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RESUMO 
 
 
Os softwares educativos para o ensino da História constituem-se como instrumentos 
inovadores ou são apenas recursos da tecnologia revestidos por um tradicionalismo 
maquiado? Essa foi a questão que norteou nossa pesquisa. Entendemos que as novas 
exigências da sociedade do conhecimento e a renovação porque passa o ensino da História 
colocam questões para os professores que demandam que estes estejam antenados às 
mudanças e dispostos(as) a reverem suas práticas para atender a essa nova realidade. A 
pesquisa teve como objetivo, analisar softwares educativos destinados ao ensino da História, 
de forma a desvelar as concepções de prática pedagógica por eles evidenciadas. Para tal, 
procedemos a uma seleção de professores(as) que pudessem colaborar com a escolha dos 
softwares para a pesquisa, não levando em consideração a formação inicial e continuada dos 
mesmos, nem a formação específica para o uso de softwares em suas aulas. Adotamos o 
critério do uso. Esses(as) profissionais foram escolhidos(as) inicialmente a partir de contatos 
pessoais: companheiros(as) de profissão que nos ajudaram, indicando outros(as) 
professores(as) que em suas aulas se utilizavam de softwares e/ou possuíam esses recursos 
disponíveis para uso em sua prática docente, graduados(as), iniciantes ou veteranos(as) no 
exercício de sua atividade docente, em número de seis, três atuando em escola pública e três 
em escola privada. Para a escolha dos softwares a serem analisados, utilizamos como critério 
o fato dele ter sido projetado intencionalmente com finalidade didática. Elaboramos e 
aplicamos um questionário de sondagem, que nos deu subsídios sobre a escolha dos softwares 

educacionais baseada no critério de uso pelos(as) professores(as) em sua prática docente. Os 
questionários apontaram para a seleção de dois títulos a serem analisados. Para a análise dos 
dados obtidos, optamos por trabalhar com a análise de conteúdo, utilizando a análise por 
categorias, tomando como referência a categorização com base na concepção de tempo 

histórico, sujeitos históricos, atividades propostas, iconografia e concepção(ões) de ensino de 

História e prática pedagógica evidenciadas pelos softwares. Após a categorização, 
procedemos com a exploração do material e com o tratamento dos resultados por meio da 
inferência e da interpretação. Os principais resultados ao final da pesquisa apontam que os 
softwares analisados, embora se mostrem como um instrumento inovador, veiculam uma 
concepção positivista de tempo e sujeito histórico; veiculam uma narrativa histórica baseada 
na idéia de tempo linear e cronológico e de sujeitos históricos considerados como “grandes 
personalidades” da História universal e nacional, pertencentes aos grupos sociais considerados 
da elite. A tônica das atividades propostas é posta no desenvolvimento de habilidades 
mecânicas e repetitivas, apesar de apresentar um rico acervo iconográfico. A análise dos 
softwares selecionados evidencia a presença de um “neo-tecnicismo”, o que faz com que um 
instrumento tido por inovador, repita práticas de uma tendência pedagógica baseada na 
repetição e memorização, apontando para formas antigas de transmissão do conhecimento 
com novas roupagens. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia educacional, softwares educacionais, prática pedagógica, 
ensino de História. 
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ABSTRACT 
 
 
The educational software for the teaching of History is to be innovative tools and technology 
resources are only covered by a traditional makeup? That was the question that guided our 
research. We believe that the new requirements of the knowledge society and the renewal is 
because the teaching of history pose questions to teachers who demand that these masts are 
willing to change and to review their practices to accommodate this new reality. The research 
aimed to examine educational software for the teaching of History in order to uncover the 
conceptions of teaching revealed by them. To this end, we carried out selection of teachers 
who could work with the software of choice for research, not taking into account the initial 
and continued the same, no specific training for the use of software in their classes. We 
adopted the criterion to use. These professionals were chosen initially from personal contacts: 
fellow profession that helped us, indicating that other teachers in their classes if using 
software and / or had the resources available for use in their teaching practice, graduates, 
beginners or veterans in the exercise of their teaching, the number of six, three working in 
public school and three in private school. For the choice of software to be tested, using as 
criterion the fact that he was intentionally designed with didactic purpose. Develop and 
implement a questionnaire for the survey, we gave grants to the choice of educational 
software based on the criteria for use by teachers in their teaching practice. The survey 
pointed to the selection of two titles to be analyzed. For the analysis of data obtained, we 
chose to work with the content analysis, using the analysis by category, by reference to the 
categorization based on the conception of historical time, historical subjects, proposed 
activities, iconography and ideas of teaching history and practice evidenced by educational 
software. After categorization, proceeded with the exploration of material and the processing 
of results through inference and interpretation. The main results at the end of the research 
indicate that the software tested, but which appear as an innovative, provide a positivist 
conception of time and historical subject, provide a historical narrative based on the idea of 
linear time and time and historical subjects considered "great personalities" of universal and 
national history, belonging to social groups considered the elite. The focus of proposed 
activities is put on the development of mechanical skills and repetitive, while presenting a rich 
collection iconographic. The analysis of selected software shows the presence of a "neo-
technicality", which means that an instrument had the innovative, repeat of a trend 
pedagogical practices based on repetition and memorization, pointing to old ways of 
transmission of knowledge with new clothes. 
 

 

KEY-WORDS: Educational Technology, educational software, teaching, teaching of 
History. 
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Dentre as diversas profissões existentes na sociedade contemporânea, a do professor é 

submetida a situações bastante adversas e/ou controversas. De acordo com Hargreaves (2004, 

p. 25), “ensinar é uma profissão paradoxal”, pois se espera dos professores que sejam os 

geradores de habilidades e capacidades humanas que sirvam para que os indivíduos possam 

ser bem-sucedidos na atual sociedade do conhecimento. 

Espera-se que professores e professoras contribuam para a construção do 

conhecimento, ao mesmo tempo em que devem 

 

Mitigar e combater muitos dos imensos problemas criados pelas sociedades do 
conhecimento, tais como o consumismo excessivo, a perda da comunidade e o 
distanciamento crescente entre ricos e pobres; de alguma forma devem tentar atingir 
simultaneamente esses objetivos aparentemente contraditórios (HARGREAVES, 
2004, p. 25). 
  
 

Na sociedade do conhecimento, onde existe uma demanda por padrões mais elevados 

de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo em que se cobra do professor essa postura crítica, 

expõe-se o mesmo a ataques públicos e o responsabiliza pelo fracasso escolar. Em 

conseqüência disso, temos uma diminuição da procura pelos cursos de licenciatura. Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que se classifica a profissão de professor como importante para a 

sociedade do conhecimento, pouco se contribui para que existam condições para o exercício 

satisfatório da mesma. 
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Este aspecto, mais do que contribuir para o bom exercício da atividade docente, 

“representa uma crise de proporções perturbadoras” (HARGREAVES, 2004, p. 26), que cobra 

dos professores que os mesmos devem 

 

Ser catalizadores da sociedade do conhecimento e de toda a oportunidade e 
prosperidade que ela promete trazer; ser contrapontos à sociedade do conhecimento 
e a suas ameaças à inclusão, à segurança e à vida pública; ser baixas da sociedade do 
conhecimento em um mundo onde as crescentes expectativas com relação à 
educação estão sendo respondidas com soluções padronizadas, fornecidas a custos 
mínimos (HARGREAVES, 2004, p. 26 – grifos do autor). 

 

 

Nesse sentido, a interação e o efeito dessas três forças vêm moldando a natureza do 

ensino, a identidade docente e a viabilidade dessa profissão na sociedade do conhecimento. E 

ainda assim, apesar da sociedade do conhecimento e de seus efeitos, desde o surgimento da 

educação escolar, espera-se que esta seja a responsável pela redenção da sociedade. 

Porém, na dinâmica da sociedade do conhecimento, as escolas devem ser instituições 

que sirvam para moldar um mundo de grandes oportunidades econômicas, no qual as pessoas 

devem aprender a trabalhar de forma mais flexível, criativa e cooperativa. 

Vivemos, portanto, em um momento decisivo da história educacional, onde o mundo 

no qual os professores e professoras trabalham está em constante mudança, e, dessa forma, o 

ensino também sofre alterações. Neste mundo de mudanças, divulga-se a necessidade de 

formação de cidadãos críticos, mas na prática pouco se contribui para isso. 

Ao me referir às influências da sociedade do conhecimento sobre o ensino, me vem à 

mente a seguinte questão: quais as influências da sociedade do conhecimento para o ensino da 

História? Na sociedade do conhecimento, para o desenvolvimento de novas competências, 

torna-se necessária a criação de novas práticas educativas. No campo do ensino da História, é 

corrente o discurso da introdução de linguagens diversificadas1, sendo estas instrumentos para 

                                                           
1 Também chamadas de novas linguagens para o ensino da História. 
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se chegar àquelas. Entretanto, este se constituiu a partir da própria história da disciplina 

enquanto conhecimento “ensinável”, o que desejo abordar a seguir.  

 

a) O surgimento da História como disciplina “ensinável” 

 

Fonseca (2003) nos relata que: 

  

As mudanças operadas no ensino da história nas últimas décadas do século XX 
ocorreram articuladas às transformações sociais, política e educacionais de uma 
forma mais ampla, bem como àquelas ocorridas no interior dos espaços 
acadêmicos, escolares e na indústria cultural (p. 15). 
 

   

Portanto, ao discutirmos o ensino de história na atualidade, não podemos deixar de 

pensar nos processos formativos que se desenvolvem nos espaços, nas fontes e formas de 

educar cidadãos, bem como em uma “sociedade complexa marcada por diferenças e 

desigualdades” (idem). “Até se tornar uma ‘matéria de pleno direito’, a História foi um 

simples anexo do ensino do Latim” (BATISTA NETO, 2000, p. 18). O processo que 

culminou com a transformação da História em uma disciplina “ensinável” ocorreu 

primeiramente na França, dentro do contexto das revoluções burguesas do século XVIII, pelo 

qual esta classe reivindicava a escola pública, gratuita, leiga e obrigatória (SCHMIDT e 

CAINELLI, 2004).  

Dentro desse contexto, o paradigma positivista atribuiu à História seu método de 

análise dos fatos chamados de “históricos”.  

Batista Neto (2000, p. 17) relata que “o ensino de História, tal como o conhecemos 

hoje, resulta de um longo e tortuoso processo marcado por tensões e confrontos entre grupos e 

perspectivas científicas e educacionais”. O mesmo autor aponta que  
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No plano do ensino da História, enquanto uma orientação mais "científica" não 
afirmou-se, predominou a prática pedagógica pela qual a disciplina tinha por função 
difundir a moral religiosa católica, função que se buscava conciliar com o papel 
civilizatório e formador de identidade nacional e da cidadania que a disciplina tinha 
a desempenhar (2000, p. 18). 
 
