adquiridas por estes em espaços formais e 

não formais devem ser levados em conta no fazer da sala de aula. Pois, como nos 

diz Patrícia Gallo de França “Nos vários domínios sociais tais como: escola, casa, 

trabalho igreja as pessoas descrevem e relatam seus mundos sociais” (FRANÇA, 

2015, p.31). Na nossa cultura, a rede de significados, compostas pelas redes sociais 

digitais podem impor e viabilizar comportamentos que influenciam não só o cotidiano 

dos estudantes, como o de todos.  

A popularização das tecnologias digitais permite ao estudante maior volume 

de informações, permite não apenas recebê-las, mas, também produzi-las. Assim, 

consideramos, para os limites deste texto, a possibilidade de construções de 

conhecimentos históricos fazendo uso das produções midiáticas disponibilizadas via 

TDIC e a utilização de redes sociais para socializar seus aprendizados.  

Os estudantes estarão desenvolvendo suas habilidades de escrita, leituras, 

análises, reflexões. Para tanto não propomos a rede social apenas como um espaço 

onde disponibilizaremos nossas propostas de estudos, como uma metodologia 

diferenciada do que seria fazer essas proposições em sala de aula, nos propomo-

nos a estabelecer os objetivos que visem essas construções e as socializações das 

mesmas. Nossa proposta poderá ser uma forma de viabilizar as exigências que hoje 

se impõe ao professor, como nos aponta Flavia Eloisa Caimi: 

 

Exige-se do professor disposição (e competência) para trabalhar de forma 
integrada a outras disciplinas e áreas do conhecimento, uma vez que o 
trabalho docente é de natureza social. [...] Ainda, exige-se do professor um 
forte compromisso ético, político, social e técnico diante dos resultados de 
aprendizagens dos seus alunos. (CAIMI, 2015, p. 05). 

 

Pensar a sala de aula como espaço de construção de conhecimento e não 

como espaço de reprodução é assumir essa natureza social da qual nos fala Caim, 

visto que poderemos oportunizar ao estudante compreender-se no contexto no qual 

está inserido e perceber as relações sociais das quais o conhecimento é fruto. 
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Nesse processo de aprendizagens tanto o professor como os estudantes terão a 

condição de aprendiz, no sentido de investigar, buscar conhecimentos de forma 

autônoma, participar de compartilhamentos e trocas conforme seus interesses e 

preferências. A esse respeito, Maria Candido Moraes afirma: 

 

Necessitamos, mais do que nunca, de um novo modelo educacional que, 
além de colaborar para a formação do ser, também reconheça a 
aprendizagem como um processo complexo em permanente construção, 
que depende das ações e das reações daquele que conhece que depende 
do que acontece em sua corporeidade, das mudanças estruturais que 
ocorrem na organização autopoiética, das influências mútuas entre o 
indivíduo e o meio onde está inserido. Um paradigma que colabore para a 
formação integral do ser aprendiz, que seja capaz de aproximar a educação 
da vida e trazer um pouco mais de vida para dentro de nossas salas de 
aula. (MORAES, 2004, p. 03) 

 

As discussões apresentadas mostram uma necessidade da escola se ocupar 

desse discurso que ora está sendo apropriado pelo estudante, como forma de 

transformar essa informação em conhecimentos. Há uma necessidade de 

repensarmos a prática no que se refere ao estar na escola na condição de docente. 

Neusi Aparecida Navas Berbel defende que: 

 

As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à 
medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, 
ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor. 
Quando acatadas e analisadas as contribuições dos alunos, valorizando-as, 
são estimulados os sentimentos de engajamento, percepção de 
competência e de pertencimento, além da persistência nos estudos, entre 
outras. (BERBEL, 2011, p. 28) 

 
Seguindo esse raciocínio podemos vislumbrar o início de um processo que 

possibilite ao outro, no caso, os estudantes, se perceberem no processo como o 

sujeito que constrói e não apenas o que compreende ou interpreta o conhecimento 

construído por outros, Ou seja, aqueles que buscam o conhecimento se relacionam 

com ele e constrói novos conhecimentos a partir de suas próprias seleções de 

temáticas, do material a ser analisado, discutido, buscando uma compreensão de si 

e do outro no contexto estudado e fora dele, o que significa se perceber como parte 

integrante da sociedade na busca de caminhos que viabilize produção e socialização 

de novo conhecimento a partir dos discursos midiáticos por eles apropriados, 

transformados, ressignificados. 
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Vários autores já se ocuparam de discutir o uso das tecnologias na escola, 

assim como tantos outros já se ocuparam de discussões sobre o uso de diferentes 

fontes ou linguagens nas aulas de história, muitos dos quais utilizamos como 

referência neste trabalho. Dessa bibliografia, foi possível constatar que é urgente 

promovermos mudanças no espaço escolar para podermos efetivar nesse espaço 

suas funções em relação aos sujeitos que o frequenta como nos aponta Paulo Freire 

(1996) “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21).  

No entanto, na sua maioria, essa mudança passa geralmente, por uma 

escolha e ou opção do professor por essa ou outra metodologia, tecnologia e/ou 

fonte e linguagem, o foco é no professor. Todas essas discussões são relevantes e 

de fundamental importância para aqueles que vivem a sala de aula cotidianamente, 

que buscam constantemente alternativas para que o processo educativo seja 

significativo e prazeroso. Mas as discussões são centradas na proposição do 

professor, mesmo quando defende a não centralidade no professor como 

transmissor, o fazem a partir das escolhas do professor.  

Acreditamos que os teóricos e autores utilizados nesta pesquisa vislumbram 

possibilidades de construir um espaço escolar transformado. Pensando essa 

possibilidade buscamos uma alternativa centrada no estudante, no sentido de 

construir caminhos que partem dos interesses, dos conhecimentos que trazem 

consigo, com suas vivências e experiências e não apenas a partir das escolhas do 

professor.  

Ao fazermos uso de uma metodologia centrada nas escolhas, nas 

problematizações, nas investigações do estudante fomos capazes de delinear 

contornos diferentes do atual momento para a escola e a sala de aula. Foi de 

fundamental importância perceber que mesmo diante de dificuldades que 

precisaram ser contornadas utilizações das TDIC contribuíram, ao mesmo tempo, 

para novas discussões que possibilitaram-nos uma sala de aula prazerosa. Aqui 

consideramos que fazer uso das TDIC e das suas produções estaremos 

promovendo mudanças. 

Ainda buscando um diálogo com autores que estudam as possibilidades das 

TDIC no âmbito do ensino apresentamos o pensar de Luyse Moraes Moura e Dilton 

Cândido Santos Maynard, nos apontam que na atualidade “a internet e as 

tecnologias digitais também adquiriram posição privilegiada na área educacional, 
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passando a ser consideradas como potencializadoras dos processos de ensino-

aprendizagem” (MOURA e MAYNARD, 2016, pp. 178-179). Assim, consideramos 

que as produções disponibilizadas pela Internet que fazem parte do universo da 

sociedade como um todo, mas, efetivamente, dominam e são dominados pelos 

educandos na faixa etária, entre 14 e 19 anos, tem agravando os desafios que o 

ensino da História deve enfrentar.  

Disponibilizadas no espaço escolar, as TDIC promoveram a modernização no 

sentido do gerenciamento das ações que dependem da informatização, como 

matrícula online, divulgação dos resultados escolares para a Secretaria de 

Educação, entre outros benefícios. Porém, não consideramos modernização no 

sentido de dinamização no processo ensino e aprendizagem, pois, o aparato 

tecnológico por si só não é capaz de promover essa mudança. Para a compreensão 

deste texto, consideramos TDIC, os artefatos que comportam a mídia digital, ou 

seja, os meios de comunicação onde texto, som e imagens podem ser utilizados 

para produzir, distribuir, compartilhar e socializar informações, conhecimentos, 

saberes, que possuem linguagem própria e são acessados, processado, 

transformado ou não, e (re) disponibilizado através da tecnologia digital. Do outro 

lado está a sociedade e, para o que interessa nesta pesquisa, estudantes da 

educação básica, que se apropriam e assim tornam-se receptores e emissores 

destas informações, conhecimentos, saberes que cremos ser portadores de 

discursos. Acreditamos que de posse da tecnologia digital, seja ela fixa ou móvel, os 

estudantes tem acesso a um grande volume de informações, mas, ainda não 

inseridos na realidade escolar. 

As TDIC e os Objetos de Aprendizagens - OA - os recursos educacionais 

produzidos em diversos formatos e linguagens, estão presentes na escola, fruto de 

vários programas que visam modernizar e possibilitar a qualidade na educação é 

fato. Muitos OA podem ser encontrados no Banco Internacional de Objetos 

Educacionais, Portal do professor, Portal Domínio Público, dentre tantos outros que 

disponibilizam OA para serem utilizados por professores em suas aulas, assim como 

a escola pode adquirir em forma de softwares, aplicativos, vídeos etc. Dilton Cândido 

Santos Maynard ao fazer uma análise sobre os conteúdos multimídias nas coleções 

de História do PNLD 2014 nos fornece informações sobre as intenções do MEC em 

fornecer elementos que sejam capazes romper com os limites do livro didático 

impresso, incluído a possibilidade da aquisição de material multimídias e que para 
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tanto foram gastos em 2014, pelo PNLD, R$ 67.900,314, 76 na compra de objetos 

eletrônicos digitais-OED, para todas as áreas. 

Ao procurar romper os limites do impresso, abrindo caminho para os 

conteúdos multimídias, o edital PNLD 2014 permitiu a apresentação de diferentes 

objetos digitais educacionais, a saber: audiovisuais, infográficos, simuladores, jogos 

eletrônicos educativos, além de hipermídia. Este último é enquadrado pelo edital 

como um tipo híbrido de OED, algo que conjuga características de outros OEDs. 

(MAYNARD. 2016, p. 190). Porém, grande porte do profissional da educação não 

tem a formação adequada para fazer uso desses recursos ou a unidade escolar não 

disponibiliza a tecnologia adequada para a utilização dos mesmos. Assim 

consideramos que tanto as TDIC como os OA ou OED estão sendo introduzidos na 

escola no sentido de serem adquiridas e não foram apropriadas por um percentual 

significativo de um dos sujeitos que compõe o universo escolar, no caso o corpo 

docente da escola pública. Mas vale ressaltar que mesmo havendo as condições 

necessárias na escola para utilização da tecnologia e as produções por ela 

veiculadas não se pode garantir que seu uso seja capaz de transformar a escola e a 

sala de aula.  

Aqui, para os limites do trabalho, consideramos tudo que é dito, pronunciado 

a partir de textos, imagens, sons ou a combinação destes como objetos midiáticos 

digitais de aprendizagens, por serem produzidos e disponibilizados em uma mídia 

digital. Toda a produção realizada a partir das TDIC, são a partir de um poder, são 

portadores de poder e confere poder a quem os domina. Estão presente na 

sociedade como um todo. As TDIC não podem ser tomadas, como imposições, não 

podem ser vistas como um modismo, nem as informações por elas veiculados 

podem ser “renegados”, devem ser tomados como mecanismos capazes de 

viabilizar a construção de sentidos e significados em relação à escola e em relação 

ao conhecimento que pode e dever ser construído em seu espaço.  

Diferentes setores da sociedade são permeados por atividades que envolvem 

dispositivos tecnológicos exigindo dos sujeitos um conjunto de conhecimentos 

mínimos para lidar com esses objetos. Devido a essa exigência há um empenho em 

equipar as escolas com a tecnologia disponível, no entanto isso não implica a 

mudança ou a qualidade das práticas de ensino e nem tão pouco geram 

aprendizagens significativas, e assim o é não apenas porque uma parcela dos 

envolvidos no processo educativo não sabe fazer uso dessa tecnologia para tanto, 
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mas porque há a necessidade de questionarmos a serviço de quem ou a que tipo de 

educação servirá todo aparato tecnológico introduzido na escola, visto que não há 

mudanças na escola de modo geral. Inserir as TDIC, os OA-Objetos de 

Aprendizagens na escola não garantem mudanças, embora seja o desejo de uma 

grande parcela dos que estão envolvidos e tem compromisso com/na escola pública. 

Com relação a essa discussão apresentamos o pensamento de Tiago de Faria e 

Silva:  

De seus muros e paredes, voltados para a rua, a maioria das escolas nada 
comunica além do seu nome formal. Ao adentrar os muros, podem-se 
perceber muitos avisos e horários em meio às grades, aos alarmes e as 
câmaras. O espaço transparece, ao mesmo tempo, medo e poder. (Silva, 
2013, p. 157).  

 
Devido a essa realidade ainda encontramos estudantes desmotivados e 

desinteressados, esse medo e poder evidenciado na escola exerce uma função 

excludente, aqui no que se refere a participação efetiva do estudante no processo de 

aprendizagem.  Não há, no estudante um sentimento de pertencimento, não são 

convidados a participar efetivamente da escola, nem sempre a escolha do 

professor/a e ou do gestor escolar é capaz de atender as necessidades/desejos dos 

estudantes. Fora do espaço escolar, mas podendo acessá-lo de lá, o estudante tem 

seu espaço virtual, onde produz e divulga o que considera interessante, relevante e 

significativo. O estudante, neste seu espaço é participante ativo/sujeito. No espaço 

escolar é o objeto, aquele que lá está para aprender o que o professor considera 

relevante. Assim, o estudante continua na condição de ouvinte passivo, não são 

considerados, na maior parte do tempo, como sujeitos capazes de contribuir para 

concretização do processo de construção do seu conhecimento.  

Neste aspecto a escola não mudou. Mesmo com todas as propostas que 

existem, ainda se percebe a permanência de velhos hábitos que não são capazes 

de contemplar as experiências dos jovens que a frequentam e que estão inseridos 

nesta sociedade midiática carregada de informações, disponibilizadas de maneira 

digital, rápida e cheia de significados que expressam um universo, um território 

ainda não apropriado pela instituição Escola. Assim não é uma questão apenas de 

inserção da tecnologia na escola, mas uma questão de opção metodológica. 

Cremos ser necessário buscarmos caminhos que nos conduzam a novas 

construções, não temos que buscar o novo pelo modismo, mas como nos apontam 

Dilton Ribeiro Couto Junior e Marcella Albaine Farias da Costa: ”Pensar as práticas 
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de ensino-aprendizagem para atender às novas dinâmicas sociais é legitimar os 

saberes que são produzidos e amplamente difundidos pelas redes digitais da 

internet” (COUTO JUNIOR e COSTA, 2014, p. 202). A escola como instituição 

educacional é o lócus onde essas produções, portadores de visões de mundo, de 

ideologias que são impostas ou não, serão tomados, analisados, discutidos e se 

preciso, modificados, originando assim, uma reflexão acerca do ser e estar na 

sociedade, buscando a sua reinvenção, transformando em um espaço que seja 

reflexo dos desejos e vontades de todos que nela interagem e não apenas de 

determinados grupos sociais que impõem e determinam as regras que devem ser 

seguidas. 

No jogo dos interesses individuais ou coletivos, a educação tanto pode manter 

a dominação ou desmascará-la. Mas, compreendendo-a como o território, o espaço 

onde se pode perceber os interesses, onde se constrói discursos capazes de 

promover inclusões e se destrói discursos capazes de promover a exclusão ela é em 

sua essência, libertadora. Percebendo esse potencial da escola como espaço formal 

de educação, acreditamos na possibilidade de mudança, saindo das aulas que 

visem apenas transmitir os conhecimentos produzidos em outros espaços para a 

aula que busca construir o conhecimento.  

Assim, acreditamos ser relevante pensar a inserção, na sala de aula, das 

TDIC de forma efetiva e não esporádica, assim como as produções veiculadas por 

ela que fazem parte do universo do estudante, como forma de aproximar a escola 

com essa realidade extraescolar. Não é possível crermos que a tecnologia, inserida 

no processo educacional seja capaz de produzir mudanças, numa perspectiva 

determinista. A tecnologia é uma ferramenta e como tal o seu poder está no uso que 

fazemos dela. A esse respeito, Galasso e Souza fazem a seguinte reflexão: 

 

[…] a interação do aluno com as TDIC implica a apropriação de diversos 
modelos de linguagem, visual e/ou audiovisual, leitura e/ou escrita, já 
pertencentes ao processo histórico-cultural do educando. A adoção desses 
modelos por parte da educação tenderia a evitar o conflito entre os modos 
de aprender no espaço escolar ou fora dele minimizando dificuldades de 
aprendizagem nesse processo. (GALLASSO & SOUZA, 2014, p. 45). 

 

Deixar para trás uma prática educacional centrada no professor e construir 

relações no cotidiano da sala de aula que seja capaz de proporcionar ao estudante 

uma participação efetiva na construção do conhecimento. Propiciar para estudantes 
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e professores vivências que sejam significativas dentro do espaço escolar. O 

estudante será convidado ao debate, à discussão e a escola que não pode se 

distanciar do avanço tecnológico da sociedade estará utilizando as TDIC de forma 

efetiva e possibilitando a partir destes recursos e ferramentas a construção e 

reconstrução do conhecimento histórico escolar. Partimos da premissa de que as 

apropriações midiáticas realizadas pelos estudantes em espaços não formais podem 

ser utilizadas no espaço escolar para a produção do conhecimento histórico.  

Na era digital em que vivemos não é mais necessário discutirmos se todo 

aparato tecnológico digital é ou não necessário em nossas vidas, sabemos que é 

imprescindível. A tela do computador e mais recentemente a tela dos aparelhos de 

celulares que permitem o acesso à internet, ocupam espaço/tempo na vida de todos 

que não imaginávamos, esse processo de formação/informação está tão presente 

que não há como questionarmos. A tecnologia digital faz parte do universo desses 

estudantes, a mídia está presente no seu dia a dia e consequentemente o que é 

produzido e veiculado por ela.  
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4 O CAMINHO METODOLÓGICO 

 
Prefiro ser essa metamorfose ambulante/Do que ter aquela 
velha opinião formada sobre tudo20” (Raul Seixas) 

 

No diálogo da escola com as produções midiáticas, socializadas a partir das 

TDIC está expresso o interesse e as informações que os estudantes detêm no que 

poderá contribuir para ampliar a participação efetiva na produção do conhecimento 

escolar. Manter-se apartada das mudanças, das novas exigências determinadas 

pelo desenvolvimento tecnológico é aprofundar o descompasso existente entre as 

informações e saberes socializados a partir da TDIC e as informações e saberes 

socializados na escola.  

A escolha em usarmos asTDIC, redes sociais, mídias digitais deveu-se ao 

fato de que estudos apontam para o potencial das mesmas ao ser usada na 

educação, enquanto espaço de socialização, compartilhamentos e trocas entre os 

indivíduos/sujeitos. Havendo aí possibilidades de construção de conhecimentos, 

tanto para o estudante como para o professor que busque permitir ao estudante uma 

autoria e autonomia no processo educacional. 