 

Tivemos então, como resultado disto, a organização dos estudos da História nas 

escolas em duas "histórias", com sentidos diferenciados: “uma sagrada, na qual os fatos obe-

deciam aos desígnios divinos, e outra "profana" preocupada em descrever as ações "civis" 

seqüenciadas com a ajuda de marcadores de tempo definidos pelo Estado (BATISTA NETO, 

2000, p. 18). 

A continuidade deste processo indicará uma conquista paulatina do espaço escolar por 

uma História que tenderia a se constituir como uma disciplina dotada de autonomia, laica e 

“científica”. Sendo assim, ela deixou de valorizar o estudo de fatos bíblicos/religiosos para 

preocupar-se em transmitir conteúdos relacionados com a formação das civilizações e da 

nação: História da Civilização e História do Brasil. 

Batista Neto (2000) nos aponta que  

 

É importante o estudo do período porque nele inauguraram-se algumas ca-
racterísticas do ensino que acompanham a prática pedagógica da disciplina até os 
nossos dias. Configurava-se, desde então, um discurso de exortação moral no qual 
os sujeitos históricos (heróis constitutivos da nação e da elite dirigente) são 
apresentados como modelos de virtude. Ganhava destaque a doutrinação civil em 
favor da unidade nacional e unificadora da nacionalidade. Nessa perspectiva, a 
História escolar atribuía grande importância aos apelos ufanistas, que punham em 
relevo nossas riquezas naturais e a grandiosidade do território e aos quais se 
vinculava o incontornável tema "Brasil, país do futuro" (pp. 18-19). 
 

 

Enquanto se especulava um futuro grandioso para o país, o discurso histórico ainda 

permanecia atrelado a uma seqüência de fatos ancorados no passado. Constituíam-se assim as 

bases para a formação do chamado “modelo tradicional” do ensino da História, pois criava-se 

uma concepção da História como um estudo de "fatos", repletos de datas, nomes de 

personagens e acontecimentos tidos como especiais do passado. “O acontecer histórico 
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pertenceria assim exclusivamente ao passado e nele permaneceria prisioneiro” (BATISTA 

NETO, 2000, p. 19).  

Temos então, a constituição de uma concepção unidimensional do tempo histórico, na 

qual a centralidade reside no passado. A formação do conceito de tempo histórico que esta 

perspectiva epistemológica traz consigo, talvez sirva para explicar a visão "passadista" que 

nossos alunos das escolas fundamental e média carregam ao relacionarem-se com os 

conhecimentos históricos (BATISTA NETO, 2000). 

O método de ensino da História, nesta perspectiva, caracterizava-se pela recitação de 

conteúdos pelo professor “e na memorização e repetição oral de textos escritos pelos alunos. 

O material didático por excelência era o manual escolar. Os livros didáticos eram, em geral, 

traduzidos do francês e organizavam-se segundo o modelo do catecismo, com perguntas e 

respostas (BATISTA NETO, 2000, p. 19). Surge então, a chamada "pedagogia do 

questionário", presente em muitas aulas de História nos ensinos fundamental e médio das 

escolas contemporâneas. 

Com a chegada da República, a História Sagrada perdeu força, sendo substituída pela 

História civil e política das civilizações, com exceção das escolas confessionais “onde a 

resistência foi facilitada pelo incipiente controle estatal sobre o ensino, os programas e os 

professores” (BATISTA NETO, 2000, p. 19). Adotou-se o modelo francês de ensino da 

disciplina, o que aprofundou dois elementos que acompanharam a História escolar desde 

então: o eurocentrismo e a seleção de temas históricos que viessem a contribuir com a 

afirmação dos ideais nacionais e republicanos. Este novo regime tratou então, de constituir o 

arquivo de heróis nacionais, dando pano para as mangas ao desenvolvimento de biografias. 

“O estudo da vida de brasileiros notáveis indicava a opção adotada pela História escolar à 

questão os sujeitos históricos formadores da nação brasileira” (BATISTA NETO, 2000, p. 

19).  



20 

 

Parece-me que, seguindo esta idéia, posso concluir que a nação surge com a junção 

das contribuições, com igual intensidade e, nas mesmas proporções, dos grupos étnicos 

distintos que povoaram o Brasil. A constituição da nação resultou, então, de um processo 

onde houve a contribuição em harmonia das diversas classes sociais brasileiras, que se 

conciliaram e se organizaram em prol de um “bem comum”, implicando assim, no resgate de 

um passado vivido sem conflitos, divergências ou contradições (NADAI, 1988). Lançaram-se 

então, “as bases de uma História do Brasil incruenta e cordial” (BATISTA NETO, 2000, p. 

19). 

Outra questão importante está na preocupação em delimitar as datas comemorativas e 

as festas oficiais, dando origem a um calendário de efemérides.  

O interesse pela História do Brasil, instituída nas escolas primária e secundária ainda 

no Império, aumentou durante a República Velha, mas mesmo assim, a maior parte do tempo 

pedagógico ainda era destinado à História Universal, de forma que a história nacional era 

parte complementar. 

 

Com a criação do Ministério da Educação e Saúde e da Comissão do Livro o 
Didático no período getulista teve início a prática de controle dos conteúdos de 
ensino da História e do seu material didático, fazendo com que o professor perdesse 
o poder de decisão sobre os programas e sobre o livro didático que são transferidos 
para o Estado. O professor da História foi expropriado, assim, de elementos que lhe 
davam identidade profissional (BATISTA NETO, 2000, p. 19). 
 
 

No Brasil, “desde sua criação como disciplina no século XIX, a História percorreu 

vários caminhos, numa trajetória plural de difícil mapeamento” (SCHMIDT e CAINELLI, 

2004, p. 10). Mesmo após a Proclamação da República, a principal referência para os 

conteúdos curriculares – de 1931 até 1961 – ainda era a história européia, ou em uma 

linguagem mais específica, uma concepção europeizante dos conteúdos a serem ensinados. 

Mesmo prevalecendo os conteúdos europeus, a partir do século XIX, as escolas 

passaram a introduzir conteúdos nacionais em seus programas. No período republicano, os 
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conteúdos estavam voltados para a incorporação da idéia de que a disciplina História tinha 

como principal finalidade formar e constituir no cidadão o espírito de nacionalismo, “com 

seus heróis e marcos históricos, sendo a pátria o principal personagem desse tipo de ensino” 

(SCHMIDT e CAINELLI, 2004, p. 11). A partir dos anos 40, porém, em relação ao ensino da 

História, dois fatos merecem destaque. No período da ditadura do Estado Novo, “a História do 

Brasil passou a ser uma disciplina autônoma no currículo da escola secundária” (BATISTA 

NETO, 2000, p. 19). Ainda neste período, deixa de existir coerência entre o público escolar, o 

currículo e o ensino da História de modelo positivista, fato que gerou uma crise no modelo 

dominante, onde os elementos principais tiveram suas origens em fins do século XIX, com a 

“chegada das classes populares à escola primária, nos anos 40, e aos estudos secundários na 

década seguinte” (BATISTA NETO, 2000, p. 19). 

Segundo Fonseca (2005), “uma das principais características da política educacional 

pós-1964 foi à desobrigação do Estado com o financiamento do ensino, especialmente dos 

níveis médio e superior” (p.16). Porém, a rede de ensino privado cresceu em todo o Brasil, 

principalmente no ensino superior, “anteriormente concentrado quase exclusivamente em 

instituições católicas” (FONSECA, 2005, p. 16). 

Constatamos, nesse período estudado, e principalmente após 1968, uma série de 

mudanças no ensino da disciplina. Inicialmente, elas se processaram em estreita 

conformidade com as diretrizes políticas do poder do Estado ditatorial. Em seguida, 

verificamos “o poder das forças sociais emergentes no processo de democratização, 

intervindo diretamente nas mudanças afetas ao ensino e à produção da história” 

(FONSECA, 2005, p.18). 

A partir da Lei 5.692/71, as disciplinas consideradas técnicas ganharam uma maior 

importância, e a História, pelo seu caráter humanístico, teve sua presença reduzida nas 
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matrizes curriculares, dando lugar aos “Estudos Sociais”, que na prática representavam 

uma versão agregada e supérflua dos conteúdos da História e da Geografia. 

No que tange às mudanças relativas ao período final dos anos 70 e à década de 

1980, a síntese do professor Batista Neto (2000) torna-se interessante  

 

Os anos 80 caracterizaram-se pelo agravamento nas condições existentes na escola 
pública e para os profissionais do ensino. Aceleraram-se a deterioração das 
instalações físicas dos estabelecimentos públicos e o empobrecimento do professor, 
servindo de combustível à produção de uma imagem saudosista da escola pública. 
Essa década caracterizou-se ainda por um grande esforço para dinamizar a 
disciplina, tendo sido experimentadas e introduzidas algumas inovações 
significativas na História escolar. Os sistemas de ensino de alguns Estados 
promoveram mudanças nos programas de ensino, que incorporaram perspectivas 
renovadoras, como aquela fundada no "ensino temático". As inovações situaram-se, 
também no plano do material didático. Publicações especializadas e encontros 
científicos do período registraram uma forte tendência para a diversificação do 
material pedagógico para a sala de aula. O repertório de relatos de experiência de 
ensino de História é expressivo e mostra o quanto o filme, a música, o texto literário, 
o artigo de jornal e revista e o documento histórico foram incorporados e poderiam 
renovar a prática pedagógica do professor da disciplina. O mercado editorial do livro 
didático, que havia conhecido forte expansão durante a década anterior, foi atingido 
também pelas atualizações dos anos 80. Registraram-se mudanças na forma, no 
conteúdo e no método de elaboração/composição nesse material didático (p. 20). 

 

Criou-se a ANPUH (Associação Nacional dos Professores Universitários de 

História), no ano de 1961, que tem como objetivos:  

 

a. O aperfeiçoamento do ensino de História em seus diversos níveis; b. O estudo, a 
pesquisa e a divulgação de assuntos de História; c. A defesa das fontes e 
manifestações culturais de interesse dos estudos históricos; d. A defesa do livre 
exercício das atividades dos profissionais de História; e. A representação da 
comunidade dos profissionais de História perante instâncias administrativas, 
legislativas, órgãos financiadores e planejadores, entidades científicas ou 
acadêmicas.2 
 
 

Com o apoio desta Associação, professores vêm criando e participando de 

encontros regionais e nacionais que têm como foco o ensino da disciplina, bem como a 

divulgação de relatos de experiência e textos que buscam a superação do modelo 

                                                           
2 Disponível em: http://www.anpuh.org 
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tradicional, bem como da difusão das chamadas “novas linguagens” para seu ensino. 

Dentre as novas linguagens introduzidas, destaca-se o uso das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC). Dentre as TIC, é possível situar o surgimento dos softwares 

educacionais de História, que vêm como um novo tipo de material didático3, bem como se 

constituem (no discurso comum dos professores tecnólogos) como instrumentos que 

podem contribuir de forma inovadora para um melhor/maior desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos e alunas quando utilizados pelos docentes em aula. É, portanto, 

na análise das concepções de prática pedagógica evidenciadas em tais softwares 

educacionais que reside o foco desta pesquisa. Não devo deixar de mencionar o relato de 

França e Simon (2008, p. 03), que para “a melhoria no ensino de história faz-se necessário 

primeiramente uma concepção de história definida pelo professor e, depois, uma 

articulação entre teoria (saber) e metodologia (como fazer)”. No campo da teoria, temos a 

historiografia a nos apontar as matrizes historiográficas de referência, utilizadas no 

desenvolvimento das metodologias que serão incorporadas à atividade dos docentes de 

História. Sobre estas matrizes pretendo discutir a seguir. 

 

b) As matrizes historiográficas de referência em face do pensamento pedagógico 

 

José Carlos Reis, apropriando-se da idéia de Thomas Kuhn, diz que a palavra 

“paradigma” pode apresentar dois sentidos: o sociológico e o filosófico. (REIS, 1996). No 

primeiro, “paradigma” seria um conjunto de conhecimentos comuns a um grupo acadêmico, 

ao passo que no segundo, a palavra aparece como sendo as soluções concretas para enigmas 

que, ao serem tidas como modelos, “legitimam a ‘ciência normal’ e as ‘revoluções 

científicas’” (REIS, 1996, p. 54). 

                                                           
3 Com relação ao software educacional como material didático, no primeiro capítulo aprofundarei esta idéia. 
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Como uma das correntes do pensamento científico, o positivismo teve como seu 

expoente máximo Augusto Comte (1798-1857)4. Comte adotou idéias de que os fenômenos 

sociais, da mesma forma que os físicos, poderiam ser reduzidos a leis, e que seria finalidade 

de todo conhecimento científico/filosófico proporcionar à humanidade um aperfeiçoamento 

moral e político (GADOTTI, 1997). Comte concebia a política como uma ciência exata e, 

para ele, a verdadeira ciência seria aquela que tratasse todos os fenômenos, inclusive os 

humanos, como fatos. Devia a ciência ser neutra e acrítica. 

No campo do conhecimento historiográfico, Hanke foi um representante do 

positivismo que exerceu uma forte influência sobre a evolução da História científica. Possuiu 

uma vasta obra, construída principalmente através da descrição de eventos com base em 

documentos diplomáticos. O conhecimento histórico, segundo Hanke, destinava-se a elaborar 

a história do Estado e de suas relações exteriores, acreditando que as relações diplomáticas 

determinavam as ações estatais. Ele considerava que a história era conduzida pelas idéias e 

que o historiador deveria descobrir as forças espirituais geradoras da História. Esta era, para 

ele, o Reino do Espírito, manifestada de forma individual. Sendo assim, o historiador deveria 

se concentrar em eventos, pois estes são a expressão das individualidades apreendidas através 

das fontes (REIS, 1996). Nesta perspectiva, a história é encarada como uma narrativa de fatos 

do passado. Bittencourt (2008) aponta que esta tendência sugere que 

 

Conhecer o passado dos homens é, por princípio, uma definição de história, e aos 
historiadores cabe recolher, por intermédio de uma variedade de documentos, os 
fatos mais importantes, ordená-los cronologicamente e narrá-los. (...) Os 
historiadores, impedidos de emitir qualquer juízo e valor, mantendo-se sempre em 
uma atitude “imparcial” e neutra diante dos fatos, têm como objetivo “mostrar o que 
realmente aconteceu” e como método a busca e a verificação de documentos 
fidedignos em arquivos, cujas análises devem eliminar uma apreciação subjetiva (p. 
140). 
 
 

                                                           
4 Comte foi secretário de Saint-Simon, seguindo suas orientações para o estudo das ciências sociais. 
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O historiador tinha então de se preocupar em recuperar os eventos, suas ligações e 

tendências, por meio dos documentos e compor-lhes uma narrativa. Tais tendências – 

conforme relata Reis (1996) – seriam vistas no Estado e em suas atividades, de forma que “a 

História se limitaria a documentos escritos e oficiais de eventos políticos” (p. 12). 

Portanto, ainda com base em Reis (1996), aponto como sendo alguns preceitos da 

teoria hankeana: a) o historiador, não sendo juiz do passado, deveria ser apenas um narrador 

dos fatos ocorridos; b) o historiador deveria buscar a “neutralidade”, devendo escapar de 

qualquer fator condicionante (social, religioso, cultural, filosófico, etc.); c) a história se 

oferece através dos documentos; d) a história se faz, unicamente, por meio de documentos 

autênticos; e) os fatos históricos devem obedecer a uma escala cronológica e serem 

apresentados de forma narrativa, isentos de qualquer reflexão teórica; f) a história-ciência 

somente atingiria a objetividade e a verdade histórica objetiva mediante a observação dos 

preceitos anteriores. 

Sendo assim, a História científica “seria produzida por um sujeito que se neutraliza 

enquanto sujeito para fazer aparecer o seu objeto” (REIS, 1996, p. 13). Ele evitará a 

construção de hipóteses, procurará manter a neutralidade axiológica/epistemológica, ou seja, 

não julgará ou problematizará o real. Os acontecimentos históricos falam por si e o que pensa 

o historiador a seu respeito é irrelevante. Os fatos existiriam objetivamente, em si, brutos, sem 

poderem ser recortados ou construídos, mas sim apanhados em sua integridade, para se atingir 

a sua verdade objetiva, isto é, eles deveriam aparecer “tais como são” (idem). Para alcançar 

tal objetivo, o historiador deveria manter-se isento, imparcial, sem se deixar envolver pelo seu 

ambiente sócio-político-cultural. 

Mantendo-se distantes de seu objeto, os historiadores, ditos “positivistas”, acreditavam 

poder obter um conhecimento histórico objetivo, que seria cópia fiel dos fatos do passado, 

livres de qualquer interferência subjetiva. Os eventos políticos, administrativos, diplomáticos 
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e religiosos eram tidos como o centro de todo o processo histórico, sendo considerados únicos 

e irreversíveis, irrepetíveis, e “merecedores” de uma narrativa. O historiador “fotografaria” ou 

“gravaria” os grandes eventos políticos e desprezaria as outras dimensões do social (REIS, 

1996). Ao historiador não caberia o trabalho da problematização, da construção de hipóteses, 

da reabertura do passado e da releitura de seus fatos. “Uma vez ‘estabelecidos’ os fatos 

passados, a não ser que aparecessem novos documentos que alterassem sua descrição, 

tornando-a mais “verdadeira”, eles seriam uma ‘coisa que fala por si’” (REIS, 1996, pp. 22-

23). 

Esta matriz passou a ser denominada de historicismo, e sua metodologia foi 

fortemente influenciada pelo positivismo, por ser baseada nos princípios da objetividade e da 

neutralidade no trabalho do historiador (BITTENCOURT, 2008). 

De acordo com Gadotti (1997), no campo educacional, “o pensamento pedagógico 

positivista consolidou a concepção burguesa da educação” (p.107). Da ‘Lei dos Três Estados’, 

Comte idealizou o sistema educacional. Segundo Comte (Apud GADOTTI, 1997), a 

humanidade passaria por todos os três estados, atingindo, na idade adulta, o estado positivo, 

de forma que, para ele, a educação deveria formar a solidariedade humana. Um dos 

seguidores de Comte, Herbert Spencer (1820-1903), valorizou a formação científica na 

educação, pregando que os conhecimentos adquiridos na escola deveriam servir para atribuir à 

sociedade uma vida melhor.  

Mas é com o desenvolvimento da sociologia da educação que a tendência cientificista 

ganha força na educação, sendo Émile Durkheim (1858-1917) o principal expoente da 

educação positivista. Para ele, a educação era o “espelho” da sociedade, era um fato 

fundamentalmente social. Assim, de acordo com Gadotti (1997), “a pedagogia seria uma 

teoria da prática social”. (p. 109). Tais idéias pedagógicas e sociais apontam o caráter 

conservador do positivismo na educação, constitutivo da chamada pedagogia tradicional 
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(LIBÂNEO, 1990). Durkheim (Apud GADOTTI, 1997) afirmava que “o homem nasce 

egoísta e só a sociedade, através da educação pode torná-lo solidário” (p. 110). Daí a 

educação para ele ser tratada como uma ação praticada pelas gerações mais velhas sobre as 

gerações mais novas, visto que estes ainda não se encontravam preparados para o exercício da 

vida social. 

A partir do que foi exposto anteriormente, concluo que o positivismo apontou para 

uma pedagogia pragmática, onde só se considerava válida a formação com sentido prático, 

voltada para o presente, para o cotidiano, para a utilização imediata. Os conhecimentos mais 

importantes seriam aqueles voltados para a conservação e melhora do indivíduo, da família e 

da sociedade em geral. Considerava-se que a educação deveria preparar completamente o 

homem para toda a vida, cabendo à mesma agrupar de forma ampla os conhecimentos que 

servissem para desenvolver o intelecto e o social humanos. 

Observe-se agora a idéia de Saviani (2002), quando relata que “a constituição dos 

chamados ‘sistemas nacionais de ensino’ data de meados do século XIX. Sua organização 

inspirou-se no princípio de que a educação é direito de todos e dever do Estado” (p. 05). Tal 

idéia decorria dos anseios da nova classe social que se consolidara no poder: a burguesia.  

A escola concebida pela burguesia assumiria o papel de transformar os súditos em 

cidadãos. Segundo os ideais da burguesia, ela era um remédio contra a ignorância, uma 

fórmula para solucionar o problema da marginalidade. Conforme Saviani (2002), ela tinha 

como função “transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade” (p. 06). Dessa 

forma, o professor assume um papel importante, pois transmitiria aos alunos os conteúdos, 

tendo os mesmos que assimilar os conhecimentos que lhes eram transmitidos. Segundo relata 

Paulo Freire (2002), cabia ao educador “‘encher’ os educandos dos conteúdos de sua 

narração” (p. 57). A educação, dessa forma, consiste em “um ato de depositar, em que os 

educandos são os depositários e o educador o depositante” (Idem: p. 58). A essa teoria da 
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educação, que Paulo Freire (Ibidem) chamou de educação “bancária”, deu-se o nome de 

Pedagogia Tradicional. Nela, a educação é posta como “um produto, já que os modelos a 

serem alcançados estão pré-estabelecidos” (MIZUKAMI, 1986, p. 11). 