Lina Maria Braga Mendes (2009), Maria Francilene Câmara Santiago e 

Rommel Wladimir de Lima (2013), Alex Juarez Müller e Gabriel Maciel Lamberty 

(2014), dentre outros, consideram em suas discussões as TDIC como ferramenta 

com potencial para promover aprendizagens. Estas se apresentam como uma 

possibilidade de construção de conhecimentos e que este pode ser uma extensão 

da sala de aula, onde os estudantes podem apresentar seus estudos, suas 

descobertas, suas realizações referentes a disciplina História ou outra que venha 

fazer uso das TDIC, da mídia digital das redes sociais como espaço de discussão 

dos seus conteúdos e espaço onde estudantes possam socializar seus 

aprendizados.  

Tantos já discutiram e propuseram trabalhar a partir de projetos, considerar os 

conhecimentos dos estudantes, desenvolver atividades a partir das mídias digitais, a 

autoria do estudante, esse também é nosso interesse aqui. No entanto 

consideramos que o permitir ao estudante a escolha das temáticas, a partir de seus 

 

20 Trecho da canção “Metamorfose Ambulante” de Raul Seixas, divulgada no Álbum – Krig – Ha, 
Bandolo em 1973. Essa canção diz do meu caminhar na docência, da busca , da metamorfose 
constante..  
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interesses e das informações que se apropriam fora do espaço escolar, na realidade 

estudada, assumimos um caráter inovador. No entanto cabe ainda colocarmos que 

as escolhas deixadas a ao estudante não significa dizer que abrimos mão dá 

autoridade em sala de aula ou que haverá uma licenciosidade. O que buscamos é a 

participação efetiva do estudante no processo de aprendizagens e para tanto foi 

exigido, a responsabilidade e o compromisso do estudante.  No entanto 

concordamos com Couto Junior e Costa, quando afirmam que: 

 

[...] consideramos que os educadores dos mais diversos âmbitos e áreas 
disciplinares podem e devem dialogar, problematizando propostas e 
iniciativas já existentes, e buscando inspiração nas práticas sociais 
mediadas pela cibercultura na promoção de processos de ensino-
aprendizagem. (COUTO JUNIOR e COSTA, 2014, p.214). 

  

Foi o que buscamos com o nosso estudo. O uso das TDIC deve ser algo para 

além de ilustrar um período, um acontecimento, mais importante é produzir reflexões 

críticas sobre a utilização das tecnologias, das produções possíveis a partir delas.  

Para além da sala de aula o desafio é fazer do uso pedagógico dessas ferramentas 

uma atividade constante que promova uma a reinterpretação e consequentemente 

um conhecimento novo, não apenas do passado como também do cotidiano 

vivenciado. É Instrumentalizar alunos e exercitá-los para buscarem um novo olhar 

para escola, para as aulas de História, para a vida. 

Aqui apresentamos e descrevemos a metodologia que fizemos uso para 

vislumbrar novas caminhadas dentro do espaço escolar, visto que na primeira parte 

de nossos estudos caminhamos e dialogamos com teóricos e autores que percebem 

a necessidade de pensarmos mudanças para enfrentarmos o que ora vislumbramos 

dentro desse espaço, heterogêneo que é o espaço escolar e mais precisamente na 

sala de aula. Quanto aos procedimentos da pesquisa, na primeira fase realizei a 

revisão da literatura, esse momento fora apresentado no dialogo com teóricos e 

autores, buscamos, a partir da pesquisa bibliográfica, principalmente por se tratar de 

uma interface de pesquisa entre História e TDIC, em renovação constante, uma 

compreensão das discussões que vem sendo realizada nesse campo de estudos e 

apresentamos autores que se ocupam do ensino da história e das relações que eles 

vêm estabelecendo com as TDIC. Paulo Freire faz uma reflexão pertinente para esta 

análise: “Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No mundo 
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da história, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar” 

(FREIRE, 1997. p. 30). 

Mudanças é o que buscamos no que diz respeito à escola e as aulas de 

história. Diante do que ora vivenciamos na escola e mais precisamente na aula de 

história, nos ocorre a necessidade de buscarmos mudanças. Como já afirmamos ao 

logo do texto, a sociedade passa por transformações nos mais variados aspectos, 

promovendo mudanças em todos os setores, nos comportamentos dos sujeitos e a 

escola ou o comportamento dos que a fazem cotidianamente precisa mudar para 

assim construir e permitir a construção do conhecimento, não há mais como manter 

o modelo que buscava apenas a memorização do passado. Dessa constatação 

nasce o nosso desejo de buscar outros caminhos e para tanto propusemos a nossa 

investigação/pesquisa, que na definição de Demo é:  

 

[...] razão fundante da vida acadêmica […] Como a realidade social não é 
evidente, nem se dá à luz com facilidade, sendo muito diferente o que 
aparece à primeira vista e o que encontramos na profundidade, pesquisar 
carece de método […] é indispensável sob vários motivos: de um lado para 
transmitir à atividade marcas de racionalidade, ordenação, otimizando o 
esforço; de outro, para garantir espírito crítico, contra credulidades, 
generalizações apressadas, exigindo para tudo que se diga os aspectos 
argumentativos; ainda, para permitir criatividade, ajudando a devassar 
novos horizontes. (DEMO, 1995, pp. 11-12). 

 

O nosso desejo parte dessa perspectiva de conhecimento da realidade, 

analisar, refletir sobre ela, não para se adaptar, mas para mudá-la como nos ensina 

Freire (1997) buscando novos horizontes, como nos aponta Demo (1995) a pesquisa 

é o primeiro passo.  

Laville e Dione (1999) consideram o ato de pesquisar como sendo buscar 

respostas para um problema proposto, através de uma investigação planejada, 

desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela 

ciência. Gil (2008) afirma que as pesquisas são de variados tipos e podem ser 

classificadas, seguindo a classificação que ele faz a nossa pesquisa enquadra-se 

quanto à abordagem, como qualitativa, quanto à natureza, aplicada, quanto aos 

objetivos, descritiva, e quanto aos procedimentos é bibliográfica, de campo e 

participativa.   

Quanto ao fato de considerarmos nosso trabalho enquanto pesquisa 

qualitativa apresentamos as reflexões de Marli André e Bernadete A. Gatti, que 
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contribuiu com a nossa escolha para nosso o caminhar metodológico, 

acrescentando que: 

 

As pesquisas chamadas de qualitativas vieram a se constituir em uma 
modalidade investigativa que se consolidou para responder ao desafio da 
compreensão dos aspectos formadores/formantes do humano, de suas 
relações e construções culturais, em suas dimensões grupais, comunitárias 
ou pessoais. Essa modalidade de pesquisa veio com a proposição de 
ruptura do círculo protetor que separa pesquisador de pesquisado, 
separação que era garantida por um método rígido e pela clara definição de 
um objeto, condição em que o pesquisador assume a posição de “cientista”, 
daquele que sabe, e os pesquisados se tornam dados – pelos seus 
comportamentos, pelas suas respostas, falas, discursos, narrativas, etc., 
traduzidas em classificações rígidas ou números - numa posição de 
impessoalidade. Passa-se a advogar na nova perspectiva, a não 
neutralidade, a integração contextual e a compreensão de significados nas 
dinâmicas histórico-relacionais. (ANDRÉ E GATTI, 2010, p. 4). 

 

Nosso estudo assume característica qualitativa, visto que a nossa 

preocupação foi a obtenção de dados mediante o contato direto e interativo com a 

situação vivenciada no contexto escolar no qual situamos o nosso objeto de estudo 

procurando refletir sobre este contexto segundo a perspectiva dos participantes, os 

sujeitos envolvidos. Assim a preocupação não se remete ao quantitativo, mas sim ao 

qualitativo na medida em que nossa intenção ao pensar e desenvolver o estudo foi 

analisar interpretar, conhecer a realidade estudada e propor caminhos para 

modificar essa dada realidade. Nessa perspectiva, a abordagem utilizada foi a 

qualitativa, “centrada na compreensão e dinâmica das relações sociais” (FONSECA, 

2002, p. 20). Dessa forma acreditamos ser possível compreender as relações que 

podem ser estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem a partir dos 

discursos midiáticos apropriados pelos estudantes da escola pública no Município de 

Terra Nova.  

Considerando as relações existentes no processo da aquisição das 

informações midiáticas de construção do conhecimento histórico a partir do que é 

apropriado e das trocas estabelecidas entre os estudantes, propomos compreender 

as possibilidades, seus significados e sentidos buscando uma transformação na 

realidade investigada. Esta reflexão nos remete a Cano, quando afirma que [...] “o 

produto do conhecimento das ciências sociais pode transformar o seu objeto, pois os 

seres humanos podem usar esse saber para mudar o seu comportamento” (CANO, 

2012, p. 98). Nesse sentido, a pesquisa visa identificar na realidade investigada, as 

possíveis interações entre apropriações midiáticas realizadas pelos estudantes e as 



63 
 

possibilidades de construção do conhecimento histórico, buscando responder ao 

questionamento da pesquisa que buscou investigar em que medida a escola pode 

se reinventar para atender as necessidades dos atuais sujeitos que a frequenta e a 

partir daí retornar à realidade de forma que possamos melhor compreende-la, tendo 

como meta a intervenção nesta mesma realidade, o que a caracteriza como 

pesquisa aplicada.  

Em um primeiro momento da pesquisa realizamos o levantamento 

bibliográfico, a pesquisa de campo, corresponde ao segundo momento, a interação 

no campo a estudado, foi desenvolvida mediante o contato direto e interativo com os 

sujeitos que fazem parte do universo investigado: estudantes do Município de Terra 

Nova, do ensino médio que aceitaram participar da pesquisa. A pesquisa de campo 

passou por dois momentos distintos: o primeiro caracterizado pela aplicação de um 

questionário, modelo (anexado); o segundo que considero caracterizar a pesquisa 

aplicada, os estudantes participaram de encontros presenciais com a pesquisadora 

para construírem uma proposta de estudos e desenvolver a mesma, o que nos leva 

a considerar nosso estudo como uma pesquisa participante, pois como analisa 

Pedro Demo: 

De modo geral, pesquisa participante se faz apenas de forma aproximativa, 
já que, na sua compleição, assemelha-se a um projeto de vida. Mesmo 
como estratégia aproximativa faz sentido, porque traz a preocupação com o 
tratamento mais honesto da população, com a devolução das informações 
colhidas, com a coerência entre teoria e prática. (DEMO, 1995, p. 241). 

 

Assim sendo, buscamos adentrar na realidade da escola de maneira 

diferenciada do que realizamos enquanto professora, agora enquanto professora 

pesquisadora usando outro olhar, buscando outra abordagem, reconhecer e 

conhecer outros aspectos dessa realidade visando a sua transformação, o que para 

nós é o que Demo (1995) afirma ser uma devolução das informações e uma 

preocupação honesta com a população, no caso aqui, a comunidade escolar. Ou 

seja, buscamos caminhos na escola para proporcionar aprendizagens significativas 

no contexto da sociedade midiatizada, objetivando conhecimentos para a aplicação 

prática de modo a poder ressignificar as práticas existentes no contexto escolar, no 

que se refere aos aprendizados dos estudantes em relação à história. Assim além 

de responderem ao questionário os estudantes participaram de encontros 

presenciais de estudos e produções que buscou proporcionar aos mesmos, através 

das suas investigações a autoria e autonomia no processo. 
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Quanto ao tratamento do material gerado no processo investigatório, realizo 

uma analise a partir da perspectiva da reflexividade, visto que consideramos a 

possibilidade de contribuirmos para uma pratica que busque permitir aos sujeitos 

envolvidos no estudo se perceberem como sujeitos autônomos, capazes de fazer 

suas escolhas e a partir delas direcionar suas vidas. Como nos informa Giddens, ser 

uma característica da reflexividade na sociedade atual. 

 

A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas 
sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação 
renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente 
seu caráter. [...] Todas as formas de vida social são parcialmente 
constituídas pelo conhecimento que os atores têm delas. [...] Em todas as 
culturas, as práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz de 
descobertas sucessivas que passam a informá-las. (GIDDENS, 1991, p. 39) 

 

Minayo e Guerriero no diz que, 

 

[...] as pesquisas qualitativas estão fortemente conectadas com os desejos, 
as necessidades, os objetivos e as promessas de uma sociedade 
democrática, pois os pesquisadores que atuam nesses campos devem 
assumir compromissos de cidadania com as pessoas e os temas com os 
quais trabalham. (Minayo e Guerriero. 2014). 

 

A reflexividade contribuiu para mapeamento das informações obtidas a partir 

da participação dos estudantes nas atividades presenciais e no grupo de discussão 

no WatssApp. Assim a escolha por esse método passou necessariamente por 

considerarmos ser relevante a analise, exploração/interpretação e a inferência no 

processo de compreensão do que fora apresentado como resultado do processo de 

investigação, todo material produzido a partir das respostas ao questionário, das 

discussões realizadas no espaço da sala de aula e das produções dos estudantes. 

Corroboram com essas colocações as discussões de Oliveira e Piccinini, apontando 

que: 

Tanto o pesquisador quanto os sujeitos estão engajados em produzir 
conhecimento, constituindo um processo ativo que requer exame minucioso, 
reflexão e interrogação dos dados, do próprio pesquisador, dos 
participantes e do contexto em que eles habitam. Assim, um dos conceitos 
que se torna central no desenvolvimento de estudos em ciências sociais é a 
reflexividade. (Oliveira e Piccinini, 2009, p.94). 

 

Em nosso entendimento a educação, mais precisamente a sala de aula de 

história é espaço de produção e não de reprodução do conhecimento apenas; 
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vemos também como espaço a ser transformado e transformador ao mesmo tempo, 

para tanto os sujeitos partícipes desses espaços precisam se apropriar de 

conhecimentos, ideias e ferramentas de forma crítica e reflexiva para viabilizar a 

reconstrução desse espaço, desconstruindo-o sempre que necessário para 

reconstruí nos moldes que considerar pertinente não para se adaptar, mas para 

transformar, como nos diz Freire (1997). 

 

4.1 O PROBLEMA.  

 

Laville e Dione esclarecem: “Deve-se compreender bem que, quando um 

pesquisador conscientiza-se de um problema — assim que exprime suas 

interrogações iniciais —, o faz a partir de uma observação do real ou de uma leitura 

sobre o real e por meio de um quadro de referenda determinado” (LAVILLE e DIONE 

1999, p.95). Assim, a partir do observado no cotidiano de nossa atividade docente e 

das leituras realizadas ao longo de nossa trajetória chegamos a nossa questão de 

partida: em que medida a escola pode se reinventar, aqui no sentido de transformar-

se, para permitir a participação efetiva do estudante na produção e socialização do 

conhecimento histórico escolar, no contexto atual? Ainda acrescentam:  

[...] percebendo o problema, temos uma ideia do modo como poderíamos 
resolvê-lo [...] A primeira preocupação do pesquisador é então passar dessa 
percepção intuitiva do problema a ser resolvido [...] Em resumo, objetivar 
sua problemática. [...]A problemática e o conjunto dos fatores que fazem 
com que o pesquisador conscientize-se de um determinado problema, veja-
o de um modo ou de outro, imaginando tal ou tal eventual solução. O 
problema e sua solução em vista não passam da ponta de um iceberg, ao 
passo que a problemática e a importante parte escondida. Uma operação 
essencial do pesquisador consiste em desvenda-la. Essa operação de 
desvendamento consiste, mais precisamente, em jogar o mais possível de 
luz sobre as origens do problema e as interrogações iniciais que concernem 
a ele, sobre sua natureza e sobre as vantagens que se teria em resolvê-lo, 
sobre o que se pode prever como solução e sobre o modo de ai chegar. 
(LAVILLE e DIONE 1999, pp.97-98). 

 

Assim, nosso estudo partiu da percepção de uma sociedade que mudou, se 

transforma a todo instante e de uma escola que se apresenta como parada no 

tempo, resistindo, apegada a um modelo que não é capaz de atrair o estudante da 

era digital. Assim, a nossa problemática consiste em considerarmos a necessidade 

de mudanças de pensarmos novas formas de ensinar e aprender, de construirmos 

novos espaços de aprendizagens, de produção de conhecimentos. Novos modos de 

fazer do espaço escolar, da sala de aula um lugar de prazer, onde os indivíduos 
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inseridos nesse processo possam compartilhar e trocar experiências e se percebam 

não como meros participantes, mas como sujeitos gestores do processo de suas 

aprendizagens.  

 

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA. 

Figura 3 - COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR CÉSAR BORGES 

 

Fonte: Autora 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Governador César Borges. Estudantes egressos do Colégio Municipal 

Oscar Pereira de Magalhães, ambos localizados no Município de Terra Nova, no 

estado da Bahia. São estudantes na faixa etária entre 14 e 19 anos, pertencentes a 

todas as classes sociais do município, visto que o município não dispõe de escolas, 

para essas modalidades de ensino, da rede privada. Embora haja aqueles que 

colocam seus filhos para estudar em outros centros urbanos, como Salvador e Feira 

de Santana, nas duas escolas convivem estudantes de classes sociais diversificada, 

o mesmo ocorrendo em relação à religião. A maioria é negros ou afros descentes. 

Consideramos ser um espaço heterogêneo. Entendemos que será importante a 

interação no sentido de estabelecer quais são as apropriações feitas por uns e por 

outros e quais relações poderão fazer com a história. 
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Figura 5 - Estudantes que participaram do estudo. 

 

Fonte: Autora 

 

A amostra foi constituído por 30 estudantes do ensino médio do Colégio 

Estadual Governador César Borges, localizado no Município de Terra Nova, Bahia. 

Utilizamos como critério de inclusão foi ser estudante, regularmente matriculado e 

frequentado, da educação básica do Município de Terra Nova; tomamos como 

segundo critério a aceitação em participar da pesquisa; e por fim ter possibilidades 

de acesso a Rede mundial de computadores, embora este não tenha funcionado 

como critério de exclusão. 

  

4.3 ASPECTOS ÉTICOS. 

 

O estudo foi submetido à apreciação do Comité de Ética em Pesquisas- CEP, 

da Universidade da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, possuímos Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética-CAAE, com o seguinte número 

66998017.9.0000.0057 e Parecer de Aprovação de número 2096611, datado de 

29´05/2017. A pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde. Assumimos, diante do CEP e dos sujeitos envolvidos no estudo, 

o compromisso de preservar a privacidade dos dados coletados e divulga-los no 
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anonimato, assumimos ainda, que as informações serão utilizadas única e 

exclusivamente para a execução desta pesquisa, ora aqui apresentadas. 

 

4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO. 

 

As variáveis qualitativas ou categóricas são definidas por várias categorias, 

ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. Podem ser nominais ou 

ordinais. No caso do nosso estudo definimos variáveis nominais, embora tenhamos 

desenvolvido nosso estudo entre estudantes das três séries do ensino médio, não 

estabelecemos ordenação dentre as categorias. São elas: 

 

-A utilização ou não das tecnologias digitais nas práticas discentes;  

 

-Relação entre  faixa etária e uso das TDICs;  

 

-Relação entre religião e uso das TDICs ; 

 

-Relação entre situação socioeconômica e uso das TDICs. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS. 

 

Aceitando como coerente a visão de Laville Dione (1999), afirmam que os 

pesquisadores para adquirir as informações sobre fenômenos humanos podem, ou 

consultar documentos sobre a questão, ou encontrar essa informação observando o 

próprio fenômeno, ou ainda interrogar pessoas. Assim nosso estudo de campo 

buscou as informações fazendo uso do questionário aberto respondido pelos 

partícipes do estudo e na observação participativa e direta no momento de aplicação 

das oficinas. A pesquisa de campo fora pensada em dois momentos distintos: a 

aplicação de questionário para os estudantes que aceitaram participar do estudo e 

posterior a esse momento a realização de oficinas nas quais os estudantes 

participaram como proponentes das temáticas a serem estudadas, da forma como 

farão os estudos o que consideramos como o momento da observação participativa 

e a exposição dos resultados dos estudos, considerando aqui, os dois últimos 

momentos como o produto do nosso estudo. Para realização da proposta 

delineamos 4 etapas: apresentação do projeto para gestores e estudantes; aplicação 
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do questionário aberto; encontros presenciais (oficinas); exposição dos resultados 

dos estudos dos estudantes. 
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5 GARIMPANDO PARCERIAS: ESTADOS DE ANGUSTIA E PAZER. 

 

Venha, o amor tem sempre a porta aberta /E vem chegando a 
primavera/Nosso futuro recomeça:/Venha, que o que vem é perfeição21 · 

(Renato Russo.) 

 

Se em um primeiro momento para fundamentar o estudo dialogamos com 

alguns teóricos e autores que discutem conhecimento, educação, a história e seu 

ensino e tecnologias de informação e comunicação neste segundo momento 

buscamos o dialogo com os estudantes ao propormos uma atividade que permitiu a 

participação efetiva do estudante na produção e socialização do conhecimento. 

Acreditamos ser necessário pensar o uso da TDIC na escola além da inserção 

desse aparato tecnológico e das produções com fins educacionais, disponibilizados 

por programas e políticas públicas educacionais institucionais. Nessa esteira de 

compreensão, nossa proposta aqui, é pensada a partir das produções veiculadas 

nas TDIC e apropriadas por estudantes da educação básica fora dos muros da 

escola. Levadas para dentro da escola transformadas em produções novas 

realizadas a partir do uso das TDIC e das mídias digitais. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA COMUNIDADE. 

 

No primeiro passo realizado na pesquisa de campo visitamos a secretaria 

municipal de educação para solicitar da secretária municipal a permissão para 

realizar a pesquisa e buscar dados sobre as escolas do município. Esta não 

demonstrou dificuldade e respondeu prontamente ao que foi solicitado. De posse da 

permissão, visitamos o Colégio Municipal Oscar Pereira de Magalhães, na primeira 

visita não encontramos a gestora, Fomos informadas que a mesma estava em 

reunião na secretaria de educação.  

Na segunda visita encontramos e fomos cordialmente recebida, Dialogamos 

sobre a proposta de estudo e apresentemos a permissão da secretaria de educação. 

No entanto neste encontro não foi possível ir até as turmas do nono ano, pois as 

 

21Trecho da canção “Perfeição” de Renato Russo, Lançada em 1993 no álbum O Descobrimento do 
Brasil. Aqui uma mistura das angustias, mas também de buscas e esperanças sempre presente no 
meu caminhar, na vida de modo geral e na educação de modo especifico.  
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mesmas estavam sem aula devido a um evento que aconteceria, comemoração do 

dia do estudante e os mesmo estavam liberados para organizar suas apresentações. 

 No terceiro dia de ida à escola, não encontramos a gestora, o encontro 

ocorreu com a vice-diretora, conversamos, mas, no entanto ela disse não ter 

conhecimento de nossa proposta e nem da posição da gestora, buscaria 

informações e que deveria voltar em outro momento.  

No quarto dia encontramos a gestora e a vice na escola. No entanto não foi 

possível um encontro com os estudantes pelo mesmo motivo, as turmas não 

estavam na escola, mas elas disseram que falariam com o coordenador e que este 

iria viabilizar meu encontro com as turmas.  

No quinto dia encontramos o coordenador, segundo ele, não poderia, naquele 

momento viabilizar o encontro com os estudantes, pois, as turmas haviam sido 

liberadas, eram os dois últimos horários e os professores não estavam na casa. Ele 

marcou dia e horário para uma próxima ida à escola que ele conversaria com os 

estudantes e estes já estariam a minha espera quando lá eu chegasse. 

Na sexta ida à escola para apresentar a proposta aos estudantes e convida-

los a participarem da pesquisa, havia 12 estudantes aguardando, ouviram 

educadamente a proposta e se recusaram a participar porque segundo eles já havia 

muita coisa para estudar e não precisavam de mais e nem nota valeria. Sugerimos 

que respondessem ao questionário apenas isso, sem ter que comparecer aos 

encontros mesmo isso se recusaram. Primeira angustia. 

Devido a essa recusa não contamos com a participação dos estudantes do 

nono ano do Colégio Municipal Oscar Pereira de Magalhães, no entanto contamos 

com alunos egressos do mesmo visto que a maioria dos estudantes que cursam a 

primeira serie do ensino médio no Colégio Estadual Governador César Borges são 

egressos do nono ano da rede municipal. 

Na escola estadual, foi realizado o mesmo processo. Exposição para o gestor 

da proposta inicialmente, e posteriormente para os estudantes. Por ser o local onde 

trabalhamos não foi preciso esperar para propor aos estudantes, mesmo porque 

contemos de imediato com a aquiescência do gestor, o convite foi feito em sete 

turmas que contam com um total de 240 estudantes, 30 aceitaram participar e com 

estes realizamos a proposta que hora apresentamos.  
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30 estudantes aceitaram participar do estudo, sendo 22 do sexo feminino e 08 

do sexo masculino; 01 com 20 anos, 01 com 19 anos, 02 com 15 anos, 05 com 16 

anos, 05 com 18 anos e 16 com 17 anos. 

 

5.2 - REVELAÇÕES DO QUESTIONÁRIO. 

  

Buscamos conhecer a relação estabelecida dos estudantes para com o 

conhecimento histórico, a partir de como recebem os conteúdos que são 

desenvolvidos, discutidos, apresentados pelos professores, bem como se apropriam 

das mídias digitais e se, em algum momento, percebem a possibilidade de 

aproximação dos conteúdos digitais com os discutidos na escola;  

Realizamos o segundo momento da pesquisa de campo. Os estudantes que 

aceitaram participar receberam e responderam ao questionário de forma individual. 

O questionário composto de 19 questões versando sobre TDIC, redes sociais e sua 

utilização, sobre a escola e sobre as aulas de história. Todos os questionamentos 

foram respondidos por quase todos, apenas um estudante se recusou a responder, 

embora tenha permanecido fazendo parte do grupo que aceitara participar do 

estudo. Perguntado por que não respondeu os questionamentos, disse: “preguiça de 

ler e escrever sobre tudo isso se fosse para marcar um X marcaria, não precisava 

ler”. Um estudante não respondeu a todas as questões deixando 05 sem respostas. 

De posse dos questionários respondidos realizamos a análise das respostas 

dos estudantes. Aqui estamos expondo por bloco de interesse da investigação, mas 

dando ênfase a questões e resposta individualizadas. 

 Com as 06 primeiras questões busquei definir o perfil do estudante em 

relação às TDIC.  Estas versaram sobre as TDIC, mídias digitais, a rede mundial de 

computadores e o uso que eles faziam das mesmas. Foram elas:  

1- Como define tecnologia digital de informação e comunicação? 

2- O que entende por mídia digital? 

3- Faz uso da internet? Qual a sua forma de conexão? 

4- Você utiliza tecnologias digitais em seu dia a dia? Para que? 

5- Você possui um perfil ou pagina em alguma rede social? Se sim como faz 

uso dele, com quem interagem? 

6- Tem o hábito de fazer comentários, divulgar imagens, ideias etc. nas redes 

sociais? 
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Para as duas primeiras solicitações 01 aluno respondeu não sei 02 não 

responderam, como já foi colocado, a maioria respondeu fazendo comentários sobre 

a importância das TDIC para a sociedade atual. Destaco algumas respostas para 

que possamos compreender a visão e opinião dos estudantes: 

“Defino como algo essencial nas nossas vidas, nos dando possibilidades de 
expandir nossos conhecimentos e visão sobre o mundo”. 

“Meio de comunicação muito importante sem ela mundo não se move” 

“Consiste em todos os meios técnicos usados para auxiliar na 
comunicação”. 

“Como um ótimo meio de ficarmos ligados nos assuntos que nos 
interessam”. 

“Um meio rápido e pratico para compartilharmos informações” “Uma 
maneira mais fácil de levar informação e conhecimentos para nós, os 
jovens”. 

“Como algo muito útil se bem utilizado na sociedade” 

“Todo e qualquer veículo de informação que utiliza a tecnologia para 
divulgar”. 

“É um conjunto de tecnologias que permite a transformação de qualquer 
linguagem”. 

“meios de acesso a informação e comunicação” 

“Refere-se a conteúdo de áudio, vídeo e foto que foi codificado, compactado 
digitalmente”. 

“Toda informação que tem na internet”. 

“Qualquer jornal, canal do youtube, blogue, ou algo do tipo, que leva 
informação para a população através da internet”. 

 
Nestas duas primeiras perguntas as resposta obtidas nos demonstram a 

importância atribuída pelos estudantes ao uso das tecnologias e mídias digitais. 

Deixa claro o quão forte é a presença dos artefatos tecnológicos e as mídias digitais 

na contemporaneidade e nas suas atividades diárias. Nas respostas selecionadas os 

estudantes fazem referência as possibilidades criadas pelo uso da tecnologia e da 

mídia digital de terem acesso a informação de modo fácil e rápido, declarando ser 

importante em suas vidas para a aquisição de informações, afirmando que sem ela o 

“mundo não se move”. O que, no meu entendimento, significa está fazendo 

referências aos serviços que são disponibilizados através das TDIC e mídias digitais. 

Demostram o quanto estamos permeados e interconectados na atualidade, 

potencializado pelo uso das TDIC nos espaços os quais frequentamos. 

Evidenciando o já declarado por Pierre Levy: 
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[...] ciberespaço irá tornar-se o principal laço de comunicação, de 
transações econômicas de aprendizagens e de diversão das sociedades 
humanas (LEVY, 2000. p. 146).  

É o que vivenciamos, a escola precisa rever suas posições para acompanhar 
no momento histórico atual. 

Da questão 03 a 06 um aluno respondeu às vezes para o questionamento 

sobre usar a internet, os demais responderam sim e a forma de conexão, são dados 

móveis, bife, usando o celular, e 3 estudantes declaram usar além do celular a 

smartv e computador. Declaram ainda que utilizam para buscar informações, 

interagir com amigos, se divertir com jogos e redes sociais; tem perfil no facebook, 

instagram e contatos no watsapp; assistem series, filmes, escutam musica, publicam 

fotos, textos e vídeos. Apenas 02 estudantes relataram o uso para pesquisas 

escolares e um para levar a palavra de Deus aos amigos. Mas todos declaram que a 

partir do acesso buscam informações, procuram se manter ligados aos 

acontecimentos que são divulgados na Rede Mundial. 01 estudante afirma que 

recorre a Rede porque “nem tudo a escola ensina”, mas, no entanto este estudante 

não está entre os que fazem pesquisas escolares. Esta resposta nos fez refletir 

sobre a necessidade da escola buscar o dialogo com o estudante, buscando 

compreender quais a suas necessidades ou desejos em relação ao que deve ser 

objeto de ensino no contexto escolar. Em 1999, Nelson Pretto, já dizia ser 

necessário repensarmos a escola para que a mesma saísse de uma versão 

homogeneizadora para que passe a trabalhar com uma multiplicidade de visões de 

mundo. Ainda hoje observamos essa necessidade no contexto estudado. 

A partir da questão 07 até a 11, busquei verificar a visão do estudante em 

relação às aulas de historia e se poderíamos estabelecer alguma relação com o que 

eles traziam de conhecimentos e ou informações adquiridas fora dos muros da 

escola. 

7- Como você se sente nas aulas de história? E nas aulas de outras 

disciplinas?  

Para esta questão a maioria respondeu que se sente bem e gosta da 

disciplina, que é interessante, que permite a exposição de suas ideias e 

compreensão da sociedade de modo geral. Estes teceram poucos comentários 

sobre as aulas de outras disciplinas, alguns disseram que se sentem normais, outros 

que depende do assunto, mas no geral não falaram sobre as outras aulas. 07 alunos 
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declaram não se sentirem bem em relação às aulas de história. Destaco algumas 

das respostas: 

 

“Com um pouco de sono, também, mas é interessante”. 

“Dependendo do assunto que está sendo tratado, me sinto entediada, nas 
outras também”. 

“É um pouco chato” 

“Não tem explicações para o que sinto? umas gosto outras não”. 

“Com preguiça, sono”. 

 
O numero reduzido de alunos que de alguma forma declaram seu 

inconformismo demostram que o estudante fez uma escolha de não se posicionar, 

visto que estariam se colocando para a professora de História, esta é a reflexão que 

faço sobre as respostas, pois no decorrer das aulas posso tirar outra conclusão 

quanto ao gostar ou não. No entanto também levo em consideração o gostar de fato  

Visto que o universo de estudantes na escola é maior e aqui tenho apenas o s que 

aceitaram participar, posso, também, considerar que os que aceitaram participar de 

uma forma ou de outra gostam da disciplina. 

8- Existe um distanciamento entre o que você aprende na escola e o que 

aprende usando a mídia digital?  Por quê? 

Nesta 02 alunos responderam não, 02 responderam não sei e 01 respondeu 

às vezes. Os demais responderam sim com variadas justificativas, como: 

 

“Sim. O Google, você entra nele coloca o assunto referente ao tema e 
pressiona em pesquisar”. 

“Muito. Sinto mais liberdade de me comunicar com pessoas que não 
conheço diferente do colégio”. 

“sim. As informações são mais fáceis de achar e de se compreender”.   

“Sim. Há muitas coisas que aprendemos na internet e não aprendemos na 
escola”. 

 
Estas justificativas foram positivas, mas houve também negativas, como: 

 

“Sim, a maioria das coisas que são apresentadas na mídia são mentiras e 
acabamos acreditando em falsas noticias”. 
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As respostas para questão 08, ainda ou continuam demonstrando o quanto o 

estudante está antenado ou plugado, para utilizar um linguajar próprio dos mesmos. 

No entanto aqui percebemos que o critério utilizado para dizer sim não é o da 

confiabilidade no conteúdo encontrado, mas sim o da facilidade de aquisição e de 

compreensão, o que nos parece demonstrar a necessidade da participação do 

professor como mediador para que os estudantes não sejam levados a confiar nas 

generalidades simplistas que podem acessar e tomar como verdades absolutas e 

não como visões diferenciadas e inacabadas e, portanto contestáveis. As respostas 

nos remetem a refletir sobre o que é um trabalho de investigação na visão do 

estudante, muitas vezes ao serem solicitados a fazer uma pesquisa limitam-se a 

copiar uma pagina da internet, essa cultura precisa ser desconstruída e assim é 

necessário mediação do professor para juntos refletirem sobre a natureza do 

encontrado. Assim penso não existir mais espaço para proibir o inviabilizar uso das 

TDIC no espaço da sala de aula, mas utilizar para construção e reconstrução dos 

saberes. 

9- Como seria uma boa aula de história? 

Nesta questão, além do aluno já citado que não respondeu, 01 deixou em 

branco, embora tenha respondido as outras e 01 aluno disse não saber. Os demais 

fizeram várias sugestões como: utilização de vídeos documentários, músicas, 

debates, diálogos, visitas a museus, passeios em lugares históricos e a maioria 

fazem referencia a discutirmos momentos mais atuais e relacionados ao Brasil, 

alguns sugerem deixarmos o livro didático de fora. 

Quanto a sugestão de aposentarmos o livro didático creio que passa pela 

questão da leitura se que se saiba realmente o que se busca e sem uma discussão 

maior em relação ao apresentado neste material. Talvez a sugestão por considerar 

ou se tenha sempre utilizando o livro como material estático, enquanto a sugestão 

feita seja relacionadas a eventos com certa dinâmica. Uma visita a lugares históricos 

é uma quebra de rotina, um museu virtual outra, debates e diálogos espaços onde o 

estudante tem direito a voz.  

Embora reconheçamos o papel da escrita, do tomar nota, ou fazer anotações 

sobre as aula, considerou a necessidade do estudante está participando ativamente 

no fazer da aula acontecer. Ou seja, na participação para o além de ficar calado 

anotando o que é dito para depois refletir sobre, mas sim refletir no calor da 

discussão, no embate da sala de aula.  
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10-Você têm alguma experiência legal de aula de história poderia contar? 

Para questão 10, 11 alunos responderam não, 16 responderam sim e um fez 

uma colocação que não diz respeito ao questionado. O que disseram sim relataram 

momentos em que foram realizadas atividades com dramatizações, exibição de 

vídeos e músicas e apresentações de trabalhos em forma de seminários. O que a 

corroborar com a reflexão que fizemos a cerca das respostas para a questão 09, a 

necessidade que existe do estudante está realizando atividade dinâmicas que geram 

significados no seu fazer em sala de aula e que podem está possibilitando a ela um 

estar criticamente na sociedade.  

As colocações que demonstraram certa leveza e fluidez do aprendizado 

dizem respeito a momentos onde os estudantes tem a possibilidade de sair da rotina 

das aulas tradicionais centradas na fala do professor, para outro onde eles teriam a 

possibilidade de promover a discussão, o debate e consequentemente a troca de 

saberes. 

Evidenciando que há na atualidade, a necessidade de buscarmos alternativas 

que garantam o processo de aprendizagem de forma que o estudante seja envolvido 

nesse processo sem que tenhamos que desprezar o que consideramos ser 

relevante para a formação do estudante, a saber, o processo de leitura, de escrita e 

organização das ideias que eventualmente estará significando sua participação no 

contexto social. 

11-Considera que alguns dos conteúdos que você tem acesso diariamente na 

mídia digital poderiam ser utilizados nas aulas de história? Como? Por quê? 

Na questão 11, 07 alunos responderam não e 21 responderam sim. Destaco 

algumas justificativas: 

 

“Sim. Uns youtubers que sigo tem postado algo”. 

“Sim, aulas de história sobre patrimônio publico”. 

“Sim. Como filmes”. 

“Sim, como uma forma de discussão, porque todo assunto é basicamente 
história”. 

“Sim. Fazer um quiz de perguntas, como temos perguntas seria ótimo para 
aprender mais”. 