No ensino de História, o pensamento historiográfico positivista, associado à Pedagogia 

Tradicional deu origem ao que chamo de Ensino Tradicional de História. Criou-se uma forma 

de ensinar a História que pregava a memorização de datas, fatos e personagens históricos 

considerados “importantes”, os chamados “heróis”. Nos moldes tradicionais, considera-se um 

bom aluno aquele que consegue reproduzir o maior número de informações possíveis. A 

História ensinada nos moldes tradicionais é linear, causal, evolutiva, política, com ênfase nos 

vencedores, nos chamados “heróis”. É um ensino alienante e acrítico, baseado “na construção 

de um tempo histórico homogêneo, determinado pelo eurocentrismo e sua lógica de 

periodização baseada no sujeito histórico Estado-nação” (BITTENCOURT, 1998, p. 23). Os 

conteúdos são transmitidos de forma oral, para serem reproduzidos pelos(as) alunos(as) por 

meio de “questionários”, onde a aprendizagem se verificava através da comparação das 

respostas dos(as) alunos(as) com as respostas consideradas “corretas” de acordo com os 

manuais do professor, e com provas bimestrais com base em questões de memorização. 

Resumindo: 

 
Os acontecimentos são apresentados de forma mais amena e emotiva, com 
personagens divididos entre bons e maus, heróis, vítimas e carrascos, que se 
movimentam em uma história maniqueísta, com linguagem criada para facilitar a 
memorização do conteúdo, mas não para se tornar objeto de interpretação, de 
questionamentos e indagações sobre sujeitos e suas ações (BITTENCOURT, 2008, 
p. 144). 
 
 
 

As críticas a esta matriz residem no fato de que se tenta, por meio desta narrativa 

historicista, reconstruir o passado tal qual se pensa que ele um dia o foi, mas sem oferecer as 

condições para a reflexão sobre os acontecimentos, bem como para a interpretação dos 
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mesmos, constituindo-se em uma forma passiva de se fazer e/ou ensinar História. A 

“construção” da História aqui serve para justificação do presente. 

Mais tarde, da mesma forma que os historiadores da escola positivista, o marxismo 

pretendeu recusar as filosofias da história e fundar a “História Científica”. Para a teoria 

marxiana, o material histórico é passível de análise, de observação, de objetivações e de 

quantificações. O marxismo tinha por objetivo a criação de uma ciência da História. Marx 

criou uma “teoria geral” do movimento das sociedades humanas e sua teoria obedecia às 

seguintes idéias (REIS, 1996): a) a produtividade é a condição principal para o 

estabelecimento de uma transformação histórica; b) as classes sociais se definiriam por suas 

situações no processo produtivo, e suas lutas são a trama da história; c) a correspondência 

entre as forças produtivas e as relações de produção é o principal objeto da história-ciência. 

“Para o estudo das sociedades humanas, o marxismo utiliza como conceitos fundamentais 

modo de produção, formação econômico-social e classes sociais” (BITTENCOURT, 2008, p. 

145). 

Para os marxistas, “a história-ciência trata da luta de classes no quadro do 

desenvolvimento das forças produtivas” (REIS, 1996, p. 42). Segundo o pensamento 

marxista, a estrutura econômico-social “limita e circunscreve a ação do sujeito individual ou 

coletivo” (p. 42). Os homens fazem a história sem saber que a fazem. Segundo o pensamento 

marxista, os homens só podem ser explicados através das relações sociais que mantêm, pelas 

organizações sociais as quais pertencem e que os constituem como eles são. “Cada modo 

social de produção criaria os indivíduos de que necessita. Não haveria um homem ‘universal’ 

mas o concretamente ‘produzido’ pelo conjunto das relações sociais de produção” (REIS, 

1996, p. 43). O ser social marxista é materialista, objetivo e concreto. Não uma “coisa”, mas 

sim relações históricas determinadas. Dessa forma, conforme nos relata Reis (1996), enquanto 

“ciência” histórica, podemos apresentar como hipóteses principais do marxismo: a) ênfase nas 
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“contradições”, com prioridade para o estudo dos “conflitos sociais”; b) o marxismo 

constituiu-se como uma teoria ‘estrutural” da sociedade, onde segundo ele, as contradições 

presentes na estrutura levarão à transição para uma outra estrutura. A estrutura econômico-

social, invisível, abstrata, porém real, constitui-se como o objeto da história-ciência; c) os 

homens transformam o mundo e a si mesmos pela práxis. A emancipação da humanidade 

seria fruto da luta de classes. 

O pensamento marxista já foi interpretado sob perspectivas muito contraditórias, 

excludentes e surpreendentes. Podemos apontar duas formas de compreensão do marxismo: 

uma com visão “evolutiva” da história e a outra com uma visão “repetitiva” da história. A 

primeira está presente no Manifesto Comunista, sustentando a tese de que a história de todas 

as sociedades, até os nossos dias, é a história da luta de classes. Segundo esta visão, as fases 

da história humana são evolutivas, cada uma superior à outra e rumam para constituição de 

uma sociedade justa, livre e comunitária. O sentido da história seria a libertação dos homens 

pela ação do proletariado, que seria o responsável pelo fim das lutas de classe. Na visão 

repetitiva, existe uma ruptura entre o modo de produção capitalista e os modos de produção 

pré-capitalistas, não havendo uma continuidade e sim uma “repetição” do mesmo modelo 

estrutural entre os modos de produção pré-capitalistas. (REIS, 1996). 

De acordo com Gadotti (1997), “o pensamento socialista formou-se no seio do 

movimento popular pela democratização do ensino” (p. 119). A concepção socialista da 

educação vai se opor à concepção burguesa, propondo uma educação igualitária para todos. 

Seus princípios foram enunciados por Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895) e 

desenvolvidos por alguns de seus sucessores, dentre os quais se encontrava Vladimir Ilich 

Lênin (1870-1924). Entretanto, a problemática da educação nunca foi o ponto mais 

importante na obra de Marx, tendo sido enunciada de modo ocasional em suas obras, dentro 

do contexto das críticas às relações sociais (GADOTTI, 1997). 



31 

 

Entre os princípios da educação defendidos pelos marxistas, está o da responsabilidade 

do Estado pela mesma e o da gratuidade. Eles defendiam a eliminação do trabalho infantil nas 

fábricas; a associação entre educação e produção material; e educação politécnica adequada à 

idade das crianças e; a inseparabilidade da educação e da política. (GADOTTI, 1997). Já 

Marx, defendia o trabalho infantil, mas insistindo em sua cuidadosa regulamentação, de forma 

a se evitar a exploração dos menores, praticada pelos capitalistas. O professor seria 

considerado um conselheiro, os métodos escolares deveriam ser ativos e vinculados ao 

trabalho manual e o aluno deveria se sentir participativo dentro do processo produtivo. As 

crianças deveriam ser treinadas no método dialético, que seria assimilado por meio da prática. 

De acordo com Gadotti (1997), “todas as crianças deviam passar pelo mesmo tipo de 

educação, com direitos iguais de alcançarem os graus mais elevados, dando-se preferência aos 

filhos dos trabalhadores mais pobres” (p. 124). Visava-se transformar o trabalho em um meio 

pedagógico criativo que não exercesse “uma ação violenta sobre a criança” (GADOTTI, 

1997, p. 124). A educação socialista tinha como núcleo programático central a consciência de 

classe, de forma tal que a tornava uma pedagogia da práxis. 

Com apropriações do pensamento marxista, no ensino de História, a centralidade nos 

grandes heróis e suas proezas dão lugar ao processo histórico e as categorias de análise tais 

como modos de produção e classes sociais. Desconsidera-se a visão da História como uma 

sucessão de acontecimentos. Mas mesmo assim, apesar de se enfatizar como objeto central a 

luta de classes, sendo essa a responsável por conduzir a sociedade a um estado sem 

exploração, o marxismo não rompeu com a pedagogia tradicional, pois mesmo apesar de ter 

alterado o antigo esquema quadripartite5, não alterou sua essência. Noto aqui uma 

continuação da periodização por seqüências, etapas e a presença de relações causas/efeitos 

como norteadoras dos acontecimentos (CAIMI, 1999). 

                                                           
5 Idealizado pela historiografia francesa, dividia a História humana em quatro fases: Idade Antiga, Idade Média, 
Idade Moderna e Idade contemporânea 
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Em fins do século XIX, como nos relata Saviani (2002), a partir de críticas à 

Pedagogia Tradicional, surgiu uma nova teoria da educação que acreditava no valor da escola 

e em sua função de equalização social. Desenvolveu-se assim um movimento reformador que 

ficou conhecido como “escolanovismo”, no qual se forjou uma pedagogia que pregava um 

tratamento diferencial por meio do reconhecimento das diferenças. A educação era tratada 

como um instrumento de correção da marginalidade, ajustando e adaptando os indivíduos à 

sociedade. Saviani nos diz que para o escolanovismo, o importante não era aprender, “mas 

aprender a aprender” (p. 09). Nesse meio, o professor seria um estimulador e orientador da 

aprendizagem, mas a iniciativa principal seria de responsabilidade dos alunos. A “Escola 

Nova” se constituiu por meio de escolas experimentais, muito bem equipadas e destinadas a 

pequenos grupos da elite.  

Entretanto, Saviani (2002) relata que em fins da primeira metade do século XX, o 

escolanovismo mostrava sinais de esgotamento. Articulou-se então uma nova teoria 

educacional: a Pedagogia Tecnicista que, inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência 

e produtividade, pretendia tornar o processo educativo objetivo e operacional. Buscou-se 

minimizar as interferências subjetivas na educação que pudessem por em risco a sua 

eficiência. Desenvolveram-se, então, por exemplo, propostas pedagógicas, como o enfoque 

sistêmico, o microensino, o telensino, a instrução programada e as máquinas de ensino 

(SAVIANI, 2002). Professor e aluno passam ao segundo plano, tomando os seus lugares 

especialistas habilitados, neutros e imparciais. O processo definia o que professores e alunos 

deveriam fazer, bem como o que e quando fariam. Os marginalizados da sociedade seriam os 

ineficientes improdutivos e “incompetentes”. A base de sustentação teórica do tecnicismo foi 

o behaviorismo, a engenharia comportamental, a cibernética, com inspiração filosófica 

neopositivista e o método funcionalista, bem como a informática (SAVIANI, 2002). 
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Libâneo (1998) aponta que, segundo o modelo tecnicista, a escola tinha por finalidade 

moldar o comportamento humano por meio da utilização de técnicas, bem como organizar o 

processo de aquisição das habilidades específicas e produzir indivíduos “competentes” para o 

mercado de trabalho. Dessa forma, transmitiam-se informações, princípios científicos e leis 

organizadas por especialistas, todas seguindo esquemas de observação, mensuração e 

objetividade. Utilizavam-se técnicas de arranjo e controle das condições ambientais, com a 

finalidade de assegurar a transmissão e a recepção dos saberes. Programavam-se os passos 

seqüenciais empregados na instrução programada e utilizava-se de recursos audiovisuais. A 

relação entre professores(as) e alunos(as) era estruturada e objetiva: aquele ensina e este 

aprende. Cabia a(os) professores(as) administrar(em) as situações de ensino e a(os) alunos(as) 

receber(em), aprender(em) e fixar(em) as informações. Dessa forma, conclui-se que o bom 

ensino dependia de uma boa organização das situações de estímulo e que o ato de ensinar 

seria um processo de condicionamento. 