 
As respostas aqui nos remetem a aqueles que dizem que todos têm a 

necessidade de conhecer e os estudantes demonstram-nos isso quando afirmam 
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que percebem essa possibilidade nos conteúdos que acessam em diferentes 

linguagens, como a musica, o filme, o que tem sido postado nas mídias digitais. 

Cabe ressaltar, no entanto, que o aparato tecnológico assim como outras linguagens 

no ensino, na sala de aula, podem não promover mudanças e nem qualidades, para 

tanto basta que se dê ênfase apenas ao meio utilizado e aula termina sendo apenas 

uma exposição, como seria uma exposição oral sem a participação do estudante na 

construção do conhecimento. Mesmo os estudantes aqui colocando como sendo 

elementos capazes de ser utilizado, o professor terá que ter a preocupação de como 

utilizar, pois caso contrário terá apenas a aula tradicional com uma nova roupagem à 

exposição via TDIC. 

 As questões 12 a 18 versaram sobre a escola, e as relações entre ela 

História e Tecnologias Digitais. O procedimento que utilizei foi o de relatar as 

resposta e fazer os comentários no final, visto que estas estão imbricadas fazer a 

analise como fora feita das demais implicaria em repetições. 

12-O que mais sente na escola prazer ou tédio? Por quê? 

Responderam a questão 12 da seguinte forma: 05 alunos disseram que 

sentem tédio; 12 afirmaram que sentem prazer; 13 afirmaram ter os dois sentimentos 

às vezes tedio e às vezes prazer. Estes na sua maioria ou não justificaram ou se 

limitaram a dizer que dependia do momento. 02 alunos disseram o seguinte: 

 

“Às vezes prazer as vezes tédio, porque acho que algumas coisas 
ensinadas no colégio não serão uteis para levar pra vida”. 

“Um pouco dos dois porque a escola não apresenta recursos para termos 
aulas bem extrovertidas”.  

 
03 dos estudantes que sentem tédio justificam da seguinte forma: 

 

“Tedio. Porque é rotineiro”. 

“Tedio. Há excesso de conteúdos”. 

“Tédio o ensino está desgastado”. 

 

Dos 12 estudantes que afirmaram ter prazer a maioria justificou dizendo que 

tinham prazer em aprender, em ter mais conhecimentos e que estes seriam 

significativos para sua vida ou porque na escola estão em contato com os amigos. 

No entanto há duas justificativas que são no mínimo interessantes, são as seguintes: 
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“Prazer, porque eu não vou ficar lá para sempre, quero aprender o máximo 
que posso com meus professores, para que eu não venha a crescer só no 
tamanho e ficar pequeno no entendimento”. 

“Prazer de vir a escola para não fazer nada em casa”. 

 
13- O que espera da escola?  

Não foi respondida por 2 alunos, a maioria das respostas dizem respeito à 

qualificação de professores, a gestão da escola, espaços de convivências, merenda 

escolar de melhor qualidade, aprendizado de qualidade. Destaco duas respostas 

que são diferenciadas das demais: 

 

“Mais aceitação de sugestões uteis feitas pelos alunos; regras e direitos 
iguais para todos”. 

 “Uma educação mais atual, com tecnologia para os estudantes, com o wifi 
aberto para pesquisa e redes sociais”. 

 
14- O que considera necessário mudar na escola de modo geral e nas aulas 

de história? 

Responderam assim: 2 estudantes não responderam; com relação ao que 

precisa mudar na escola, 1 estudante respondeu tudo, alias foi apenas está a 

palavra usada por ele; 2 estudantes afirmaram não precisar mudar nada; 5 

estudantes fizeram referência a gestão; os demais falaram sobre a forma como os 

conteúdos são trabalhados, as obrigações que tem e o uso do celular. Quanto às 

aulas de história 3 disseram não ser preciso mudar; 4 falaram da necessidade de 

discussões mais atuais relacionados ao Brasil; os demais falaram sobre a 

quantidade de conteúdos, das formas como são apresentados e estabelecendo uma 

relação direta com as mudanças na escola falaram sobre mais atividades em grupos 

onde a turma pudesse trabalhar junta e o uso dos celulares nas aulas e na escola de 

modo geral. 01 estudante afirmou: ”ampliar o uso da tecnologia na escola, valorizar 

o trabalho do professor, na aula de história não precisa mudar”. 

15- O que vocês pensam sobre a história representada nas mídias (filmes, 

minisséries, documentários, etc.)? 

07- estudantes não responderam; 01 estudante respondeu não saber; 1 

estudante respondeu dizendo que pensava no passado e a partir dai estabelecia 

diferenças entre o passado e o presente; 1 falou sobre um filme; 12 responderam 

como interessantes ou legais; 8 responderam que era uma forma diferente de 
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estudar a historia e alguns fizeram ressalvas quanto a veracidade do que é 

apresentado nos filmes. 

16- Você confia nas informações apresentadas nessas mídias? 7. Você 

acessa a internet para pesquisar algum conteúdo sobre a história? Poderiam dar 

exemplos?  

17-Como vocês fazem para saber se a informação histórica encontrada na 

internet é confiável? 

Para estas questões as resposta foram: questão 16 onde questionávamos 

sobre ao confiar ou não nas informações das mídias e se faziam pesquisas na 

internet responderam: 1 estudante disse apenas não; 18 disseram às vezes ou nem 

sempre tanto para uma como outro questionamento; 10 alunos disseram sim, tanto 

para confiar, como para pesquisar e citarem que utilizavam o Google, yotube, 

wikipidia os mais citados. Para a questão 17 que complementa a 16 tanto que quem 

respondeu a anterior com sim, como os que disseram nem sempre e às vezes 

disseram buscar informações em outros sites para comparar, ou livros ou recorrem 

aos professores para se certificarem que a informação é confiável.  

As duas questões finais, 18 e 19, busquei verificar o que entendem ser a 

História, sem especificar se a história e se percebiam a importância de história em 

suas vidas. 1 estudante não respondeu o que é história, e sobre a importância ou 

não da história disse apenas sim. Os demais responderam da seguinte forma: 11 

estudantes veem a história como acontecimentos do passado e a maioria diz serem 

apenas os acontecimentos contados; 17 estudantes veem a história como o passado 

e presente. Dentre estes 01 estudante disse: “tudo que fazemos é história, o que 

vivemos sempre será história”. Todos percebem a história como algo útil para sua 

vida. A maioria fez relação à necessidade de compreender a história para perceber 

as mudanças ou não, assim como também colocaram da utilidade da história para 

saber como foi o passado. 1 estudante respondeu da seguinte forma: “porque a 

história é uma das disciplinas sem qual provavelmente viveríamos no escuro, sem 

saber sobre coisas que tem papel fundamental em nossa vida”; outro afirmou que: ”a 

história ajuda a entender o hoje”. 

As respostas que nos foram apresentados desacredita o discurso que diz que 

o estudante “não quer nada”, alguma coisa ele deseja, mesmo que seja ir para a 

escola para ficar nos corredores e fugir das atividades em casa. No entanto vejo as 

respostas como denunciadores primeiro da necessidade da escola buscar essa 
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relação mais direta com o desejo do estudante, de saber ouvir, de saber dialogar 

com esse sujeito, Como no pensar de Paulo Freire (1997) devemos buscar na 

escola a capacidade de aproximar o seu fazer com o vivenciado pelo estudante fora 

do seu espaço. E segundo a ideia de que a educação seja a salvadora da pátria, 

destruidora das desigualdades sociais, ideia que é vendida por aqueles que 

arrebataram o poder e fazem promessas cotidianas de mudanças e nada fazem. Ou 

fazem cortam as verbas precarizando cada vez mais a educação. Ainda como no 

pensar de Freire a educação deve ser vista como elemento libertador, que te 

possibilita está nesta sociedade de forma critica. 

No entanto esse desejo de estarem na escola, de fazer parte dela leva, 

também, um desejo de mudanças, mudanças que proporcione aprendizados 

significativos na escola de modo geral e nas aulas de história de modo específico. 

As respostas apresentadas ao questionário nos autorizam a propor a 

atividade a ser desenvolvida com os estudantes, visto que todos eles declaram 

possuir celular e com ele conectam-se a rede mundial de computadores. Quanto ao 

uso para pesquisas escolares apenas 2 estudantes declararam faze-las. No entanto 

percebemos que a utilização da rede ocorre com frequência e que estes percebem a 

possibilidade e aproximação, mesmo que em alguns momentos, com as aulas de 

história, o que justifica nossa proposição, mesmo porque é nossa intenção fazer uso 

das TDIC para promover a autoria do estudante e possibilitar aos estudantes a 

produção buscando um distanciamento da reprodução.  

Ainda para justificar a nossa proposta expomos os resultados da pesquisa 

ultima pesquisa realizada pelo Comité gestor da internet no Brasil sobre o uso do 

celular na escola em 2016, que nos apresenta os seguintes dados:  

 

Apesar do avanço no uso do celular enquanto ferramenta pedagógica, 
apenas 31% dos estudantes afirmaram utilizar a Internet pelo telefone 
celular na escola, sendo 30% entre os alunos de escolas públicas e 36% 
nas instituições privadas. As restrições ao acesso de estudantes à rede 
WiFi da escola estão entre os aspectos que explicam a baixa utilização do 
equipamento no ambiente escolar: enquanto 92% das escolas possuíam 
rede WiFi, 61% dos diretores afirmaram que o uso dessa conexão não é 
permitido aos alunos. (Comité Gestor da Internet no Brasil.2016) 

 
 

A não disponibilização da rede Wifi aos estudantes também é uma realidade 

no contexto estudado. No entanto com a proposição do estudo, o gestor buscou 

viabilizar a conexão dos estudantes, mas segundo ele motivos técnicos o 
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impossibilitaram. Outro problema que foi observado foi a rejeição dos professores e 

até de alguns estudantes quanto a disponibilização da rede para os alunos. A 

maioria dos professores se posicionou contra, o que no meu entendimento é 

caminhar na contra mão da História, visto que o estudante mesmo sem a utilização 

da rede escolar faz uso do celular no período das aulas. Ainda segundo a pesquisa 

divulgada pelo comité gestor da internet, um dos problemas enfrentados pela 

comunidade escolar é a baixa velocidade da internet no espaço escolar. 

 

A presença de algum tipo de computador (de mesa, portátil ou tablet) 
encontra-se universalizada entre as escolas públicas localizadas em áreas 
urbanas, sendo que 95% delas possuem ao menos um desses 
computadores conectados à Internet. Entretanto, 45% das escolas públicas 
ainda não ultrapassaram 4mbps de velocidade de conexão à Internet, 
enquanto 33% delas possuem velocidades de até 2mbps. (Comité Gestor 
da Internet no Brasil.2016). 
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6 INCURSÃO NO CAMPO: ESTADOS DE ANGUSTIA E PAZER II. 

 

Quando já não tinha espaço pequena fui/Onde a vida me cabia 
apertada/Em um canto qualquer acomodei22. LUIS KIARI e CAIO SOH. 

 

Para refletirmos sobre a importância de fazermos uso das TDIC e das 

produções por elas disponibilizadas, visando viabilizar práticas diferenciadas na 

escola, propomos a utilização de metodologia que possibilitem ao estudante a 

investigação de temáticas escolhidas por ele e a utilização de redes sociais para 

socialização das discussões e exposição dos resultados alcançados na nossa busca 

de construção do conhecimento histórico. De acordo com Flavia Heloisa Caimi:  

 

O ensino dito “tradicional” não refuta, antes tende a reforçar a percepção da 
história escolar como uma coleção de fatos e datas. Em decorrência, os 
estudantes desconhecem o papel crítico do raciocínio histórico e pouco 
compreendem em que consiste uma explicação. (CAIMI, 2012, p. 17) 

 

6.1 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE ATIVIDADE: O PRODUTO. 

 

Realizado os dois primeiros momentos da pesquisa de campo buscamos 

encaminhar o terceiro momento: os encontros presenciais, estes foram num total de 

13, a principio pensávamos em dez encontros, mas fomos levada a acrescentar 

mais três, será esclarecido no decorrer do texto. Os encontros presenciais de 

2horas/aula cada, ocorreram com participação simultânea no grupo criado pelos 

estudos no watsApp; no qual na condição de mediadora busquei incentivar a escrita, 

a discussão crítica, a exposição de ideias, debates, comentários, tanto nos 

momentos presenciais como nos momentos em que fomos convocada no grupo de 

discussão do watsApp. Foram realizados no Colégio Estadual Governador César 

Borges, pois os estudantes eram estudantes da casa e o mesmo possui um 

laboratório de informática com acesso à internet, pretendíamos fazer uso deste para 

viabilizar as pesquisas dos estudantes bem como criar uma pagina no facebook, 

onde os estudantes socializariam seus estudos, suas descobertos, seus avanços 

nas temáticas por eles escolhidas. No entanto em momento algum nos foi 

 

22 Primeiros versos da canção “Quando fui chuva”: composição de Luis Kiari e Caio Soh, Lançada por 
Maria Gadu no álbum Multishow Ao Vivo em 2010. 
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possibilitado à utilização do mesmo, visto que embora exista o laboratório e 

possibilidade de conexão, está não funcionava, embora o gestor tenha realizados 

esforços para coloca-la em funcionamento para viabilizar o desenvolvimento de 

nossas atividades.  

A sala de informática, como é chamada na escola, existe, conta com 12 

maquinas a disposição dos estudantes, não foi utilizado devido ao fato de não 

conseguirmos estabelecer conexão o que era necessário para desenvolvimento dos 

estudos só as maquinas não resolvia. E por fim o laboratório foi desativado para 

ceder espaço para uma sala de aula, depois que o teto de uma sala desabou, devido 

a um tijolo que fora arremessado de fora da escola. Mesmo com os esforços dos 

estudantes para construir a pagina no face essa não foi concretizada, ficamos 

apenas com a criação do grupo no watsApp espaço onde trocamos e 

compartilhamos ideias durante o processo.   

Sala de informática transformada em sala de aula devido ao desabamento do 

teto de uma das salas de aula. Segunda angustia! 

Figura 6. Sala de informática desativada 

 

Fonte: Autora 

 

Ao fundo podemos ver a bancada sem os computadores que foram retirados 

para que a sala fosse utilizada como sala de aula. Mas continuamos.  

No primeiro encontro, pós-devolução dos questionários e autorizações para 

participarem da pesquisa, realizado no dia 09/08/2017, esclarecemos a natureza do 

estudo. Deixamos claro aos estudantes que seriam responsáveis por suas escolhas 

e deveriam escolher temas que considerassem relevantes para a sua formação e 
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que pudessem comtemplar seus interesses. Deveriam buscar estudar o que lhes 

desse prazer em aprender, que de uma forma ou de outra teriam interesse em 

aprofundar discussões. Solicitei dos mesmos a autorização para gravar os encontros 

e as discussões. Solicitação negada. A maioria disse não se sentir a vontade 

sabendo que estavam sendo gravados. O que foi Respeitado. Terceira angustia. 

Neste primeiro encontro criamos o grupo no watsApp. E orientamos para que 

pensassem quais temáticas gostariam de investigar e trazer proposta no próximo 

encontrou ou publicizar no grupo do watsApp, no qual apenas dois alunos visitaram 

durante a semana, um para solicitar um livro emprestado e outro para desejar um 

bom final de semana.  

O segundo encontro deveria ocorrer no dia 16/08, no entanto neste dia não 

houve aula, foi um feriado municipal, dia de São Roque, padroeiro de Terra Nova. 

23/08/2017, segundo encontro. Neste segundo encontro deveriam fazer a 

proposição dos temas. Deveriam, mas não vieram preparados para tanto. Creio que 

além do estudante que me pediu um livro sobre capitalismo e comunismo os demais 

em nada pensaram. Seria este mais um momento de angustia se eu já não tivesse 

pensado essa possibilidade. Visto que não falaram nada ou se colocaram no grupo 

do watsApp, embora tenha insistido várias vezes, havia a certeza que não haviam 

pensado sobre seus desejos. Confirmada a situação, levei-os para a sala de 

multimídias, assim chamada na escola, lá existe uma smartv, esta tem a 

possibilidade de acesso a internet, porem estávamos sem conexão. Mas 

precisávamos apenas do aparelho de tv para exibir um documentário que estava no 

pendriv. O que aceitaram prontamente. 

O documentário intitulado “Nós que aqui estamos por vós esperamos” com 

direção e roteiro de Marcelo Masagão, duração de 72 minutos. Não fiz comentários 

sobre o documentário, apenas pedi que assistissem com atenção, ao final 

poderíamos fazer uma discussão sobre o mesmo, mas a intenção era que do 

documentário eles pudesse buscar inspiração para temáticas que considerassem 

relevantes, visto que o documentário se propõe a apresentar um retrato do século 

XX. Feito esse esclarecimento partimos para exibição. Com três minutos e meio foi 

necessário parar a exibição para responder a um questionamento de uma aluna: - 

“Oxe! Ninguém fala nada não é pró? É cinema mudo!” (risos) Ao que respondi: Não. 

Não é. A trilha sonora é muito bela e se prestar atenção verá que dizem muito, não é 

apenas a fala que é capaz de nos dizer algo às imagens também falam. Nesse 
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momento um estudante interrompe dizendo: “ele mostrou agora, ai a revolução 

industrial, varias maquinas, vários automóveis”. Eu disse: pois é e continuei a 

exibição. Uma imagem ou outro gerava um comentário ali, outro aqui, mas de modo 

geral a exibição do vídeo ocorreu dentro das normalidades possíveis.  

Terminada a exibição primeiro comentário/pergunta: “o titulo vem do que está 

escrito na entrada do cemitério”? Disse: sim. Estudante: “lá ele, quero ficar por aqui 

mesmo”. (risos). Solicitei que expusessem suas impressões sobre o documentário. 

Ficaram calados um olhando para o outro e indicando quem falava primeiro, típico 

deles. Um estudante perguntou de quando era o documentário. Disse que fora 

lançado em 1999. Ele argumentou dizendo: muito bom, mas acho que vou assistir 

novamente em casa. Eu insisti em que alguém ou alguns deviam colocar o que 

destacava no documentário a nível de temas abordados e se algum deles tinha 

interesse em fazer uma investigação. Silêncio. 

O silencio, mesmo que por frações de tempo pequenas, em algumas 

situações incomoda, angustia. O silencio foi quebrado pelo estudante que desde o 

primeiro momento disse querer discutir capitalismo X socialismo. Ufa! 

Disse ele: “apresentou em vários momentos do filme capitalismo socialismo, 

porque mostrou como já foi dito a revolução industrial capitalista e em alguns 

momentos cenas que foram da Rússia na época da revolução”. Depois dele vários 

se colocaram e fizeram revelações interessantes. Falaram da mulher que aparece 

no processo de transformação, da religião que o documentário também aborda as 

guerras, a desigualdade social e da ciência. Uma estudante fez a seguinte 

colocação: “o documentário me chamou atenção porque ele mostra algumas 

pessoas importantes, conhecidas, como alguns cientistas, mas parece que quer nos 

mostrar que a história é feita por gente comum, como nós”. Fiquei em estado de 

puro prazer. Fui trazida a realidade por outro estudante, que me informou que havia 

tocado o sinal para o intervalo e não ouvimos porque estávamos na sala de 

multimídia e que eles queriam ir para merenda. Embora quisesse continuar ouvindo-

os, foi preciso liberar a turma. O intervalo é sagrado para eles...  

Marquei o próximo encontro para o dia 30 e que eles deviam aparecer com as 

temáticas definidas e se possível colocasse no watsApp para a apreciação. 

No decorrer da semana três estudantes se posicionaram no grupo. 1 disse 

querer, como já anunciado discutir capitalismo X socialismo, outro estudante 

apresentou como proposta temática uma abordagem sobre futebol e uma estudante 
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se colocou para discutir sobre a mulher na sociedade. Falei para eles que deviam 

fazer um recorte a nível de tempo espaço para discutir sobre a viabilidade das 

produções no tempo que teríamos para dar conta da atividade. 

30/08 terceiro encontro. As temáticas apresentadas foram: Capitalismo; 

Feminismo; Mulher negra na sociedade; representação da mulher nas letras de 

musicas de carnaval na Bahia, Ditadura Militar; O milagre econômico da década de 

70; Futebol. Propomos a formação de grupos de estudos. Reunidos no grupo 

deveriam elaborar proposta relacionadas aos temas escolhidos para realização dos 

estudos/investigação; neste momento expomos para os estudantes como seria o 

funcionamento da atividade. Esclarecemos sobre o que seria um tema, uma 

delimitação do tema, a justificativa, os objetivos, a metodologia e o resultado da 

investigação. 

Os grupos ficaram assim constituídos: estudos sobre o capitalismo-socialismo 

composto por 2 estudantes do sexo masculino, e 2 estudantes do sexo feminino. Foi 

solicitado que delimitassem o que seria discutido por eles, decidiram fazer um 

estudo sobre a produção da desigualdade social e estabeleceram que o estudo teria 

o seguinte titulo: Capitalismo: um estudo sobre a desigualdade social; Feminismo 

um grupo composto por 4 meninas e 1 menino, decidiram estudar o feminismo suas 

origens e contribuições para conquista de direitos das mulheres; O terceiro grupo 

decidiu-se por buscar aprofundar-se nas questões relacionadas com a mulher negra 

na sociedade atual, Decidiram pesquisar sobre o papel da mulher negra na 

sociedade, o grupo fora composto inicialmente por cinco estudantes do sexo 

feminino, duas delas evangélicas, depois de desse encontro uma das estudantes 

evangélica retirou-se do grupo, mas não da pesquisa, disse-me que seu interesse 

era fazer um estudo sobre as primeiras igrejas Evangélicas de Terra Nova, fez a 

proposta a demais, no entanto não fora aceita e ela iria fazer a pesquisa 

individualmente. Nesse momento tínhamos um novo tema; O grupo que pensará em 

discutir as representações das mulheres nas letras das músicas mais tocada no 

carnaval de salvador era inicialmente composto por 3 estudantes do sexo feminino, 

duas saíram do grupo e foram participar do grupo que discutiria a o papel da mulher 

negra na sociedade, o tema não foi pesquisado, a estudante desistiu e retirou-se do 

estudo; os que inicialmente iriam discutir sobre o futebol ao serem questionados 

sobre o que seria discutido, resolveram falar de outra temática, fizeram a opção por 

nos apresentar uma discussão de como a capoeira estava sendo utilizada em uma 
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escola do município no programa mais educação, o grupo foi composto por 2 

estudantes do sexo masculino e 1 estudante do sexo feminino; O milagre 

econômico, foi discutido por 3 estudantes do sexo feminino; o grupo composto por 3 

estudantes do sexo masculino e 3 do sexo feminino propuseram-se a discutir a 

ditadura militar, delimitaram o espaço do município de terra nova, objetivando fazer 

considerações sobre os impactos da ditadura militar no município. 

Definido as temáticas e os grupos, foram orientados a construir a proposta de 

estudos, o que significou o início da investigação, pois precisavam buscar 

informações/elementos sobre as temáticas que possibilitasse suas construções. 

Essa construção foi lenta. Acredito que por ser algo que nunca haviam feito ficaram 

com problemas para construir uma justificativa e para além do eu gosto ou por que 

acho interessante. Quanto a construção de um problematização também houve 

dificuldades. Segundo alguns as dificuldades eram devido ao fato de nunca serem 

questionados quanto a isso. A fala de um estudante é significativa: “estudamos os 

assuntos por que os professores expõem sobre O que tem no livro, não pensamos 

em nem um problema pra ser resolvido, problema só em matemática, quando o 

professor passa, aí a gente tenta resolver”. No que se referem as linguagens 

midiáticas a serem usadas para compreender a temática, não houve complicações 

maiores, citaram filmes, músicas, documentários, fotografias e imagens que 

poderiam encontrar na internet; solicitados sobre quais fontes poderiam ser 

utilizadas listaram a internet, o livro didático, em alguns casos, citaram o yotube 

como uma fonte onde buscariam vídeos. Citaram como site de busca o único 

apresentado o google.  

No que se refere ao que esperavam com o estudo todos responderam 

aprofundar nossos conhecimentos e descobrir como poderemos utilizar o que 

aprendemos em nossas vidas, “porque têm coisas que não servem para nada”, 

outros disseram que apenas esperavam fazer algo diferente e que não havia 

pensado em nada sobre o resultado do estudo.  

Quanto à definição do formato da exposição dos resultados do estudo, 2 

grupos decidiram apresentar em formato de vídeo, 4 grupos se propuseram a 

apresentar com slides. Essas discussões foram realizadas no quarto encontro dia 06 

/09 e no grupo. 

Percebi que estavam com dificuldades de realizar seus estudos no que se 

refere a sistematizar suas anotações, assim no quinto encontro, realizado no dia 13 



89 
 

de setembro optei por demostrar como construir fichas de anotações para que seus 

estudos ficassem organizados e não dispersos. Utilizei a canção da Legião Urbana, 

Perfeição, para tanto levei a letra da musica para nosso encontro que foi realizado 

sala de áudio visual ou multimídia, levei a letra impressa considerando que lá 

utilizaria a internet, acessaria o yotube e ouviríamos a canção, no entanto, também 

neste dia não foi possível conectar a tv a internet. Havia três estudantes com 

conexão de dados e usamos um dos celulares para ouvirmos a canção e buscarmos 

a informações sobre a mesma. A proposta era exercitar a construção de uma ficha 

de anotações com eles para que outras fossem construídas posteriormente. 

Coloquei que deveriam partir de alguns questionamentos.  E perguntei o que 

consideravam importante saber. De imediato disseram que seria quem foi o 

compositor. Buscamos a resposta. Outro disse que precisávamos saber o ano, o que 

também foi buscado. Eu sugerir que deveríamos buscar contextualizar, buscar 

algumas informações sobre a sociedade da época. A que público se 

destinava/destina? Coloquei que quando estamos fazendo a leitura de um 

documento precisamos não apenas ler o que está grafado mais ler o que o outro 

quer dizer. Questionados sobre o termo celebrar usado na canção para coisas que 

não são boas, como por exemplo, a “estupidez humana”. Porque celebrar algo que 

não é bom, foi à pergunta fiz. Uma estudante respondeu; “acho que ele fala assim 

para ironizar, eu estou fazendo essa leitura, tudo que diz a musica é pra mostrar que 

tá tudo uma droga”. Perfeito. Outro disse que concordava com a colega, mas 

discordava da musica, quando diz tá tudo morto e enterrado. Questionado porque 

“podemos reverter, buscar soluções para o “misere” que estamos vendo no Brasil”.  

A partir desse momento eu fiquei de expectadora, ouvindo, mediando e 

intervindo em algumas falas mais inflamadas, pois eles passaram a relacionar a 

canção com o momento histórico que vivemos no Brasil. Como eles dizem: rolou de 

tudo. De defensor das forças reacionárias a aqueles que torcem por mudanças e 

entre eles os que preferem a apatia.  Destaco a fala de uma garota; ”Muita gente foi 

pra rua, pra tirar Dilma e por essa canção a gente percebe que no Brasil sempre 

teve tudo isso, precisamos parar de colocar a culpa nesse ou naquele e partir pra 

briga”.  

A ideia de levar a canção foi para demonstrar que devemos dialogar com o 

documento que escolhemos para realizarmos nos estudos, eu havia pensado algo 

mais para a técnica, no entanto desembocou em uma discussão sobre o momento 
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histórico que vivemos e foi muito interessante. Acredito que serviu ao proposito, visto 

que evidenciaram elementos da canção e se não fizeram uma contextualização com 

suas temáticas, fizeram relações com a atualidade vivenciada por eles. Acreditamos 

que dessa forma teriam instrumentos para fazer a leitura dos recursos que 

buscassem para viabilizar suas descobertas. O proposito é que tudo seja construído 

com e a partir dos interesses estudantis. Assim passaram a perceber a necessidade 

de ler nas entrelinhas e contextualizar o que fizessem uso. 

 Cinco encontros realizados, nos quais a ocupação foi especificamente para 

tomadas de decisões, estabelecemos contatos nos grupo do watsApp sempre que 

duvidas ou dificuldades precisavam ser sanadas. Os encontros presenciais 

semanais, com duas horas/aula cada, pois não havia disponibilidade dos estudantes 

para que se realizassem com uma quantidade maior de horas, foi de certa forma 

prejudicial, acarretava um corte, uma quebra nas discussões que não consegui 

suprir com os encontros no grupo do watsApp. As discussões no grupo foram 

poucas. Os encontros presenciais foram mais dinâmicos, com discussões e 

participações da grande maioria em quase todos. Questionados porque não 

postavam no grupo, alguns diziam que preferia levar para sala, e que ficavam 

receosos de serem criticados ou de se colocarem de forma equivocada.  

Depois do quinto encontro, percebi ser inviável manter os 10 encontros sendo 

que 2 seriam para a exposição, então nos restariam apenas três para darmos 

continuidade as investigações e elaboração do material a ser apresentado. Então 

acordamos que os encontros seguintes seriam todos para investigação e produção. 

Acrescentaríamos mais dois para a apresentação dos estudos. Acordamos, também, 

o tempo para cada grupo que foi decidido ser da seguinte forma: 100 minutos 

corresponde a duas horas/aula, três grupos se apresentariam sendo 30 minutos 

para cada grupo e os dez minutos restantes seria utilizado na transição de um grupo 

para outro, sendo 15 minutos para exposição e 15 para o debate. O acordo fora 

assim realizado porque uma temática não seria mais estudada e assim teríamos 

apenas seis grupos para apresentar seus estudos.   

Seguimos como os encontros presenciais semanais nos dias 20/09, 27/09, 

04/10, 11/10, 18/10. Nestes encontros, os estudantes compareciam aos encontros 

expunham suas descobertas, trocávamos ideias e sugeríamos fontes variadas. 

Alguns eram encontros frutíferos, reunidos nos grupos, organizavam as ideias, 

circulava entre os grupos, participando das discussões e fazendo sugestões quando 
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pediam ou quando considerava serem necessários, no segundo momento do 

encontro eles dialogavam com os outros grupos. Cada grupo dispunha de tempo 

para fazer relatos dos seus estudos.  

Alguns momentos frutíferos, noutros nem tanto, percebia-se certa apatia, 

como se por razões diferentes perdessem o interesse nas discussões. Defendiam-se 

dizendo que havia muitas atividades das disciplinas e que ali eu cobrava algo que 

para eles eram complicado. O fazer a pesquisa. Uma estudante se colocou da 

seguinte forma: “a senhora quer muito, não estamos acostumados a isso, quando 

um professor pede uma pesquisa nós colocamos no google e fazemos a copia e 

entregamos e o professor dá a nota. É assim que estamos acostumados”. 

Fiz algumas colocações sobre a necessidade de desconstruirmos o modelo 

copista ao qual estávamos acostumados e concordaram e fizeram outras revelações 

como: “nós sabemos que o professor nem faz uma leitura da pesquisa”, “a gente 

nem se preocupa se tá certo ou errado e nem o professor” entre outras. Nesse 

momento coloquei para eles que deviam ter cuidado com as generalizações, pois 

certamente não são todos os professores que solicitam uma atividade de pesquisa e 

não se preocupa em fazer uma leitura da mesma. Concordaram e até citaram nomes 

o que aqui não cabe colocar. 

 Mas mesmo assim, eles conseguiram fazer seus estudos e produziram seus 

relatos. Nos dois últimos encontros orientamos as produções no que se refere a 

construção do que seria exposto para os demais, foi possível perceber o 

comprometimento de alguns, a maioria eu diria, outros nem tanto. Nestes momentos 

de diálogos e observações dos comportamentos podem ser traduzidos em 

momentos de prazer de ser e estar na escola na condição de docente, bem em 

momentos de angustia, imaginado e buscando alternativas para esse fazer diário.  

As três imagens a seguir demonstram esse comprometimento, na primeira 

imagem, de posse do notebook, tomado por empréstimo na sala da vice-direção, 

três estudantes tentando uma conexão para construir a pagina no facebook, o que 

foi almejado, mas não alcançado. As demais os estudantes buscam referências para 

seus estudos na sala de leitura, visto que o acesso a rede não lhes fora 

disponibilizado. Esse acesso ocorreu fora dos muros da escola. 
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Figura 4- Estudantes, no corredor, tentando estabelecer conexão para criar a pagina 

no facebook. 

Fonte: Autora 

Figura 5- Estudantes na sala de leitura. 

 

Fonte: Autora 

Figura 6 - Estudantes na sala de leitura. 

 

Fonte: Autora 
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6.2 EXPOSIÇÃO DOS ESTUDOS REALIZADOS PELOS GRUPOS.  

 

A ideia das apresentações era de fazermos em 2 encontros presenciais. 

Como já dissemos. Tínhamos pensado 10 encontros, sendo 08 encontros de 2 horas 

aulas para a realização dos estudos e discussões dos estudos que estavam sendo 

realizadas, correspondendo a 16 horas aulas, mais as discussões que poderíamos 

realizar no grupo do watsApp e 2 encontros para exposição dos resultados, no 

entanto fora necessário acrescentarmos mais encontros. A discussão virtual pouco 

ocorreu como já coloquei, ficando basicamente tudo para os encontros em sala de 

aula.  

25/10/2017- 1º dia de exposição dos resultados - O primeiro grupo a expor os 

resultados dos seus estudos foi o que se propôs a fazer a discussão sobre 

Feminismo. A exposição foi realizada a partir de slides produzidos pelo grupo. A 

exposição durou 50 minutos uma hora aula. Não fui rígida com o tempo que 

havíamos estabelecido.  Eis alguns slides: 

Estes justificaram, problematizaram e apresentaram as referências. 

 

Figura 7 – Justificativa e problemática do 1º grupo. 

 

Fonte – Estudantes participantes do estudo 
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Durante a exposição fizeram um breve histórico sobre a condição da mulher 

como sujeito subalterno, depois apresentar o movimento feminista. 

Figura 8 - Imagem utilizada, pelo grupo, para iniciar a discussão sobre o movimento 

feminista.

 

Fonte – https://www.zun.com.br/historia-do-feminismo-no-mundo/ 

O grupo exibiu outras imagens copiadas da internet e vários slides onde 

evidenciaram suas ideias e as investigações, no entanto fiz a opção por estas três 

como demonstração do que fora desenvolvido pelo grupo. 

Algumas falas das estudantes durante a apresentação dos resultados dos 

estudos: 

“Tratamos do feminismo por considerar importante o movimento no qual 
se buscou conquistar direitos” 

“A luta é grande, foi grande e muito ainda precisamos conquistar”. 

“Principalmente na politica onde nossa representatividade é pequena”. 

“Através dessa atividade aprendemos que não devemos nos submeter a 
qualquer humilhação, pelo contrário devemos mostrar a todos que somos 
capazes”. 

“Foi trabalhoso.... mas aprendemos que somos mulheres e queremos 
respeito”. 

 
O debate após a exposição girou em torno da queima dos sutiãs, o que foi 

devidamente esclarecido pelo grupo e das conquistas das mulheres ao longo dos 

tempos. Um dos estudantes do sexo masculino fez uma provocação. Disse ele: 

“lugar de mulher é na cozinha, fazendo comida gostosa para o maridinho e cuidando 

dos filhos”. A provocação acalorou o debate e questões ainda presentes na 

sociedade surgiram, como fidelidade, submissão e violência contra a mulher.  
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Considerei frutífera a participação dos estudantes no debate, a fala sexista do 

estudante, evidenciou a existência de formas de pensar de sociedade ainda 

marcada pela discriminação. O dialogo estabelecido evidenciou que a escola precisa 

discutir direitos, deveres e valores. A fala de uma das expositoras nos leva a tal 

reflexão: ”aprendemos que muito ainda precisa ser conquistado, como já falamos, 

mas se aqui tivesses mais espaço para discutir questões assim, talvez você 

mudasse de ideia”, Neste momento o estudante que havia feito a colocação disse 

que era apenas uma provocação. 

Sabemos que essa visão de que a mulher tem o lugar de mãe e cuidadora do 

lar ainda impera na sociedade. No entanto ficou evidenciado que as estudantes do 

sexo feminino se posicionaram e se perceberam, como autoras da atividade e 

demonstraram que tiveram um ganho ao pesquisarem e construírem os slides para 

apresentação. 

A exposição do grupo e as discussões suscitadas demostrou que a 

investigação e a produção desenvolvida pelo grupo proporcionou aprendizagens 

significativas e a exposição do resultado oportunizou diálogos críticos na sala de 

aula.  

A segunda exposição do dia foi realizada pelos estudantes que falaram sobre 

o papel da mulher negra na sociedade atual. Fizeram a opção por mostra nos slides 

imagens e a partir das mesmas fazer a sua exposição. A apresentação foi uma 

explicação para cada imagem apresentada. Aqui, no entanto, expomos apenas 

algumas imagens. 

Figura 9 - Imagem utilizada pelo segundo grupo 

 

Fonte: <http://www.huffpostbrasil.com/2016/01/22/26-fotos-mostram-o-que-e-

ser-mulher-negra-no-brasil_a_21694138/ 
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Iniciam a apresentação com essa imagem. A forma como montaram o slide 

não possibilita visualizar o titulo que é “O Papel da Mulher Negra na Sociedade 

Atual, no entanto percebemos que apresentam um subtítulo em forma de 

questionamento, “Como é ser negra e mulher”?” Comentam sobre a luta das 

mulheres negras e falam sobre a marcha das mulheres negras, suas reivindições. 

Explicaram que a frase no cartaz tem relação com a música a Carne, interpretada 

por Elza Soares e é uma composição de Seu Jorge, Marcelo Yuca e Wilson 

Capellette. A música diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. 

Colocaram que enquanto mulheres negras devemos lutar para mudar isso. 