Na segunda metade do século XX, por volta da década de 1970, temos o 

desenvolvimento, no campo da historiografia, do que viria a ser chamada de a “Nova 

História”. “Uma boa parte dessa nova história é o produto de um pequeno grupo associado à 

revista Annales, criada em 1929” (BURKE, 1997, p. 11), que questionava as abordagens da 

historiografia tradicional. De acordo com Reis (1996), nos anos contidos entre 1946 e 1972, 

Braudel desenvolveu um paradigma reconhecido e maduro, bem como uma matriz disciplinar 

autônoma. Sendo assim, retomando a idéia de “paradigma” em seu sentido filosófico, 

apresentada anteriormente, quais seriam então as características da Escola dos Annales que 

dariam subsídios para a criação da “Nova História”? 

Para Stoianovitch (Apud REIS, 1996), o paradigma dos Annales é o estrutural-

funcionalista. Dessa forma, a ação humana deixa de ser “exemplo” e passa a ser “função”. A 
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mudança não é vivida como progresso, mas sim como uma nova função, advinda de um 

processo de estruturação, desestruturação e reestruturação. 

Braudel, citado por Reis (1996) diz que a construção teórica do “modelo” dos Annales 

se deu em 1929. Para ele, ao combaterem a história tradicional, Febvre e Bloch não tiveram a 

impressão de estarem criando um novo paradigma historiográfico. Eles propuseram somente 

uma aproximação da história com as demais ciências sociais. Para Braudel, os Annales nunca 

se constituíram como uma escola.  

Em nossa revisão da literatura, não foi encontrada a sistematização sobre um modelo 

pedagógico que adote a perspectiva dos Annales ou da Nova História, de forma que quando 

me reporto à utilização do modelo da Nova História no campo educacional, me refiro às 

apropriações do referido paradigma que são utilizadas na escola ou nos textos curriculares. 

Entretanto, com o novo paradigma historiográfico, surge uma história mais ligada às outras 

ciências sociais, de forma que se abrem novas fronteiras, novas perspectivas. Buscam-se 

respostas de interesse do presente, diversificam-se as fontes históricas, pluralizam-se os 

métodos de investigação. Adota-se a interdisciplinaridade. O tempo histórico passa a ser 

tratado como de longa duração. Amplia-se a gama de objetos de estudo e de horizontes 

temáticos, de forma que hoje o historiador tem bem mais liberdade para trabalhar assuntos 

como sexualidade, infância, cotidiano, vida privada, dentre outros. Apresenta-se uma história 

multicultural, plural, que se manifesta na sala de aula por meio de linguagens para o ensino da 

História como a televisão, documentos, vídeos, músicas, visitas programadas a museus, 

teatros e também por meio da informática, esta considerada uma das chamadas “novas 

tecnologias” (CUNHA, 2003). 

No que tange à relação entre ensino de História e as novas tecnologias, a seguir 

pretendo apontar algumas questões iniciais sobre a mesma. 
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c) O ensino de História com a utilização de novas tecnologias 

  

No caso específico do ensino de História, as inovações podem começar, dentre 

inúmeras possibilidades, com a utilização do computador e dos recursos multimídias que os 

mesmos possuem e oferecem, contribuindo para que os alunos e alunas se apropriem de 

valores que os levem a compreender o passado, bem como a fazer análise crítica frente ao 

presente. 

Um argumento favorável à introdução do computador na sala de aula reside no fato de 

que sua utilização se torna motivadora dos discentes, pois ele oferece possibilidades de 

integração, de interatividade e envolvimento, como por exemplo, o acesso a uma riqueza de 

recursos (como os sons e imagens), que favorecem maiores explorações e integrações de 

idéias por parte dos alunos nas questões conceituais. E ainda mudança nos papéis dos 

professores e métodos de ensino, bem como a facilitação na busca de dados de natureza 

histórica, direcionando-se nas propostas da concepção da “Nova História”, por exemplo. 

Neste sentido, visualizando o computador como um aliado ao trabalho docente no 

ensino da História, se torna necessário pensar no ensino da disciplina em integração com esta 

tecnologia como um dos caminhos possíveis para potencializar a aprendizagem, mas tendo 

sempre em vista a formação histórica dos alunos e alunas, para evitar-se de utilizar tais 

máquinas apenas na forma técnica pela técnica, lembrando que “o mundo tecnológico de hoje 

não é uma máquina absurda, que aí está para escravizar a mente. Este mundo precisa ser 

entendido e interpretado à luz das visões extraídas do homem para ler a história” (BASTOS, 

1997. p. 09). 

Desta forma, ampliam-se os horizontes, pois o computador apresenta muitas vantagens 

para a sua utilização no ensino, tendo em vista que propicia a “utilização de programas, onde 

a forma de navegação depende exclusivamente do usuário, a linearidade da informação 
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imposta pelo livro é eliminada e o ensino, individualizado, segundo as necessidades de cada 

educando” (FIGUEIREDO, 1997, p. 431). 

Para apontar algumas contribuições das novas tecnologias, podemos incluir a internet, 

e como contribuição desta, destacamos os chamados “museus virtuais”. Esses existem apenas 

no ciberespaço e reproduzem, digitalizados, obras de vários museus reais. Como exemplo, 

citamos a Web Gallery of Art,6 que abriga mais de 16.000 (dezesseis mil) reproduções de 

esculturas e pinturas européias do século XII ao século XIX. Este site é um recurso grátis de 

materiais de história da arte para docentes e discentes. 

Algumas bibliotecas também possuem acesso eletrônico de acervo. Um exemplo rico é 

a Biblioteca Nacional de España, com várias coleções digitais7. 

 Outra categoria a contribuir no ensino da História e até então pouco explorada pelos 

professores da disciplina são os sites de Revistas Eletrônicas. A partir destes, é possível 

acompanhar a produção recente dos periódicos especializados em História. Apontamos aqui a 

importância dos Periódicos da Capes
8, do Scielo

9 e da Revista Brasileira de História, 

hospedada no Site da ANPUH (Associação Nacional de História)10. Nestes sites encontramos 

uma quantidade razoável de Revistas Eletrônicas de qualidade que podem ser acessadas a 

partir destas bibliotecas eletrônicas. Fora isso, é possível acessar livros, teses e dissertações. 

Incluímos neste grupo também o portal Domínio Público
11, lançado em novembro de 2004 

pelo Ministério da Educação, que vem demonstrando potencial de crescimento. 

Outros recursos da tecnologia há pouco tempo em circulação no mercado de 

periódicos brasileiros são as revistas que vêm com o objetivo de popularizar o conhecimento 

historiográfico. Dentre as mesmas, não podemos deixar de apontar os sites das revistas: 

                                                           
6 http://www.wga.hu/index.html 
7 http://www.bne.es/index.htm 
8 http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp 
9 http://www.scielo.org/index.php?lang=pt 
10 http://www.anpuh.org/ 
11 http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 
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Aventuras na História
12, da Editora Abril, que possui uma boa contribuição em infográficos e 

a revista História Viva
13, que traz um material interessante na forma de historiográficos. 

 

Imagem 01: site da Revista História Viva 

 

 

Para se utilizar desses recursos, as competências requeridas são aquelas que um 

internauta medianamente experiente é capaz de desenvolver: acessar a internet, navegar pelos 

sites e realizar os downloads e uploads dos arquivos que lhe são interessantes/necessários. 

No tocante ao desenvolvimento de trabalhos pedagógicos com a utilização destes 

recursos, concordamos com Silva (s/d, p. 13), que nos aponta que 

 

Não é possível aspirar desenvolver um trabalho pedagógico mediado pelas NTICs 
sem dispensar um bom tempo na preparação das ferramentas instrucionais. A 
vantagem é que uma vez preparado o recurso, seu usufruto poderá se repetir por 
vários períodos letivos. 
 

                                                           
12 http://historia.abril.com.br/ 
13 http://www2.uol.com.br/historiaviva/home.html 
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Outra ferramenta instrucional que tem despertado interesse entre os docentes e que se 

apresenta de forma a poder ser utilizada em quase todas as disciplinas, em todos os níveis de 

ensino e de forma a favorecer as atividades interdisciplinares, é a Webquest. De acordo com 

Heide (2000), a Webquest é “uma atividade orientada para a pesquisa em que algumas ou 

todas as informações com as quais os aprendizes interagem são recursos provenientes da 

Internet” (p 154). 

Na Webquest, a estrutura é bem definida. O foco reside em uma atividade a ser 

desempenhada pelos discentes. Geralmente, ela traz uma introdução onde se contextualiza o 

problema, orientações para o desenvolvimento da tarefa, os recursos disponíveis para os 

estudantes a realizarem, critérios de avaliação e uma conclusão com o ensinamento central do 

tema estudado/abordado. 

Na Webquest, o princípio pedagógico é a aprendizagem ativa e cooperativa, mediada 

por computador. Dessa forma, enquanto atividade orientada para se desenvolver em grupo, 

facilita a busca de informações relevantes sobre os conteúdos pesquisados por parte dos 

discentes e ajuda no compartilhamento de competências. 

De um modo geral, considera-se que o trabalho através de Webquests é uma 

modalidade da metodologia chamada de Aprendizagem por Projetos. Pode-se dizer que esta 

seria uma das melhores formas de desenvolver um projeto de aula, mediado pelas novas 

tecnologias, tendo em vista a estrutura clara que a mesma fornece. 

Podemos citar ainda os diversos jogos de computador em circulação no mercado que 

poderiam auxiliar na construção de cenários e épocas históricas distintos. Com o jogo Caesar 

III, por exemplo, os estudantes realizam diversas missões tendo como cenário o Império 

Romano. Neste jogo, os discentes são prefeitos de províncias romanas e têm missões que vão 

desde o estabelecimento de rotas comerciais até a proteção das fronteiras das invasões 

germânicas.  
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Outro jogo, bastante aceito pelas crianças, é o Age of Empires, em todas as suas 

versões (1, 2 e 3). Na segunda série, intitulada “The Age of the Kings”, os jogadores têm como 

ambientação períodos que vão da invasão dos hunos até a conquista da Meso-América por 

Cortez. Recordo-me quando um de nossos alunos reconstruiu a batalha de Waterloo com 

todos os soldados e canhões animados no editor de cenários do jogo. Neste dia a aula sobre o 

período napoleônico foi mais atraente. 

Dentre estes recursos e programas que podem ser utilizados a partir do uso do 

computador associado ao ensino da História, encontram-se os softwares educacionais 

destinados à disciplina. Estes podem ser definidos como um  

 

Conjunto de recursos informáticos projetados com a intenção de serem usados em 
contextos de ensino e de aprendizagem. Tais programas abrangem finalidades muito 
diversas que podem ir da aquisição de conceitos até o desenvolvimento de 
habilidades básicas ou a resolução de problemas (CANO apud COSCARELLI, 
1998, p. 169). 
 
 

O ideal seria que o software educativo fosse um instrumento capaz de ampliar as 

possibilidades de conhecimento do aluno, na medida em que considere a necessária 

articulação dos conceitos espontâneos (conhecimentos prévios) com os conhecimentos que se 

deseja levar o aluno a construir (conhecimento científico). 

Sendo assim, levando-se em consideração o crescente avanço das tecnologias e sua 

utilização no campo educacional, sendo o software educacional um recurso advindo das 

inovações no campo da tecnologia educacional, bem como a renovação por que passa o 

ensino da História e a crescente demanda da sociedade do conhecimento de professores que 

estejam antenados a essas mudanças e dispostos(as) a estarem sempre revendo suas práticas 

para atender a essa nova realidade, com esta pesquisa viso entender como são evidenciadas as 

concepções de prática pedagógica em softwares educacionais para o ensino da História, 

objetivo que pretendo atingir nas linhas que se seguem. 
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 A dissertação encontra-se dividida em 3 capítulos. O primeiro capítulo, intitulado 

“Prática Pedagógica, Tecnologia e softwares educacionais”, tem por finalidade apresentar o 

marco teórico utilizado como base para as inferências realizadas na pesquisa. Nesse capítulo 

abordaremos as visões sobre a prática pedagógica, que a definem como tradicional e/ou 

renovada, bem como as renovações no campo da ciência que influenciam no desenvolvimento 

de visões que fogem a essa tradicional dicotomização. 

No segundo capítulo, apresentaremos o “percurso metodológico da pesquisa”, onde 

serão apresentados os caminhos percorridos para a escolha dos softwares analisados, as 

categorias de análise, bem como os critérios de análise dos mesmos. 

No terceiro capítulo, intitulado “concepções de prática pedagógica evidenciadas nos 

softwares analisados”, apresentaremos os dados obtidos a partir da análise dos softwares 

escolhidos. Analisamos os softwares a partir da concepção de tempo histórico, concepção de 

sujeito(s) histórico(s), atividades propostas nos softwares, iconografia presente nos 

softwares e concepção(ões) de ensino de História e prática pedagógica apontada(s) pelos 

mesmos. 

Por fim, apresentaremos as considerações finais da pesquisa, esperando que as 

discussões aqui realizadas sirvam aos professores de História como um referencial para a 

reflexão sobre a sua prática pedagógica e para o desenvolvimento de outras pesquisas sobre o 

tema, de forma a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem em nossas escolas. 
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CAP. 1: PRÁTICA PEDAGÓGICA, TECNOLOGIA E SOFTWARES 

EDUCACIONAIS 
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Nosso trabalho tem por objetivo analisar softwares educacionais destinados ao ensino 

de História, de forma a desvelar as concepções de prática pedagógica por eles evidenciadas. 

Acreditamos que, com as chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

associadas ao ensino, a aprendizagem pode ser potencializada. Entretanto, a mera introdução 

dessas tecnologias não garante por si mesma essa potencialização. 

Cabe lembrar que a utilização de novas tecnologias no ensino tem crescido em 

quantidade e qualidade, mesmo havendo ainda resistência, entre os professores, para utilizá-

las ao invés de outros instrumentos tradicionalmente enraizados como instrumentos 

convencionais (tais como o livro didático). 

Nesse sentido, para responder as demandas da sociedade atual, o professor deve estar 

preparado para desenvolver pesquisas em um contexto no qual o ensino de História deve estar 

direcionado para a aprendizagem dos indivíduos. Portanto, mudanças pedagógicas serão 

necessárias para o desenvolvimento de novas competências na escola.  

No caso específico do uso do computador, como ferramenta pedagógica, esta mudança 

tem sido lenta, pois as práticas pedagógicas que se utilizam desse instrumento ou ainda não 

foram incorporadas nas práticas pedagógicas ou prevalecem com uso inadequado.  

Nesse contexto, cabe direcionar o olhar para formação inicial e contínua dos 

professores, priorizando a prática pedagógica em comunicação com as novas tecnologias, 

compreendendo-as como potencializadoras da construção do conhecimento histórico escolar. 
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Dessa forma, este capítulo tem por objetivo refletir sobre as concepções de prática 

pedagógica, de tecnologia e softwares educacionais que influenciam no processo de ensino e 

aprendizagem, e que serão tomadas como referência para a realização deste trabalho. 

 

1.1. A prática pedagógica 

 

No que se refere à formação dos professores, Batista Neto e Santiago (2006) apontam 

para o fato de que esta temática, tanto quanto a da “prática pedagógica” constituem-se como 

“dois domínios do campo educacional que têm conhecido grande interesse e vigor nas últimas 

décadas” (p. 11). 

Já Souza (2006, p. 09) afirma que, 

 

A formação de professor da Educação Básica é o resultado, sobretudo, da prática 
pedagógica de instituições de Educação Superior, inclusive de Universidades, ou 
então de instituições de Ensino Médio que realizam Cursos Normais para formar 
professor das séries iniciais da Educação Básica. 
 

 

No entanto, sendo a prática pedagógica importante no processo formativo do 

professor, devemos reconhecer que ela não é o único elemento a intervir, pois existem outros 

aspectos, igualmente decisivos nesta formação. 

Souza (2006) aponta ainda que a literatura que trata do tema aponta, em muitos casos, 

a prática docente como sinônimo de prática pedagógica. Entretanto, “a prática docente é 

apenas uma das dimensões da prática pedagógica” (p. 10). Os professores e professoras 

constróem prática docente, mas esta está inclusa nas suas respectivas práticas pedagógicas. De 

acordo com o autor, portanto, a prática docente não é sinônimo, mas um processo 

diferenciado e mais complexo do que poder-se-ia chamar de prática pedagógica. Na verdade, 
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Souza (2006) prefere trabalhar com a expressão práxis pedagógica, por considerar que a 

mesma 

 

Enquanto ações coletivas institucionais, formalmente organizadas, num determinado 
contexto cultural, perseguindo determinada finalidade e vários objetivos 
(intencionais), bem como avaliadas e repensadas (...), é conformada pelas interações 
de seus diferentes sujeitos (docentes, discentes e gestores) na construção de 
conhecimentos ou no trabalho dos/com conteúdos pedagógicos (prática 
epistemológica ou gnosiológica), contribuindo para a formação humana de sujeitos 
sociais, na qual se inclui também, mas nem sempre, a formação profissional (p. 13). 
 
 

Nesse sentido, a práxis pedagógica seria um processo de inter-relação de práticas 

desenvolvidas por uma sociedade para atender aos seus respectivos interesses e aplicada por 

sujeitos formadores, quando estes visam a educação de sujeitos desejosos de serem educados, 

em um dado contexto histórico. 

 
 
A práxis pedagógica supõe, pois, uma Pedagogia que ajude os seus profissionais a 
posicionar a instituição, enquanto instituição cultural formadora de novos 
profissionais, inclusive para o campo da educação, no interior do contexto social 
histórico (também cultural), escolhendo suas intencionalidades (finalidade e 
objetivos) e os conteúdos pedagógicos a serem trabalhados ou conhecimentos a 
serem construídos por seus sujeitos, a fim de se tornarem mais humanos, portanto 
também profissionais mais competentes enquanto o exercício profissional constitui 
uma das dimensões humanas do sujeito humano (SOUZA, 2006, p. 14 – grifo do 
autor). 
 
 

A noção de “práxis” diferencia-se, porém, das de “prática” e de “atividade”, conforme 

Vázquez (1968). Prática tem o sentido de fazer, realizar e agir. Já no tocante à práxis e à 

atividade, o autor aponta que “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” (p. 

185). Esta, deve ser apresentada como uma “forma de atividade específica, de outras que 

podem estar inclusive intimamente ligadas a ela” (pp.185-186), ao passo que aquela 

caracteriza-se como uma atividade humana em geral, ou seja, “o ato ou conjunto de atos em 

virtude do qual o sujeito ativo (agente) modifica determinada matéria” (p. 186). 
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A práxis exige a relação teoria-prática na medida em que o homem, ao transformar o 

objeto, também se constrói, sendo também transformado por este. 

Um sentido semelhante ao exposto por Souza (2006) é encontrado em Veiga (1994), 

quando a autora define a prática pedagógica como sendo, 

 

Uma prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida 
no contexto da prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social 
que pressupõe a relação teoria-prática, e é essencialmente nosso dever, como 
educadores, a busca de condições necessárias à sua realização (p. 16). 
 

 

A prática pedagógica não está, portanto, isolada das questões relativas à dinâmica 

social, às políticas educacionais e à organização das instituições escolares (BATISTA NETO 

e SANTIAGO, 2006). 

Amorim (2004, p. 67) aponta ainda que,  

 

Na análise da prática pedagógica é importante levar em consideração as condições 
sociais de ensino e de trabalho do professor ou da professora, uma vez que a 
realização das atividades se deve ao confronto entre o cotidiano escolar, as 
condições de trabalho e a visão de mundo dos(as) professores(as). 
 
 

Veiga (1989) nos mostra ainda a prática pedagógica como uma relação onde “teoria e 

prática não existem isoladas, uma não existe sem a outra, mas encontram-se em indissolúvel 

unidade. Uma depende da outra e exercem uma influência mútua, não uma depois da outra, 

mas uma e outra ao mesmo tempo” (p. 17).  

Entendo também que a prática pedagógica exige a reflexão crítica e participativa da 

organização, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem em um eterno ir e vir, e 

que associa os conhecimentos específicos e as teorias educacionais à ação didática presente no 

dia-a-dia da escola (GUEDES e FERREIRA, 2003). 

Apoiados em Amorim (2004), Batista Neto e Santiago (2006) consideram que 
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A prática pedagógica é uma forma específica da práxis. Enquanto práxis, ela é uma 
prática social que envolve atividade teórico-prática. Formalmente ela compreende 
uma dimensão ideal, teórica, idealizada que envolve a subjetividade humana, e uma 
dimensão material, propriamente prática e objetiva. É nesse sentido que a práxis 
exige relação teórico-prática na medida em que o homem, ao transformar o objeto, 
também se constrói transformando a si mesmo (BATISTA NETO e SANTIAGO, 
2006, p. 13). 
 

  

Dessa forma, ela é uma atividade inerente ao educador. Enquanto prática social, ela 

pressupõe a construção de objetivos, metas e conhecimentos educacionais (BATISTA NETO 

e SANTIAGO, 2006). 

A prática pedagógica possui, então, uma dimensão teórico-prática. Possui um lado 

ideal(izado) – fruto dos anseios humanos, e um lado real, material, ou seja, prático e objetivo. 