Explicaram que acharam a imagem na “net” e consideraram importante abrir a 

exposição com essa imagem e a discussão sobre o ser negra e mulher em uma 

sociedade marcada pelo preconceito racial e por discriminação de sexo. 

 

Figura 10 - Segunda imagem utilizada pelo grupo 

Fonte – https://www.google.com.br/search?q=mulheres+na+sociedade+colonia 

 

O grupo utilizou a imagem para falar sobre a mulher negra no período 

colonial, como momento onde inicia no Brasil a discriminação racial, visto que as 

mulheres negras eram escravizadas, e segundo o grupo a partir “somos 

discriminadas por sermos negra e escrava”. Perguntei o porquê dessa imagem e 

não outra. Responderam que estavam buscando uma imagem no Google, para falar 

sobre a mulher no período da escravidão, encontraram, copiaram Perguntei se 

conheciam. Responderam não. Perguntei se pesquisaram sobre a imagem. 

Responderam não. Coloquei para o grupo e os demais a necessidade de buscar as 
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referencias inerentes ao documento e que cabia para a imagem os mesmos 

questionamentos que sugerimos para a letra da canção. Quem produziu? Quando? 

Onde? Aquém se destina? Uma das expositoras me perguntou se eu conhecia a 

imagem. Conheço, foi a resposta. Completei falando sobre a obra e o pintor. Quando 

exibiram a imagem que será apresentada abaixo, um estudante da plateia 

perguntou: “e essa ai, quem fez, por que fez, para que fez?” Resposta. Essa não 

conheço. O grupo também não tinha informações. Disseram não saber como 

conseguir, pois copiaram do Google imagens. Coloquei que, geralmente, quando 

clicamos na imagem o google nos leva até o local, site, onde estão e lá é possível 

obter informações. 

O grupo expôs mais duas imagens, uma com uma mulher negra chorando 

onde escreveram: “não basta chorar, tem que ir a luta” e a outra imagem com uma 

mulher negra segurando um cartaz onde diz: “mulher negra: nem escrava, nem 

objeto”. E apresentam mais três slides nos quais discorrem sobre a luta das 

mulheres negras no Brasil e na América Latina. Finalizam com o slide a seguir onde 

colocam que a mulher negra deve e pode ter o papel que desejar e deve ser 

respeitada em suas escolhas. 

 

Figura 11- Mulheres Negras 

 

Fonte https://www.google.com.br/search?q=movimento+de+mulheres+negras&tbm 
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O grupo fez as seguintes ponderações ao final da apresentação: 

“Mesmo já tendo falado sobre o tema, nunca tinha visto coisas que só vi 
depois de ter pesquisado mais na internet”. 

“Aprendi sobre pessoas que fizeram história” 

“Gostei de fazer a atividade, porque além de escolher o tema que queria, 
ainda escolhemos como apresentar”. 

“Foi um processo de aprendizado, no qual eu estudei e desenvolvi um 
pensamento sobre o papel da mulher negra”. 

“Ainda é preciso conquistar vários espaços” 

“A mulher negra tem uma trajetória maior e dificultosa na luta por seus 
direitos na sociedade”. 

 
Diferente do grupo anterior, no debate, apos a apresentação não houve 

questões polêmicas. A apresentação também durou mais que os 30 minutos, a 

discussão girou em torno da discriminação racial. Questões voltadas para a 

percepção de que na sociedade brasileira não percebemos a mulher negra 

ocupando papel de destaque. Falaram sobre a marcha das mulheres negras no 

Brasil e na América do Sul e fizeram varias inferências sobre os papeis que as 

mulheres negras representam nas telenovelas. Destacando que não temos famílias 

negras como protagonistas, que raramente temos negros nos telejornais, nos 

comerciais e ai não só das mulheres mais os negros de modo geral. Durante o 

debate as politicas afirmativas apareceram e uma discussão foi travada sobre o 

sistema de cotas para os negros, alguns contra outros a favor. Os que estão a favor 

entendem como uma forma da sociedade brasileira se redimir da discriminação que 

o negro tem sofrido e os contra consideram que: “não somos inferiores, apenas não 

temos as mesmas oportunidades, então não quero ser cotista, quero condições de 

igualdade não com os brancos porque existem branco tão F quanto eu, quero 

igualdade com os que possuem mais que eu”. Fala de um estudante. 

Mesmo considerando que o debate poderia ser mais frutífero, considerei 

importante a participação, pois o percebi como fluíam as ideias livremente, sem a 

pressão do certo ou errado, mas apenas de se colocarem a partir das suas vivencias 

e experiências no contexto que vivem. Afinal Terra Nova é uma comunidade 

essencialmente composta por negros e pobres na sua maioria.  

Neste primeiro encontro para as apresentações só foi possível estes dois 

grupos. Os demais ficaram para o próximo encontro. 
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No segundo encontro das apresentações, 01/11, as estudantes apresentaram 

sobre o milagre econômico, fizeram uso de slides. 

Figura 12 - Imagem de abertura da 

apresentação

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagens+da+bandeira+do+Brasil 

 

Iniciaram a discussão falando sobre os governos da Ditadura militar, no 

período inicial do milagre econômico e seu final, como o interesse era compreender 

os impactos do chamado milagre econômico na economia brasileira aos dias atuais, 

fizeram exposição sobre os dois primeiros governos civis pós-ditadura. Nesse 

momento apresentam a foto de Sarnei e Color. 

A complexidade do recorte pretendido por elas foi significativo. Justificaram 

que buscavam compreender como chegamos ao que temos hoje, a crise, 

entendendo que a economia deve ter ainda hoje resquícios do que chamaram 

“engodo nacional”. Foi uma das apresentações com maior duração, embora não 

houvesse debates calorosos, como dos dois primeiros temas sobre gênero, no dizer 

das estudantes: 

 

“O objetivo foi levantar algumas afirmações e duvidam, em 
jornais, sites e livros; deixar uma interrogação na mente de 
cada um que teve acesso a nossa pesquisa e assim despertar 
curiosidades sobre o tema tratado para que busquem mais 
conteúdos e formem pensamentos críticos, para termos 
discussões mais saudáveis”. 

“Foi importante, pois podemos entender o que foi o milagre, 
nada milagroso e as consequências das decisões”. 
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“Aprendi mais sobre a história, social, econômica e politica do 
nosso país, posso dizer que hoje compreendo melhor a 
situação que ele enfrenta e tende a enfrentar futuramente; 
grande parte das coisas (sejam elas referentes ao presente 
ou ao futuro) estão e estarão ligadas ao passado”. 

 
O grupo utilizou 40 minutos para apresentar, destes 20 minutos fora utilizada 

por uma estudante que se mostrou engajada na pesquisa e indignada com o nosso 

milagre econômico.  

Terminada a apresentação fiz a proposição de realizarmos o debate após a 

apresentação do segundo grupo, visto que eles iriam falar sobre desigualdade social 

e pela apresentação do grupo anterior foi possível perceber que o debate caminharia 

pelas mazelas do capitalismo, foi aceito e assim fizemos. 

O segundo grupo do dia fez um estudo sobre a desigualdade social tomando 

como pano de fundo o capitalismo. O grupo fez a exposição, também, a partir de 

slides. Foi uma apresentação com problemas. O grupo trouxe o arquivo em Power 

point, a tv não faz a leitura desse tipo de arquivo. O grupo precisou converter o 

arquivo em jpeg o que desconfigurou a ordem dos slides. A funcionária que fez, 

gentilmente, a conversão do arquivo não sabia da necessidade de renomear as 

imagens que foram geradas e eles não atentaram para essa necessidade, embora 

eu tenha avisado diversas vezes que um arquivo criado em Power point devia ser 

convertido para que o aparelho da tv fizesse a leitura. Assim ficavam buscando o 

slide referente a fala o que truncou a apresentação do grupo. Ficaram de enviar os 

slides para o grupo e não enviou, daí não ter como colocar algumas imagens. 

Temos uma foto da apresentação.  

O relatar desse momento se faz necessário para demonstrar como as 

condições que nos são oferecidas no contexto escolar são dificultosos, pois se 

estivéssemos na sala de informática com um Datashow e o computador não 

teríamos esse problema, no entanto a escola não dispõe de data show e a sala de 

informática havia sido desmontada para ceder espaço a uma sala de aula, como já 

fora relatado.  
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Figura 13 - Foto do grupo se apresentado para os demais colegas. 

 

Fonte: autora 

O estudante mais próximo ao aparelho de TV fez a leitura do Manifesto 

Comunista de Karl Marx, isto porque inicialmente eles queriam fazer uma discussão 

sobre o capitalismo e o socialismo apresentando as vantagens e desvantagens de 

um e outro. Porém como o grupo não se propôs a fazer as mesmas leituras entraram 

em acordo e buscaram uma reflexão sobre a desigualdade social gerada na 

sociedade capitalista. Embora com problemas o grupo não extrapolou seu tempo, 

pelo contrario. 

O debate girou em torno da crise econômica que ora vivenciamos. Neste 

debate foram evidenciadas algumas mazelas da sociedade vivenciadas por eles, 

como questões econômicas familiares, a falta de opções de emprego no município e 

a dependência que tem nos empregos ofertados pelo município e a falta de 

pagamento de salários dos funcionários. Um estudante citou a situação da família 

cujo pai funcionário municipal há três meses sem receber salario, a revolta e 

indignação aflorou. 

Foi interessante por eles estabeleceram relações entre presente e passado e 

fizeram analises pertinente sobre a precariedade que presenciamos no que se refere 

a situações que devem ser solucionadas pelo poder publico e não são e ao mesmo 

tempo colocaram a participação deles como sendo fundamental para tentar reverter 

algumas questões como: cobrar da prefeitura a realização de festas e esquecer que 

não há na cidade um hospital. Ou receber um saco de cimento para votar no 

candidato e deixar de cobrar por projetos que beneficiem a comunidade. Palavras 

dos estudantes.  
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Terceira apresentação. A estudante que se propôs a fazer um estudo sobre a 

formação da igreja evangélica em Terra Nova expos o resultado do seu estudo em 

forma de vídeo. 

 A mesma fez a exibição do vídeo que tem duração de 15 minutos e 24 

segundos e ao final relatou a sua experiência como proveitosa, visto que mesmo 

diante de algumas dificuldades os relatos e imagens que conseguiu foram 

proveitosos para entender sofre as dificuldades encontradas pelos primeiros 

evangélicos no município. Colocou que houve preconceito e discriminação, mas que 

os evangélicos resistiram e resistem até o momento. Inicia seu relato falando sobre 

a reforma e apresenta no vídeo algumas imagens além de uma entrevista com uma 

senhora que relata os primeiros momentos da estruturação da igreja evangélica em 

terra nova. 

Figura 14 - Imagem de abertura do grupo, capturada do vídeo 

 

Fonte: estudante 

 

Após expor sua justificativa, problemática, objetivos e metodologia, Iniciou 

uma discussão sobre a Reforma, nos idos do século XVI. Feito essa primeira parte, 

trata do Brasil e posteriormente de Terra Nova. 
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Figura 15: Imagem capturada do 

vídeo.

 

Fonte: estudante 

 

As imagens aqui apresentada são capturadas do vídeo produzido pela 

estudante e utilizado para a exposição dos resultados do seu estudo. Consta do 

vídeo, também, entrevista concedida a estudante por uma das fundadoras de uma 

Igreja Evangélica em Terra Nova. Interessante, pois é uma memória local que 

poderia se perder, agora está registrada em vídeo devido ao trabalho de pesquisa 

desenvolvido pela estudante e poderá servir para realizar outros estudos sobre as 

origens das Igrejas Evangélicas no município.  

O debate foi curto, devido ao tempo que não tínhamos.  No entanto 

evidenciou tensões entre católicos e protestantes presentes na sala, embora alguns 

estudantes já tivesse se retirado. 

O segundo dia de apresentações terminado, restavam ainda dois grupos, o 

que nos leva a marca mais um encontro no dia 80/11. 

O primeiro grupo chamado a se colocar foi o grupo que se encarregara de 

investigar sobre a utilização da capoeira nas aulas do Programa Mais Educação. No 
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entanto, alegaram que por razões técnicas haviam perdido tudo que fora produzido e 

limitaram-se a fazer uma exposição oral e a exibição de um vídeo copiado do yotube 

que não contemplava a proposta dos mesmos. Ou seja, o vídeo não abordava o 

objeto de estudo do grupo que era a utilização da capoeira na escola.  

Cabe ressaltar, que os mesmos foram orientados assim como os outros, no 

caso deles a orientação foi de que deveriam buscar fontes bibliográficas sobre a 

capoeira, realizar uma entrevista com o mestre capoeirista responsável pelas aulas, 

buscar junto à escola as bases legais para a inserção da capoeira no programa mais 

educação e entrevistar alguns estudantes participantes do projeto e se possível 

fazer um vídeo de uma aula para a partir dai iniciar sua analise e posteriormente 

apresentar a conclusão dos seus estudos. Nos encontros que participaram o grupo 

fez algumas colocações sobre a capoeira de modo geral, como do inicio e da 

importância da capoeira para os escravos e ex-escravos. Mas, na maioria das vezes 

se faziam ausentes das discussões, embora se dissessem ainda participando do 

estudo. Momento de angustia. O não participar, o não comprometimento dos três 

estudantes não está relacionado diretamente a este momento ou a proposta feita e 

aceita por eles, mas a outros fatores que fazem parte do contexto escolar que não 

cabe uma discussão aqui.  Mas, mesmo sabedora disso, o sentimento de impotência 

e frustação se fez presente em mim. Mas, também, me leva a refletir sobre a 

necessidade que há de a escola enquanto instituição e nós que a compomos 

enfrentarmos algumas situações que são recorrentes no contexto escolar e que 

fazem com estudantes que tem um grande potencial de aprendizagem é o caso dos 

três, permaneça apartado dessa possibilidade.  

O ultimo  grupo a expor seus estudos foi o grupo que se responsabilizou em 

falar sobre a Ditaura militar e seu impacto em Terra Nova.  Apresentaram seus 

estudos em formato de vídeo. O vídeo foi montado com várias imagens retiradas da 

internet e a medida que iam aparecendo na tela eles paravam para dizer o porque 

da imagem e de fundo a fala do entrevistado que listou algumas das desvantagens 

para o municipio com a instituição dos governos militares.  

Abrem o vídeo com essa imagem e com a fala do entrevistado, segundo eles 

foram várias horas de conversar proveitosa e prazerosa, mas para o video foram 

trazidos apenas alguns minutos da entrevista. 

 

 



105 
 

Figura 16 - Imagem de abertura do Video apresentado pelos estudantes 

 

Fonte: https://ilugrafia.wordpress.com/2016/03/30/como-seria-viver-em-um-regime-

militar-no-brasil-de-2016/ 

 

 

Na apresentação dizem usar essa imagem para representar o desejo dos que 

estavam no poder, afirmam:” queriam uma população cega e muda que não fosse 

capaz de  se espressar, mas mesmo nas cidades pequenas como Terra Nova, 

existiram os protestadores, como nos informou nosso entrevistado. 

Figura 17 - Passeata contra a inclusão do socialismo no Brasil. 

 

Fonte: 

<https://www.google.com.br/search?q=marcha+da+família+com+deus+pela+liberdade> 

 

Utilizaram a imagem para mostrar que havia alguns grupos que não queriam  

um comando socialista no Brasil e que estes tinham o direito de se manifestarem , 
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um estudante fez a seguinte colocação: “Nem todos eram impedidos de se 

manifestar, os que estavam a favor tinham esse direito”. 

Figura 18 - Manifestante sendo reprimido na rua. 

 

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+a+ditadura+militar+no+brasil> 

 

Fala de um estudante ao exibir a imagem: “Os contrários eram reprimidos, 

democracia não existia, como disse o entrevistado”. 

Figura 19 - Manifestante pichando muro 

Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+a+ditadura+militar+no+brasil&> 

 

Após as imagens e fala do entrevistado uma das estudantes falou sobre o 

período no Brasil e eles representam juntamente com colegas, o que chamaram de 

protesto dos estudantes no período da ditadura militar. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=imagens+sobre+a+ditadura+militar+no+brasil
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Figura 20 - Estudantes representando uma manifestação estudantil 

 

Fonte: estudantes 

Apresentam também alguns falando sobre a música no período da Ditadura 

Militar e se caracterizam como na época. Até a cena é em preto e branco. 

Figura 21 - Estudantes representando artistas na época da Ditadura Militar 

 

Fonte: estudantes 

Fizeram a audição da música Tropicália de Caetano Veloso, 

Finalizaram a apresentação com a estudante cantando Panis et Circenses de 

Caetano e Gilberto Gil. 
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Figura 22 – Estudante interpretando Panis et Circenses 

 

Fonte - Estudantes 

Os créditos do vídeo foram apresentados com a canção Como Nossos Pais, 

composição de Belchior, interpretada por Elis Regina. Questionados sobre a 

relevância da atividade para eles responderam: 

“Foi interessante e divertido que nos tirou da rotina de estudar 
apenas para responder as provas e que nos deu a 
possibilidade de desenvolver nossa criatividade”. 

“Fez-me pesquisar mais sobre o assunto e saber sobre o 
impacto que a minha cidade sofreu... Assim como eu, meus 
colegas vão levar algum aprendizado”. 

 
Perguntei quais aprendizados, falaram sobre a questão colocada pelo 

entrevistado, a perda da linha férrea e relacionaram isso com o pouco 

desenvolvimento do município, falaram sobre a censura não só das canções como 

das novelas.  

Agradeceram a solidariedade dos colegas, que mesmo não estando 

participando do estudo, participaram do vídeo na representação do protesto.  

Na produção dos estudantes não há a presença apenas de estudantes que 

estavam participando da pesquisa. Segundo o grupo foi preciso que alguns colegas 

entrassem na apresentação para que a manifestação estudantil contasse com a 

participação de mais pessoas, a estes que agradeceram. As imagens aqui 

disponibilizadas foram capturadas do vídeo que exibiram. 

O debate pós-apresentação ocorreu em torno da repressão durante a ditadura 

e sobre a fala do entrevistado. O grupo se posicionou de forma satisfatória e 
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solidaria com o seu entrevistado, enquanto alguns estudantes se colocaram contra, 

visto que o mesmo é um ex-prefeito e o atual vice-prefeito da cidade, esse fator 

contribuiu para colocações indevidas que não cabia no contexto do que havia sido 

exposto. No entanto não considero como prejudicial, considero que os estudantes 

assumiram as responsabilidades por suas falas e se posicionaram de forma crítica. 

As produções foram viabilizadas com utilização dos aparelhos de celulares 

dos estudantes. Os dois vídeos que foram produzidos e apresentados por eles, 

foram realizados a partir dos celulares, assim como a maior parte da pesquisa que 

realizaram para tornar possíveis suas produções. 