O lado teórico deriva das idéias constituídas pelas teorias pedagógicas, com base na 

sistematização resultante da “prática realizada dentro das condições concretas de vida e de 

trabalho” (VEIGA, 1994, p. 17). O lado objetivo constitui-se pelo conjunto de práticas que 

dão concretude às teorias pedagógicas, aí compreendidos os meios de utilização pelo(s) 

professor(es) em seu exercício profissional. Ressaltamos que, embora a prática pedagógica 

possua estes dois lados, não podemos, entretanto, isolar um aspecto do outro. 

Ao se trabalhar a questão da prática pedagógica, deve-se levar em consideração ainda 

a pessoa do(a) professor(a), pois este(a) possui valores, ideologias, crenças e utopias enquanto 

ser histórico e social que muito influem em suas ações dentro do cotidiano escolar 

(AMORIM, 2004). 

A prática pedagógica está ancorada em saberes teóricos e em saberes práticos. Os 

primeiros estão associados à teorização mobilizada pelos(as) educadores(as) com a finalidade 

de levar seus educando(as)  à aprendizagem dos conteúdos escolares. Já os segundos estão 

ligados à experiência de vida e profissional dos(as) mesmos(as). Ela seria, então, um processo 

de construção dos saberes onde professores e alunos são considerados seres histórico-sociais 

(re)criadores de cultura. 
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Dessa forma, a prática pedagógica é compreendida como um conjunto de relações, 
embates e interações sociais/didáticas/metodológicas/curriculares, que se 
configuram no confronto e nas contradições entre teoria e prática produzindo 
situações de intervenção no cotidiano escolar (AMORIM, 2004, p. 71). 
 
 

Atualmente, tem crescido o número de pesquisas acadêmicas que apontam para a 

necessidade de professores reflexivos, que estejam a pensar sobre a ação e na ação. E com 

relação à formação do professor e a prática pedagógica,  

 

As discussões apontam para a existência de uma grande quantidade de modelos, 
denominações e concepções que definem a formação e o ser professora/professor, 
sinalizando para os paradigmas que vão do professor culto, passando pelo professor 
técnico, prático, artesão, com ênfase no professor prático reflexivo, ator social e 
pessoa. A literatura faz circular denominações como: professor crítico, professor 
crítico reflexivo, professor intelectual, professor intelectual transformador, professor 
pesquisador (SANTIAGO, 2006, p. 113). 
 
 
 
 

O professor reflexivo é definido como um profissional consciente da capacidade de 

pensamento e reflexão, o que o torna ser humano criativo e não mero reprodutor de idéias e 

práticas que lhe são imanentes (ALARCÃO, 2003). 

Dentro desta perspectiva, 

 
 
A partir da década de 90 (século XX), a prática pedagógica assume o significado de 
atuação reflexiva tendo por base as idéias de reflexão-na-ação; reflexão-sobre-a-ação 
e sobre-a-reflexão-na-ação defendida por Donald Schön (2000) e difundida por 
Angel Perez Gómez (1992), Antonio Nóvoa (1992) e outros (GUEDES e 
FERREIRA, 2003, p. 03). 
 

 

O processo de reflexão dos professores se inicia quando do enfrentamento de 

dificuldades originadas de um problema concreto, que os leva a analisarem as experiências 

passadas e refletirem com base na teoria e outros elementos, como intuição e emoção. A ação 

reflexiva difere das ações rotineiras, na medida em que os(as) docentes passam a examinar 

determinado problema e buscam possíveis soluções para o mesmo, de forma consciente e 

criteriosa. 
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A reflexão é um tema que perpassa parte significativa das obras de Paulo Freire. Esse 

autor acrescenta ainda ao debate sobre o tema duas novas categorias: a crítica e a formação 

permanente.  

No cenário nacional e internacional, Paulo Freire constitui-se como um dos primeiros 

teóricos em educação a apontar a reflexão como um dos elementos fundamentais para a 

prática pedagógica docente. Uma pesquisa bibliográfica na literatura especializada sobre a 

tendência reflexiva na formação continuada de professores revela que os diversos 

especialistas desta área assinalam a relevante contribuição de Freire no que concerne à 

reflexão. 

Mesmo em face de uma vasta literatura legada por Paulo Freire e ao fato de este não 

constituir o tema primordial de nossa investigação, pudemos identificar algumas das obras 

onde o autor em questão explicita e sistematiza o conceito de reflexão. Neste sentido 

poderíamos citar as seguintes obras de Paulo Freire: Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma 

experiência em processo (1978); Educação como prática da liberdade (1989); Educação e 

mudança (1984); Medo e ousadia (1986); A educação na cidade (1991); Que fazer: teoria e 

prática em educação popular (1993); Política e educação (1997); Pedagogia da autonomia 

(2001); Pedagogia do Oprimido (2002). 

A seguir, listamos excertos onde Paulo Freire aponta e sistematiza o conceito de 

reflexão: 

 
O que teríamos que fazer, então, seria, como diz Paul Legrand, ajudar o homem a 
organizar reflexivamente o pensamento. Colocar, como diz Legrand, um novo termo 
entre o compreender e o atuar: o pensar. (FREIRE, 1984 p. 67-68). 

 
Quando a prática é tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar 
horizontes de possibilidades. [...] Esse procedimento faz com que a prática se dê a 
uma reflexão e crítica. (FREIRE, 1993 p. 40).  
 
O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão 
sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando 
crítica. (FREIRE, 2001 p. 43).  
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A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (FREIRE, 2001 p. 42-43).  
 
Por isso é que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 
da reflexão crítica sobre a prática. (FREIRE, 2001 p.43).  
 

 

Os trechos acima expostos revelam que, para Freire, a reflexão constitui-se como um 

movimento realizado no pensar para o fazer e no pensar sobre o fazer. Desse modo, a 

reflexão advém da curiosidade sobre a prática do educador. Inicialmente a curiosidade é 

ingênua, mas com o exercício constante, ela vai se transformando em crítica. 

Com relação à idéia de formação permanente no pensamento de Freire, esta é 

resultado da condição de inacabamento do ser humano e da consciência desse inacabamento. 

Freire (2002) aponta que o homem é um ser inconcluso e em razão de sua consciência de sua 

inconclusão, busca educar-se de forma permanente, de modo a ser mais. Nesse sentido, 

  

A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, 
da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo falto de, ao longo da 
história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia mas saber que 
sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se 
fundam aí (FREIRE, 1997, p. 20). 
 
 
 

Assim sendo, de acordo com o pensamento de Paulo Freire, podemos concluir que não 

basta refletir sobre a prática pedagógica docente, mas sim refletir crítica e permanentemente. 

Esta reflexão necessita estar apoiada em uma análise político-emancipatória, de forma que os 

docentes em formação possam entender as operações de reflexão no seu contexto sócio-

político-econômico-cultural. 

Ainda neste sentido, a formação continuada de professores instiga os mesmos à 

apropriação dos saberes rumo à autonomia, bem como levá-los a uma prática crítico-reflexiva, 

abrangendo a vida cotidiana escolar e os saberes derivados da experiência docente. 

A prática pedagógica, ancorada neste processo de formação reflexiva dos docentes é, 

então, “vista como equilíbrio difícil e instável entre realidade e a simulação” (AMORIM, 
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2004, p. 74). Poderia ser observada como um processo de reflexão no qual os(as) docentes 

constróem, com base na sua realidade de sala de aula, situações organizadas de aprendizagem 

carentes de interação entre conhecimento específico e conhecimento pedagógico. 

Sendo a prática pedagógica uma categoria importante na atividade docente, nesta 

pesquisa, viso perceber que conceitos sobre a mesma os softwares educacionais destinados ao 

ensino da História evidenciam. O que revelam os softwares, neste aspecto? As concepções 

presentes apontam para uma prática pedagógica repetitiva, uma prática pedagógica 

reflexiva, ou não se enquadrem em uma ou outra perspectiva, apresentando características 

inovadoras, híbridas e/ou amálgamas das duas? 

Foi na literatura acadêmica que fomos buscar elementos para elucidar a questão acima 

proposta. No tocante à essa temática, a própria evolução das pesquisas no campo da ciência 

podem ser elucidativas. Dessa forma, Behrens (2005) relata que,  

 

Os estudos recentes sobre os paradigmas da ciência têm ajudado a consubstanciar 
referenciais para uma provável alteração da prática pedagógica oferecida pelos 
professores universitários, de maneira que ela se torne mais relevante e significativa 
na formação dos alunos (p. 13). 
 

 

A autora sugere ainda que, ao estudarmos os paradigmas científicos14, observamos que 

a história do processo metodológico que vai gerar as tendências pedagógicas e, 

conseqüentemente, os modelos de prática pedagógica que lhes cabem, assume duas 

dimensões: a dimensão centrada no paradigma newtoniano-cartesiano e a dimensão 

inovadora. A primeira deu margem à formação de um ensino fragmentado e conservador, 

cujo foco é a reprodução do conhecimento. Temos como resultado desta fragmentação o 

desenvolvimento de um modelo de prática pedagógica chamado de tradicional. A segunda é 

                                                           
14 Cabe aqui definir paradigma. Adotamos o conceito estabelecido por Khun (1998, p. 218), para quem 
paradigma “indica toda a constelação de crenças, valores, técnicas, etc..., partilhadas pelos membros de uma 
comunidade determinada”. Essa comunidade seria, na ótica de Khun, a comunidade científica. 
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caracterizada como inovadora, e tem como eixo a produção do conhecimento. É denominada 

de paradigma emergente, e baseia-se na visão sistêmica, propondo uma ciência que supere a 

fragmentação e que esteja empenhada na busca do todo, valorizando as inter-relações dos 

sistemas que integram o planeta (BEHRENS, 2005). 

Dentro deste contexto, a evolução da ciência, juntamente com a crescente tendência de 

superação do pensamento newtoniano-cartesiano, principalmente as teorias advindas de 

recentes pesquisas científicas, tem levado a uma maior reflexão sobre a sociedade e a 

educação. 

Muitos profissionais, não somente da área educacional, vem desenvolvendo pesquisas 

com a finalidade de criação de novos métodos de análise que venham a abandonar o 

reducionismo cartesiano. 

 

O desafio que se impõe é a transposição de um paradigma conservador que 
caracterizou as organizações familiares, religiosas e educativas nos últimos séculos, 
em busca de um novo paradigma, que venha proporcionar a renovação das atitudes, 
valores e crenças exigidas no final do século XX (BEHRENS, 2005, p. 39). 
 

 

Não intencionamos a dicotomização desses paradigmas, pois entendemos que o 

processo de elaboração, consolidação e superação dos mesmos não se dá de forma linear, pois 

na medida em que vão sendo construídos, eles se entrecruzam e podem chegar a conviver em 

um mesmo tempo histórico. Entretanto, eles afetam as sociedades e principalmente a 

educação, e, como mencionamos anteriormente, a história do processo metodológico gera 

tendências pedagógicas e, conseqüentemente, os modelos de prática pedagógica que lhes são 

específicos. 