Nem todos responderam as atividades de forma satisfatória, mas podemos 

dizer que em linhas gerais os participantes do estudo realizaram reflexões, não 

apenas sobre as temáticas apresentadas e estudas por eles, mas sobre a vida e a 

sociedade na qual estão inseridos. Demonstrando-nos que este estudante que 

buscamos que aprendam a história é um leitor, embora alguns professores afirmem 

que não, estes demonstraram, em muitos momentos, que são leitores do mundo. As 

leituras são realizadas cotidianamente em diversos formatos e em variados 

momentos. Nestes se posicionavam de forma critica. Não uma critica pela critica, 

mas uma tomada de posição embasada nas investigações que realizaram. 

Assim sentimo-nos como aprendizes o tempo todo, buscando encontrar 

caminhos para superar nossas dificuldades assim como fazemos no decorrer de 

nossas vidas. Ensinar História não é fácil, é tarefa difícil. Sempre faço essa 

afirmação para os estudantes, com os quais dialogo na educação superior. Receitas 

para nossa atividade não existem. Há caminhos que foram trilhados por uns e trouxe 

resultados benéficos e noutros talvez não. No entanto, temos o dever ético de 

buscar caminhos que possam possibilitar aprendizagens significativas. 

Há varias propostas que podem resultar em mudanças dentro da escola, 

buscando que a mesma venha a ser significativa para os sujeitos que nela circulam. 

Fazer uso das TDIC e possibilitar a autoria e autonomia do estudante é o que 

propomos e aqui fizemos a exposição da proposta e dos resultados dos estudos 

realizados. 

Como afirma José Morán “desafios e atividades podem ser dosados, 

planejados e acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias” (MORÁM, 2015, 

p. 18). Nesse sentido, consideramos que esse acompanhamento poderá ser 

realizado a partir de um grupo no watsApp ou uma pagina no facebook, ou outra 
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rede social, neste espaço virtual, assim como na sala de aula, permitiremos ao 

estudante utilizar a capacidade criadora, investigadora. Visando a centralidade no 

aprender e produção do estudante, o professor perderá a centralidade na exposição 

e discussão dos conteúdos, permitirá ao estudante a autoria. Caberá ao professor se 

tornar um mediador das discussões durante as exposições tanto em sala de aula 

como no grupo virtual no watsApp, poderá existir uma interação maior entre os 

sujeitos envolvidos no processo de construção de saberes. Visto que os estudantes 

se apropriam dessas produções consideradas como produções para 

entretenimentos, como canções, filmes, noticiários, vídeos, games, programas na 

televisão e outros disponibilizados na rede mundial de computadores e podem ser 

acessados por estudantes a partir dos seus computadores pessoais, tablete e 

smartfone ou smarttv. São produções carregadas de intenções, saberes, 

informações, são apropriados pelos estudantes e ignorados por/na escola causando 

um distanciamento entre o discurso da escola, nas aulas de História e a realidade 

em que o estudante vivencia novas práticas sociais. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ME CHAMA NO  

 

E assim no teu corpo eu fui chuva/Jeito bom de se encontrar/E assim no teu 
gosto eu fui chuva/Jeito bom de se deixar viver23. Luis Kiari e Caio Soh 

 

Nas nossas andanças na Educação, tanto na Superior como professora do 

Componente Curricular Estágio Supervisionado como na Educação Básica como 

professora de História vivenciamos um ensinar assentado no modelo da transmissão 

de conteúdos. Aqui quando nos referimos ao ensinar é porque consideramos ser 

essa a preocupação permeia o fazer cotidiano dos professores de modo geral. 

Consideramos, no entanto a necessidade de não esquecermos ou nos 

preocuparmos, com o aprender. No caso o aprender de fato, visto que absorver e 

repetir o que foi transmitido não significa que ocorreram aprendizados. Porem, 

consideramos, também, que isso não descredencia o profissional que vai a sala de 

aula para realizar o seu trabalho, acreditamos que isso nos conduz a uma reflexão 

sobre a necessidade de descontruirmos esse processo enraizado e que vem sendo, 

ainda hoje considerados como modelo para a educação. Certo é que muito já foi 

discutido e há profissionais que buscam construir novos modos de pensar suas 

aulas para além de ensinar e aí a preocupação é o aprender. Para tanto precisamos 

sair da visão que ensino é transmissão para a visão de que ensino é produção de 

conhecimento, neste caso estaremos nos preocupando com o como o estudante 

aprende. 

A literatura consultada e as observações realizadas nos espaços escolares 

permitiram constatar a importância da escola como espaço formal de construção de 

conhecimentos. Em uma sociedade desigual onde poucos detêm o conhecimento, 

mesmo com todas as possibilidades viabilizadas pelo avanço das TDIC, devemos 

pensar ser a escola onde essa oportunidade de conhecer se estabelece e é levada a 

todos de forma igualitária. Para Nova e Alves (2002) a instituição escola encontra-se 

em meio a uma crise, a afirmação data de 13 anos atrás, no entanto não 

percebemos mudanças significativas que tenha mudado essa realidade. Seguindo 

esse pensar afirmam as autoras: “O que gera a necessidade de se pensar em novos 

 

23 Versos da canção “Quando fui chuva”: composição de Luis Kiari e Caio Soh, Lançada por Maria 
Gadu no álbum Multishow Ao Vivo em 2010. Assim me sinto em relação a sala de aula: “jeito bom de 
se deixar viver” 
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modelos de educação, a serem construídos a partir das diversas formas de 

comunicação e construção de conhecimento existente” (NOVA E ALVES, 2002). Em 

razão disso, buscar formas de se reinventar para atender às necessidades e aos 

desafios impostos pelas transformações sociais advindas do avanço das tecnologias 

de informação e comunicação torna-se urgente para a escola como instituição 

viabilizadora do conhecer, do saber.  

Essa reinvenção passa por uma mudança nas opções metodológicas do 

professor ao desenvolver as atividades de ensino/aprendizagem junto aos 

estudantes, mediado por saberes socializado a partir das TDIC. Assim, 

consideramos e nos propomos a realizar o estudo que visa buscar essa reinvenção. 

Durante o processo de investigação realizado pelos estudantes, nos quais 

estávamos presente como orientadora e mediadora do processo, foi possível 

perceber que os estudantes não estavam lá para consumir o já produzido, mas para 

produzir. Assim como nos alertava Babin e Kouloumdjian (1989), que propunha que 

a escola deveria ser o lugar onde se coloca sobre a mesa o que se aprendeu e 

juntos se faz a critica, o confronto do aprendido com a sociedade e ação. O que 

seria, a meu ver, a descaracterização do ensino tradicional no qual a preocupação 

remete-se apenas a memorização. Essa descaracterização foi por nos vivenciada 

durante os estudos realizados. 

Nesse período foi possível perceber como o estudante construiu sua relação 

com a temática, um olhar para elas demonstra-nos quão próximas são das suas 

vivências diárias o que possibilitou desenvolver seus estudos de forma mais livre e 

independente, assumindo riscos e buscando alternativas quando não era possível 

resolver os desafios dentro do espaço escolar. Foi interessante perceber as relações 

travadas entre eles, em termos das discussões e os compartilhamentos realizados 

na sala de aula. Em alguns momentos durante o nosso fazer docente percebemos a 

sala de aula assumir um lugar de disputas. No entanto durante as discussões 

realizadas observamos trocas, solidariedade, respeito à visão do colega.  

Dessa forma consideramos que mesmo diante de momentos de angustia, foi 

possível construir conhecimentos significativos e assim saímos da visão de História 

que propõe a existência dos que fazem e daqueles que observam a História sem 

participação alguma, para uma história feita por nós. 

No estudo de campo realizado, na sua primeira parte, a leitura das respostas 

ao questionário demonstra que os estudantes possuem os meios, os aparelhos 
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necessários para que possamos desenvolver no espaço escolar, atividades via 

tecnologia digital, pois afirmaram possuir smartfone e acessar a internet por ele, 

assim como também há os que podem fazer esse acesso via computadores em 

seus domicílios. Considero que seria importante que a escola disponibilizasse os 

meios para que tenhamos condições de realizar essas atividades, porem essa 

condição não foi disponibilizada, mas não tornou impossível a realização. Pois como 

já foi colocado aqui, se a escola não dispõe de tecnologia digital para serem 

utilizadas na sala de aula, os estudantes as têm e as dominam.   

O tempo que imaginei ser suficiente, não foi. Precisaria de mais tempo para 

que pudéssemos realizar as atividades sem atropelos e a participação dos 

estudantes também poderia ser melhor e maior. No entanto cremos que a nossa 

proposta demonstra a necessidade de buscarmos alternativas para construirmos no 

espaço escolar atividades que contemple o estudante e que possa fazer com que a 

autoria e protagonismo sejam constante e conseguintemente conhecimentos 

venham a ser buscados e construídos dentro do espaço escolar de forma 

significativa para estudantes e professores.  

Percebemos no decorrer dos encontros presenciais e durante as 

apresentações dos estudos uma postura reflexiva, na medida em que refletiam e se 

posicionavam de forma critica não apenas em relação às temáticas escolhidas, 

como em relação a sua comunidade, a situação do país e em relação à escola. 

Mesmo aqueles que consideramos não ter desenvolvido a atividade a contento se 

posicionaram fazendo uma autocrítica. 

Para que o profissional da educação tenha condições de sair da metodologia 

tradicional que engessa o ensino e o torna desinteressante para os estudantes, é 

necessário que sua formação inicial e continuada seja repensada a partir de 

proposições de novos componentes curriculares e ou introdução de conteúdos nos 

componentes existentes, que possibilitem a aquisição de conhecimentos pautada na 

realização de atividades prazerosas no espaço escolar e que tenha a possibilidade 

do mesmo fazer uso do que a sociedade lhe oferta enquanto ferramenta. 

A utilização e implementação das TDIC no contexto escolar por si só não 

resultaram em mudanças que sejam capazes de garantir uma educação de 

qualidade, ou que no mínimo sejam capazes de despertar nos sujeitos do processo, 

estudantes e professores aprendizados significativos, mas podem subsidiar novas 

praticas e permitir novos caminhos no processo educativo, visto que as mesmas 
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foram incorporadas na sociedade, fazem parte das mais variadas atividades dos 

indivíduos, principalmente dos estudantes. Então porque não utiliza-las em proveito 

educacional? Estão na escola, fazem parte das vivencias dos estudantes, são 

utilizadas o tempo todo, foram apropriadas por eles. Fazer uso das TDIC na sala de 

aula e permitir que o estudante traga para dentro da escola suas vivencias e 

experiências cotidianas, desenvolvendo atividade investigativa é, a meu ver, um 

caminho dentre outros, a ser seguido. 

Assim, consideramos que um ensino de História apartado das vivências dos 

estudantes é um ensino que os exclui; é preciso que se considerem suas 

experiências, os convide para refletir sobre o contexto no qual estão inseridos. 

Dessa forma, o estudante poderá se perceber como sujeito, assumindo, em relação 

à escola e ao conhecimento histórico, uma postura de interesse. Essa ideia pode ser 

viabilizada no espaço da escola, que não se resume à sala de aula, mas se estende 

aos corredores, pátios, quadras, salas de leitura, entre outros. Espaços de 

experiências e vivências dos estudantes percebidos como lócus de construção do 

conhecimento. E para além, podemos estar contribuindo para que nesta sociedade, 

plural, desigual haja de fato inclusão e participação do estudante propiciando aos 

estudantes a aquisição de competências e habilidades para lidar com a tecnologia, 

bem como com as informações que por ela são veiculadas. E que estes não sejam 

apenas meros repetidores. 

Percebemos que há uma resistência em relação à mudança. Em nossas 

vivências em sala de aula, tanto na educação básica como na superior são visíveis. 

Há ainda uma centralidade na figura do professor. No entanto, também percebemos, 

que entre os professores da educação básica falta o conhecer para promover a 

mudança. Mas, há também, segundo José Morán, “um bom número de docentes e 

gestores que não querem mudar, que se sentem desvalorizados com a perda do 

papel central como transmissores de informações [...] e que as tecnologias podem 

tomar o seu lugar” (MORÁN, 2015, p. 27). Ao realizar a supervisão dos estágios no 

Curso de Licenciatura em História (UNEB, Campus II), percebemos como as aulas 

ministradas, tanto pelos estagiários quanto pelos regentes, usando ou não uma 

tecnologia, ainda mantem a natureza tradicional assentada na repetição e 

memorização de conteúdos.  

Resistir a mudanças pode ser uma demonstração de que o medo existe para 

o que não conhecemos, não dominamos. Tudo em que percebermos os nossos 
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limites e avanços, os benefícios e malefícios não é capaz de nos amedrontar, por 

que sabemos como lidar. O professor que ainda desconhece como se apoderar da 

tecnologia precisa aprender e a partir daí não temerá a perda da sua importância na 

escola, pois a tecnologia por si só não é capaz de desvalorizar a figura e o papel do 

professor na sociedade. Seremos sempre necessários. Não para impor, mas para 

viabilizar buscas, alternativas do aprender.  

Quando se trata da inserção tecnológica nas escolas publicas estaduais da 

Bahia vários programas já foram criados e implantados e não resolveram, credito 

essa não resolução ao fato do professor não está habilitado a desenvolver 

atividades no âmbito desses programas. Dentre estes programas destaco o 

programa implantado em 2009, o Governo do estado via Sec., Secretaria de 

educação implantou o programa do monitor educacional, mais conhecido como TV 

pendrive, programa copiado do Governo do Paraná, o qual consistiu em equipar as 

salas de aula das escolas publicas estaduais com televisores de 29 polegadas. O 

aparelho tem entrada de VHS, DVD, cartão de memória e saídas de áudio e super 

vídeo. Hoje são aparelhos obsoletos na escola, pelo tempo e pelo desuso, a maioria 

dos professores na época não detinha conhecimento de como utilizar o recurso. 

Outros poderiam ser citados como programas que não foram traduzidos em 

mudanças. Credito ao foto de que não basta adquirir o aparato tecnológico na 

escola. É preciso repensar a escola. Ainda dialogando com Nova e Alves: 

 

Trata-se de levar a cabo uma reflexão que englobe o repensar dos próprios 
conceitos de educação e tecnologia, de forma integrada, no sentido de se 
criar propostas pedagógicas que incorporem as potencialidades que as 
novas tecnologias trazem para o processo coletivo de construção do 
conhecimento, para a democratização do saber e, consequentemente, o 
desenvolvimento da cidadania. (NOVA E ALVES, 2002.p.02). 

 

Assim pensamos que, para além do habilitar os docentes no uso das TDIC, é 

necessário construirmos novas visões sobre a docência, desconstruir a visão de que 

só o professor detém o conhecimento e que, portanto, apenas ele é capaz de 

socializá-lo, permitir aos sujeitos envolvidos no processo educacional o exercício de 

seus potenciais criativos, inventivos, transformadores construtores de novas 

histórias. Mesmo esse professor que teme a mudança é influenciado pelas 

transformações da sociedade, visto que faz uso das tecnologias no seu cotidiano 

para a realização de diversas atividades. Sendo assim, uma formação adequada 
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pode contribuir para que se desenvolvam metodologias diferenciadas das 

tradicionais e proporcione a estudantes e professores momentos prazerosos de 

aprendizagens significativas em sala de aula.  

Não nos ocupamos, no nosso estudo, com uma discussão sobre a formação 

do professor de História, contudo durante a revisão bibliográfica nos deparamos com 

discussões sobre o tema, dentre elas destacamos: A tese de doutorado de Ferreira 

(2004) e o artigo do mesmo autor em coautoria com Costa (2015) despertou uma 

inquietação, um desejo, uma necessidade de outras discussões, outras proposições. 

Aliado a outras leituras realizadas e os diálogos estabelecidos com outros autores e 

os contextos nos quais transitamos diariamente tornou possível à convicção da 

necessidade de pensarmos não apenas a proposição de uma metodologia para 

inserir o estudante como participante efetivo no cotidiano da escola e sim a 

necessidade de pensarmos a habilitar o professor para usar as TDIC, como 

ferramenta no município de Terra Nova, um curso ofertado pela Secretaria de 

Educação na modalidade presencial para o professor. É pertinente o alerta de 

Ferreira: 

[...] as NTIC - enquanto ferramenta de apoio ao ensino de História – não 
estão ainda suficientemente assimiladas pelo professor. A não ser que 
todos os professores – e não apenas um punhado de entusiastas - sejam 
conhecedores das utilizações das novas tecnologias, competentes nessas 
mesmas utilizações e com consciência das suas capacidade e limitações, o 
progresso na utilização da NTIC no âmbito da disciplina História será 
sempre lento, irregular e de qualidade muito variável. (FERREIRA, 2004, p. 
313) 

 

O texto é de 2004 e ainda hoje vivenciamos a mesma situação a qual o autor 

se refere, quando afirma que os professores ainda não eram conhecedores das 

utilizações das tecnologias. Não apenas ele, mas vários autores chamam a atenção 

para essa demanda da formação para utilização das TDIC, situação que não se 

relaciona apenas ao professor e estudante da educação básica, mas, também, ao 

estudante em formação nos cursos de licenciatura — como observamos no Campus 

II da UNEB — no sentido das apropriações dissociadas do refletir sobre a sua 

prática. Exemplo disso pode constatar quando da ministração das aulas de Estágios 

Supervisionado quando recomendamos a necessidade de utilização de variadas 

linguagens e tecnologias e, em consequência, o saber como se apropriar, fazer as 

escolhas dos recursos e a sua utilização é de fundamental importância para o 

professor em exercício e em processo de formação. Ferreira e Costa (2015) 
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ressaltam desde as perspectivas da necessidade de mudança no ensino de história 

hoje, como a questão da formação do professor de história, assim como a produção 

acadêmica na área do ensino de história. 

A prática do ensino de História busca uma renovação e esta se insere em um 

novo panorama epistemológico que avança rapidamente no paradigma das ciências 

humanas: o de contrapor a herança positivista, em que o objeto de estudo era 

reduzido ao cientificismo a verdades absolutas e incontestáveis, levando a um 

cenário que considere a diversidade da História em sua dimensão social. 

 

[…] Por todas essas questões entendemos que não podemos estudar 
história, educação ou o próprio processo de ensino-aprendizagem da 
história como sendo algo descolado da realidade existente, distante e sem 
significado da nossa realidade de educadores. Necessitamos buscar o 
sentido de cada fato histórico dentro do movimento histórico do qual a 
educação e o ensino de História são produtos e que carregam consigo 
todas as contradições da sociedade do qual são frutos. (FERREIRA E 
COSTA, 2015, pp. 21-22). 

 

Os autores apontam a partir de sua análise aspectos que consideramos 

relevantes para aqueles que estão em formação, mas, principalmente para aqueles 

que já estão no exercício da docência. A necessidade de o professor estabelecer 

uma conexão do trabalhado na escola, com o que o estudante adquire fora dos 

muros escolares. Se considerarmos que no ensino de História o profissional formado 

para tanto, não é capaz de romper com a herança positivista devemos crer que a 

academia não tem priorizado a formação para a docência/pesquisa. Ferreira e Costa 

(2015) denunciam a prática de um ensino positivista, o que demanda falar em 

verdades prontas e acabadas. Dessa forma, o profissional egresso traz em si a 

dicotomia ensino/pesquisa, teoria/prática como se o trabalho e ou ação desenvolvida 

na sala de aula fosse um fazer menor. Essa é a realidade que ainda persiste no 

contexto escolar. 

Pensar o espaço virtual como espaço de construção aliado a sala de aula não 

exclui a utilização de outras maneiras de fazer crescer o desejo de aprender. Essa é 

uma, dentre tantas outras que poderemos nos apropriar e utilizar para exercitar o 

fazer diário na educação de forma inclusiva, permitindo voz ao estudante que na 

maioria das vezes se sente apartado da escola e dos ensinamentos que lá são 

transmitidos. A tecnologia não pode ser considerada como algo ruim ou bom; o que 
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é capaz de transformar as tecnologias em boas ou ruins, no que se refere ao seu 

uso no cotidiano escolar, são os usos que delas fazemos neste espaço. 

Assim concordamos com Vani Moreira Kenski quando afirma que: 

 

O que eu quero dizer com isto é que não são as tecnologias que vão 
revolucionar o ensino e, por extensão, a educação como um todo. Mas a 
maneira como esta tecnologia é utilizada para a mediação entre 
professores, alunos e a informação. Esta pode ser revolucionária, ou não. 
Os processos de interação e comunicação no ensino sempre dependeram 
muito mais das pessoas envolvidas no processo, do que das tecnologias 
utilizadas, sejam o livro, o giz ou o computador e as redes. (KENSKI, 2008, 
p. 09) 

 

Entendemos que há a necessidade de buscarmos caminhos diferenciados 

dos tradicionais e uma forma é buscar incluir no espaço escolar as TDIC e os 

discursos por ela disponibilizados que são apropriados pelos estudantes. No 

entanto, a possibilidade dessa inclusão passa por outra, a de inclusão no currículo 

de componentes que habilitem o profissional a fazer uso das tecnologias na escola 

de forma adequada. Contudo como nos alerta Arnoud Soares de Lima Junior: 

 

[...] com elas ou sem elas, o fundamental para as dinâmicas sociais e para 
os processos formativos e educacionais é que se exerça a condição 
informacional e comunicativa do sujeito, que se refere substancialmente a 
seu poder de criar, intervir, alterar, produzir, inventar, implicar-se social e 
pessoalmente. (LIMA JUNIOR, 2012, p.53) 

 

Admitindo que a sociedade mudou, reconhecemos que a escola precisa 

mudar para acompanhar tais mudanças e a disciplina História não pode se fazer 

ausente nesse processo. Quanto ao estudo que realizamos podemos considerar que 

os objetivos que delineamos foram alcançados, na medida em que podemos 

observar no processo de desenvolvimento das atividades uma participação efetiva 

do estudante, uma produção desenvolvida a partir de suas escolhas e reflexões 

sobre sua participação no contexto em que vivem. Isso fez com a disciplina história e 

as temáticas por eles selecionadas se aproximassem do seu viver, proporcionado 

momentos discursivos e reflexões sobre o ser e estar na sociedade enquanto 

cidadão. 

Embora tenha havido as desistências e aqueles que de certa forma não 

buscaram uma participação efetiva do desenvolvimento das propostas de estudos, 

consideramos que aqueles que permaneceram engajados no processo de 
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construção e desenvolvimento das atividades participaram, discutiram, questionaram 

e se posicionaram criticamente ainda do estado de apatia para um estado de 

participação e tivemos, com isso, momentos de prazer. Prazer em estar e produzir 

na sala de aula. 

No decorrer dos encontros foi possível percebermos a importância da TDIC 

auxiliando na comunicação entre o professor e os estudantes, no processo de 

pesquisas, possibilitando aos estudantes buscar informações na rede mundial de 

computares e construir seus relatos bem como compartilhando. 

O Me chama no WatsApp é fruto desse processo de comunicação entre os 

estudantes e pesquisadora, a ideia me veio da pergunta de uma estudante: “prof. 

posso te chamar no zap, caso eu precise de ajuda”? E embora as participações e 

discussões no grupo do watsApp tenham acontecido aquém do que esperava, houve 

momentos de interação e discussões entre os participantes e alguns realmente me 

chamaram no zap em finais de semana e até na madrugada, considerei fantástico. 

As produções dos estudantes como no caso dos realizaram entrevistas, foram 

feitas utilizando a tecnologia que dispunham no caso o celular, tanto para a 

gravação da fala como para capturar a imagem, o vídeo produzido fora realizado 

utilizando um programa do celular, os slides foram produzidos em computadores 

domésticos e transportados em pendrive, as fotografias feitas com o celular dos 

estudantes e enviadas via watsApp, como eles fazem naturalmente entre eles. Em 

um mesmo dispositivo que eles já têm a mão são capazes de transportar, textos, 

imagens e sons e a partir da combinação dos mesmos produzirem e socializarem 

suas produções evidenciando uma maior autonomia do estudante. 

Nas discussões foi possível perceber o desenvolvimento do senso critico a 

criatividade, o raciocínio, como também foi possível perceber de como a escola 

ainda está distanciada dessa realidade do estudante, visto que mesmo havendo um 

movimento do gestor em buscar fornecer as ferramentas para o desenvolvimento 

dessas atividades elas não se concretizaram e só em anunciar que pretendia liberar 

o uso do wifi para os estudantes, houve professor que se posicionou contra, 

considerando que caso fosse liberado o uso do celular inviabilizariam as suas aulas, 

quando para o desenvolvimento do que nos propusemos essa tecnologia foi de 

fundamental importância. Pois foi a partir de seus aparelhos que os estudantes, 

mesmo sem usar o wifi do colégio viabilizaram suas pesquisas e suas produções. 
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ANEXOS. 

 

A- Comprovante de aprovação do Comité de Ética 
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B – Termo de Autorização Institucional da Proponente 
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C- Termo de Autorização Institucional da Coparticipante 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 
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D – Termo de Autorização Institucional da Coparticipante 

 

Colégio Estadual Governador César Borges 
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E- Declaração de Concordância com o Desenvolvimento da Pesquisa. 
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F- Letra da Canção Perfeição. 

 

Perfeição 

Renato Russo 

 

Vamos celebrar a estupidez humana 

A estupidez de todas as nações 

O meu país e sua corja de assassinos 

Covardes, estupradores e ladrões 

Vamos celebrar a estupidez do povo 

Nossa polícia e televisão 

Vamos celebrar nosso governo 

E nosso estado, que não é nação 

Celebrar a juventude sem escola 

As crianças mortas 

Celebrar nossa desunião 

Vamos celebrar eros e thanatos 

Persephone e hades 

Vamos celebrar nossa tristeza 

Vamos celebrar nossa vaidade 

Vamos comemorar como idiotas 

A cada fevereiro e feriado 

Todos os mortos nas estradas 

Os mortos por falta de hospitais 

Vamos celebrar nossa justiça 

A ganância e difamação 

Vamos celebrar os preconceitos 

O voto dos analfabetos 

Comemorar a água podre 

E todos os impostos 

Queimadas, mentiras e seqüestros 

Nosso castelo de cartas marcadas 

O trabalho escravo 

Nosso pequeno universo 

Toda hipocrisia e toda afetação 

Todo roubo e toda indiferença 
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Vamos celebrar epidemias: 

É a festa da torcida campeã 

Vamos celebrar a fome 

Não ter a quem ouvir 

Não se ter a quem amar 

Vamos alimentar o que é maldade 

Vamos machucar o coração 

Vamos celebrar nossa bandeira 

Nosso passado de absurdos gloriosos 

Tudo o que é gratuito e feio 

Tudo o que é normal 

Vamos cantar juntos o hino nacional 

(a lágrima é verdadeira) 

Vamos celebrar nossa saudade 

E comemorar a nossa solidão 

Vamos festejar a inveja 

A intolerância e a incompreensão 

Vamos festejar a violência 

E esquecer a nossa gente 

Que trabalhou honestamente a vida inteira 

E agora não tem mais direito a nada 

Vamos celebrar a aberração 

De toda a nossa falta de bom senso 

Nosso descaso por educação 

Vamos celebrar o horror 

De tudo isso - com festa, velório e caixão 

Está tudo morto e enterrado agora 

Já que também não podemos celebrar 

A estupidez de quem cantou esta canção 

Venha meu coração está com pressa 

Quando a esperança está dispersa 

Só a verdade me liberta 

Chega de maldade e ilusão 

Venha, o amor tem sempre a porta aberta 

E vem chegando a primavera 

Nosso futuro recomeça: 

Venha, que o que vem é perfeição 
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G- Link para o Documentário Nós que aqui estamos, por vós esperamos. 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=-PXo5oGztiw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PXo5oGztiw


135 
 

APÊNDICES. 

 

 

A-CRONOGRAMA 

 

 
ATIVIDADES 

2016 2017 2018 

03a12 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01ª02 

Levantamento bibliográfico, 
estruturação do projeto, leituras. 
Elaboração de artigos.  

X X            

Reestruturação do projeto  X            
Submissão ao Comité de Ética    X          
Elaboração do texto para 
qualificação   X X X         

Qualificação       X       
Formular convite aos 
participantes     X X        

Realizar Entrevistas      X        
Oficinas preparatórias       X        
Criação do blog      X        
Desenvolver ações no blog e 

encontros presenciais e 
avaliação 

     X X X X    
 

Analises dos dados e  

resultados        X X X  X X 

Fases da escrita         X X X X X 
Entrega do Produto final            X X 
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B-TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 
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C – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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D - TCLE DO RESPONSÁVEL PELO MENOR 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos 

conforme Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Participante:  

Sexo: F (  ) M (  )  Data de Nascimento:     /     /      

Nome do responsável legal: 

Documento de Identidade nº:             Endereço:                                                            

Complemento: 

Bairro:                                               Cidade:  Terra Nova         CEP:   

Telefone:  

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

Título da Pesquisa: Ensino de História e tecnologias digitais: uma experiência na 

educação básica na cidade de Terra Nova, BA. 

1. PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Marinalva de Oliveira Silva  

2. ORIENTADORA: Profa. Dra. Celeste Maria Pacheco de Andrade 

 

III - EXPLICAÇÕES DA PESQUISADORA AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

 

Caro (a) senhor (a) seu filho (a) está sendo convidado (a) para participar da 

pesquisa: ”ENSINO DE HISTÓRIA E TECNOLOGIAS DIGITAIS: UMA 

EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE TERRA NOVA, BA." A 

mesma tem como objetivo analisar aspectos da participação efetiva do estudante de 

escolas públicas da Educação Básica do município de Terra Nova, relacionados com 

a produção e socialização do conhecimento a partir dos discursos midiáticos digitais 

apropriados em ambientes não formais, fazendo uso de um Blog Coletivo como 

ferramenta didática. A realização desta pesquisa poderá trazer benefícios, tais 

como: permitir ao estudante uma participação efetiva no cotidiano escolar; a 
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produção e socialização do conhecimento histórico; compreensão de processos 

históricos; o exercício da cidania, entre outros. Caso o Senhor (a) aceite autorizar a 

participação de seu filho (a) ele (a) será entrevistado e ou responderá a um 

questionário , participará de um blog educacional coletivo e de encontros presenciais 

na escola onde deverá fazer relatos de seu aprendizado, participando de discussões 

e debates sobre as temáticas pesquisadas. Devido a coleta de informações seu filho 

poderá em alguns momentos, sentir-se desinteressado e sem condições de 

desenvolver as atividades propostas, neste caso poderá retirar-se se assim desejar. 

A participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante 

dela. Garantimos que a identidade será tratada com sigilo e, portanto seu filho não 

será identificado. Esta pesquisa respeita o que determina o ECA –Estatuto da 

criança e do adolescente desta forma a imagem se seu filho será preservada. Caso 

queira (a) senhor (a) poderá, a qualquer momento, desistir de autorizar a 

participação e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação e a de seu filho (a) com a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer 

dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora e o Sr 

caso queira poderá entrar em contato também com o Comitê de ética da 

Universidade do Estado da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo com as leis 

brasileira é garantido ao participante da pesquisa o direito a indenização caso ele (a) 

seja prejudicado por esta pesquisa.  O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste 

termo onde consta o contato dos pesquisadores, nos quais poderá tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e a participação, agora ou a qualquer momento.  

 

IV. Informações de nomes, endereços e telefones dos responsáveis pelo 

acompanhamento da pesquisa, para contato em caso de dúvidas 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Marinalva de Oliveira Silva  

Endereço: Residencial recanto dos Pássaros , casa 03.Telefone: .(75).991154345, 

E-mail:.zaz2123@terra.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. 

Salvador-BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 

1º SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - 

Brasília-DF 
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V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO. 

 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pela pesquisadora sobre os 

objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa “A 

Apropriação do Discurso Midiático Digital por Estudantes da Educação Básica: 

possibilidades de (re) construção do conhecimento histórico a partir de um Blog 

Coletivo, e ter entendido o que me foi explicado, concordo em autorizar a 

participação de meu filho (a) sob livre e espontânea vontade, como voluntário, 

consinto também que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em 

eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada e 

assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e 

outra via a mim.  

 

Terra Nova ,     de 2017. 

 

______________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Assinatura da pesquisadora discente Assinatura da professora responsável 

(orientanda)        (orientadora) 
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E- TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM 

SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N 466/12 DO CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE. 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “ENSINO DE HISTÓRIA E 

TECNOLOGIAS DIGITAIS: UMA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA 

CIDADE DE TERRA NOVA, BA.”. Seus pais permitiram que você participe. 

Queremos saber em que medida a escola pode se reinventar para permitir a 

participação efetiva do estudante na produção e socialização do conhecimento 

histórico. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e 

você não terá nenhum problema se não aceitar ou desistir. Caso aceite, você será 

entrevistado e ou responderá a um questionário, participará de um blog educacional 

coletivo e de encontros presenciais na escola onde deverá fazer relatos de seu 

aprendizado, participando de discussões e debates sobre as temáticas pesquisadas, 

é possível que se sinta, em alguns momentos, desinteressado e sem condições de 

desenvolver as atividades propostas, caso você queira poderá desistir e a 

pesquisadora ira respeitar sua vontade. Mas há coisas boas que podem acontecer 

com a realização deste projeto, pois sua realização poderá permitir uma participação 

efetiva no cotidiano escolar; a produção e socialização do conhecimento histórico; 

compreensão de processos históricos; o exercício da cidania; o mapeamento das 

tecnologias digitais de informação e comunicação disponíveis nas unidades 

escolares do município; compreender como vem sendo utilizadas pelos profissionais 

da educação; refletir sobre a necessidade ou não de cursos de formação continuada 

para os docentes; analisar como os estudantes participam no cotidiano escolar no 

que se refere à produção e socialização do conhecimento histórico, entre outros. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 

da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os sujeitos que participaram da 

pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa os resultados serão publicados em 

jornais e revistas cientificas e você também terá acesso a eles. A participação é 

voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos 
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que a sua identidade será tratada com sigilo e, portanto não será identificado. Esta 

pesquisa respeita o que determina o Conselho de Ética em pesquisas com seres 

humanos. Desta forma a sua imagem será preservada. Caso queira poderá, a 

qualquer momento, desistir da participação e retirar sua autorização. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo a sua pessoa. Entretanto sua participação será valiosa para o 

desenvolvimento da pesquisa. Quaisquer dúvidas que apresentar serão esclarecidas 

pela pesquisadora e caso queira poderá entrar em contato também com o Comitê de 

ética da Universidade do Estado da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo com as 

leis brasileira é garantido ao participante da pesquisa o direito a indenização caso 

ele (a) seja prejudicado por esta pesquisa.  Você receberá uma cópia deste termo 

onde consta o contato dos pesquisadores, nos quais poderá tirar suas dúvidas sobre 

o projeto e a participação, agora ou a qualquer momento.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Você ainda poderá nos procurar para retirar dúvidas pelos telefones: 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Marinalva de Oliveira Silva  

Endereço. Residencial Recanto dos Pássaros, casa 03 Telefone: .(75)991154345 

E-mail: zaz2123@terra.com.br.  

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão 

Administrativo – Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.  Salvador - BA. CEP: 

41.150-000 Tel.: (71) 31172445 E-mail: cepuenb@uneb.br  

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa A 

Apropriação do Discurso Midiático Digital por Estudantes da Educação Básica: 

possibilidades de (re) construção do conhecimento histórico a partir de um Blog 

Coletivo. Entendi os objetivos e as coisas ruins e as coisas boas que podem 

acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir. Os  pesquisadores tiraram minhas dúvidas e 

conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de 

assentimento, li e concordo em participar da pesquisa.  

Terra Nova, ______ de _________________ de 2017 

_______________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

__________________________ 
Assinatura da orientadora 

____________________________ 
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Assinatura da pesquisadora 
 

D - QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES. 

 

Agradeço a sua participação na pesquisa, fundamental para que eu obtenha um 

panorama da realidade sobre o uso da tecnologia na educação no município. 

Esclareço que a análise dos dados obtidos neste levantamento terá finalidade 

exclusivamente acadêmica.  Em todos os trabalhos e publicações, geradas a partir 

desta pesquisa, a identidade será mantida em sigilo.  Todas as respostas a esta 

pesquisa são confidenciais e serão tratadas de forma agregada, de maneira que 

nenhuma resposta individual possa ser identificada.  

Nome  

Endereço  

Idade            Sexo 

 

1- Como define tecnologia digital de informação e comunicação? 

2- O que entende por mídia digital? 

3- Faz uso da internet? Qual a sua forma de conexão? 

4- Você utiliza tecnologias digitais em seu dia a dia? Para que? 

5- Você possui um perfil ou pagina em alguma rede social? Se sim como faz uso 

dele, com quem interagem? 

6- Tem o habito de fazer comentários, divulgar imagens, ideias etc. nas redes 

sociais? 

7- Como você se sente nas aulas de história? E na aula de outra disciplina?  

8- Existe um distanciamento entre o que você aprende na escola e o que aprende 

usando a mídia digital?  Por quê? 

9- Como seria uma boa aula de história? 

10-Você têm alguma experiência legal de aula de história poderia contar? 

11-Considera que alguns dos conteúdos que você tem acesso diariamente na mídia 

digital poderiam ser utilizados nas aulas de história? Como? Por quê? 

12-O que mais sente na escola prazer ou tédio? Por quê? 

13-O que espera da escola?  

14-O que considera necessário mudar na escola de modo geral e nas aulas de 

história? 
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15- Os que vocês pensam sobre a história representada nas mídias (filmes, 

minisséries, documentários, etc.)? 

16- Você confia nas informações apresentadas nessas mídias? 7. Você acessa a 

internet para pesquisar algum conteúdo sobre a história? Poderiam dar exemplos?  

17-Como vocês fazem para saber se a informação histórica encontrada na internet é 

confiável?  

18-O que é história?  

19- Você acha que a história tem alguma utilidade para a sua vida? Por quê? 

 