Sendo assim, passaremos agora a analisar alguns modelos de prática pedagógica que 

surgiram em meio à própria evolução histórica da ciência, das formas de aquisição do 

conhecimento e de sua difusão, seja pelas academias, seja pelas escolas, nas sociedades. 
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1.1.1. Visões sobre a prática pedagógica: tradicional, renovadora ou holística? 

 

Quando se fala em prática pedagógica, é corrente o aparecimento da visão maniqueísta 

que confronta a prática tradicional com a renovadora/inovadora, santificando esta e 

demonizando aquela. A primeira é apontada como fragmentadora, ao passo que a segunda é 

tida como emancipatória. Verifica-se, não só na literatura acadêmica, como no discurso 

comum dos professores, o desejo de superação da educação tradicional. 

Seguiremos a partir daqui a lógica que a educação tradicional gerou um modelo de 

prática pedagógica tradicional de igual vertente, e que a educação renovadora ou 

emancipatória, gerou um modelo de prática pedagógica também emancipatório.  

Apresentaremos a seguir características de cada um desses modelos de prática, 

iniciando com a prática pedagógica tradicional, e em seguida, apontaremos características de 

uma perspectiva de prática que Behrens (2005) denominou de holística.  

 

1.1.2. A prática pedagógica repetitiva ou tradicional 

 

A prática pedagógica repetitiva ou tradicional é a que rompe com a unidade 

indissolúvel, na prática, entre sujeito e objeto, teoria e prática. O real é condicionado ao ideal 

e o particular/concreto ao universal e abstrato. Ela estabelece leis universais que devem ser 

seguidas pelo professor, “uma vez que já está definido o que se quer fazer e como fazer” 

(VEIGA, 1994, p. 18). 

O processo de criação e de produção de uma nova realidade – seja ela material ou 

humana – tende a ser descartado por este modelo de prática pedagógica. Preocupa-se tal 

prática em ampliar o já criado, não sendo sua principal preocupação a criação do novo. Há 
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pouco espaço para o imprevisível e para o improvável, pelo fato de planejamento e execução 

não se identificarem (VEIGA, 1994). 

 

 

Desta forma, conhecendo previamente as leis e as normas, basta ao professor repetir 
o processo prático quantas vezes queira, provocando também a repetibilidade do 
produto. Não se inventa o modo de fazer. Fazer é repetir ou imitar uma outra ação. 
(Idem, p. 18). 
 
 

Esta abordagem é caracterizada pela valorização do ensino humanístico e da cultura 

geral. O compromisso social da escola é com a reprodução da cultura. Na prática pedagógica 

repetitiva, as ações são definidas a priori, debilita-se a consciência, em virtude do fato de se 

transformar a atividade docente em uma ação meramente mecânica e burocrática. O(A) 

professor(a) que segue este modelo de prática tende a não reconhecer sentido social em sua 

atividade docente. Ele(a) apresenta o conteúdo para seus alunos como pronto e acabado. 

 

Ele é convertido em manipulador de instrumentos. Falta ao professor uma 
consciência das finalidades da educação, de suas relações com a sociedade, dos 
meios necessários para efetivação das atividades educacionais, e de sua missão 
histórica (VEIGA, 1994, pp. 18-19). 
 
 

O(A) professor(a) desempenha assim, o papel de executor, e a prática pedagógica 

constituída nos moldes repetitivos omite os fins mais íntimos a ela. 

Nesse contexto, o aluno é tido como um indivíduo que deve ser instruído e precisa 

assimilar a transmissão dos conhecimentos propostos. A cópia e a repetição são extremamente 

valorizadas e, dessa forma, os alunos e alunas que conseguem memorizar e repetir um maior 

número de informações são tidos(as) como os(as) mais aplicados(as) e, na medida em que 

os(as) mesmos(as) mantêm-se submissos(as) e obedientes, são premiados(as). 

De acordo com Behrens (2005),  
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Na abordagem tradicional, a ênfase no ensinar não abriga necessariamente o 
aprender. Referendada por uma visão cartesiana, a metodologia fundamenta-se em 
quatro pilares: escute, leia, decore e repita. A exposição oral dos conteúdos feita 
pelo professor visa ao produto da aprendizagem (p. 43). 

 

Behrens (idem) afirma ainda que, 

 

A linguagem oral e a escrita são contempladas num processo de repetição que leva a 
decorar datas, números, fórmulas, enfim, dados que muitas vezes não têm 
significado para os alunos no processo de aprendizagem. Os estudantes traduzem o 
que conseguiram reter ou decorar e, ao longo do tempo, essas informações são 
esquecidas (p. 73). 
 

 

Esta visão de prática pedagógica pode ser resumida, então, como baseada na 

transmissão do professor, na memorização dos alunos e alunas e na aprendizagem competitiva 

e individualista. 

 

1.1.3. A prática pedagógica renovadora ou reflexiva 

 

A prática pedagógica renovadora ou reflexiva tem como principal característica a 

unidade entre teoria e prática. Esta possui “um caráter criador e tem, como ponto de partida e 

de chegada, a prática social, que define e orienta sua ação” (VEIGA, 1994, p. 21). Preocupa-

se em entender a realidade onde se irá atuar, e não somente aplicar sobre ela modelos já 

prontos e díspares da mesma. Prevalece nesse modelo de prática pedagógica a preocupação 

com a criação e com a mudança social. A mesma aparece como uma prática criativa, não 

meramente repetitiva. 

Na prática pedagógica reflexiva, se estabelece uma dinâmica de trabalho realizado em 

conjunto por professores(as) e alunos(as), com metas/objetivos em comum. 

Segundo Veiga (1994), a prática pedagógica reflexiva pressupõe, portanto: 
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O vínculo da unidade indissolúvel entre teoria e prática, entre finalidade e ação, 
entre o saber e o fazer, entre concepção e execução, ou seja, entre o que o professor 
pensa e o que ele faz; – acentuada presença da consciência; – ação recíproca entre 
professor, aluno e realidade; – uma atividade criadora (em oposição à atividade 
mecânica, repetitiva e burocratizada); – um momento de análise e crítica da situação 
e um momento de superação e de proposta de ação (pp. 22-23). 
 

 

Seria, portanto, uma prática pedagógica que possibilita ao futuro docente o 

conhecimento de sua importância social quando do exercício de seu trabalho, bem como uma 

atividade de constante reflexão e de confrontação da teoria com a prática, visando dotar o 

professor da prática de pensar a prática. 

Na proposta de Paulo Freire (1983), o homem é o sujeito da educação. Desta forma, 

sendo sujeito, o homem, fruto das relações sociais, por meio da educação, torna-se um ser 

político, pertencente a uma determinada classe social. Este homem pode tornar-se cidadão e 

contribui para transformar o seu país e o mundo. 

Segundo o pensamento freireano, educação é uma conduta, um compromisso, uma 

postura e um ato político. Sendo assim, não é neutra. Para ele, o trabalho formativo deve se 

voltar para a transformação da realidade.  

A educação tem, portanto, que desvelar a realidade, e isto não pode ser feito, apenas, 

através da transmissão de conteúdos científicos. Muitas vezes corremos o risco de reproduzir 

valores pedagógicos autoritários, mesmo transmitindo conteúdos críticos. 

Dessa forma, em Pedagogia do Oprimido, Freire (1983) aponta que,  

 

A educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da 
contradição educador x educando. Sem esta, não é possível a relação dialógica, 
indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do mesmo 
objeto cognoscível (p. 78). 
 
 

Outro valor relevante na pedagogia de Paulo Freire é o caráter coletivo do projeto 

educativo. O ser humano só se educa na relação com outros seres humanos. Só aprende a ser 

humano, aprendendo o significado que outros seres humanos dão à vida, à terra e ao amor, por 
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exemplo. Daí a importância de compreender o caráter ritual do projeto educativo e dos 

símbolos. 

Nesta perspectiva, “A escola tem como função social ser politizada e politizadora, 

instigando a participação do aluno e do professor para reflexão num contexto histórico e 

provocando a intervenção para a transformação social” (BEHRENS, 2005, p. 73). 

Mizukami (1986) aponta para o fato de que um professor empenhado em uma 

educação transformadora estará atuando com seus alunos de forma a questionar a cultura 

dominante, promovendo condições para que cada um dos seus alunos e alunas analise seu 

contexto social e produza cultura. 

Behrens (2005) nos mostra que, 

 

Como mediador do conhecimento, o professor engaja-se com o aluno no ato de 
conhecer e lidera o processo pela competência. Pelo diálogo, evita o autoritarismo e 
busca uma prática pedagógica transformadora. Na atuação docente, empenha-se na 
luta pela democratização da sociedade e instrumentaliza seus alunos para se 
inserirem no meio social (p. 74). 

 

A prática pedagógica nesta abordagem tem por objetivo levar à formação de um 

indivíduo reflexivo, que se reconheça como um ser histórico, ao mesmo tempo em que visa 

contemplar uma abordagem dialética de ação-reflexão-ação. Dessa forma, a aprendizagem 

nesta visão de prática pedagógica é tida como processo e não como produto. 

 

1.1.4. Nova possibilidade: a visão holística 

 

Hoje, questiona-se a visão cartesiana do mundo que influenciou o desenvolvimento 

desta forma de educar. Porém, esta visão foi a responsável pelo desenvolvimento científico-

tecnológico presente no mundo atual. O desenvolvimento da ciência moderna levou a uma 

grande evolução na história das civilizações, ao aumento da veiculação das informações, ao 
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surgimento de novas técnicas destinadas à produção de novos conhecimentos e na presença de 

um espírito científico investigativo e validação pública do conhecimento (MORAES, 2003). 

Entretanto, esta visão também levou a uma visão reducionista de que o método 

analítico moderno, gerado a partir do racionalismo científico, era a visão mais completa e a 

abordagem mais válida do conhecimento. Ela provocou a fragmentação do pensamento, levou 

a uma concepção da vida em sociedade como uma competição constante pela existência, à 

crença no progresso, este sendo alcançado pelo crescimento econômico e tecnológico. 

O modelo cartesiano também levou a educação a uma supervalorização de 

determinadas disciplinas acadêmicas e desvalorização de outras15. O racionalismo vendeu a 

idéia de que era possível o controle e dominação da natureza pelo homem, bem como do 

homem pelo próprio homem. A estrutura cartesiana mostrou-se inadequada quando da leitura 

e interpretação dos fatos sociais, por não levar em consideração suas especificidades. 

Na área educacional, levou à geração de padrões de comportamento preestabelecidos, 

baseados em um sistema de referência que nos leva a não questionar, a não expressar nenhum 

pensamento divergente e a aceitar passivamente a autoridade. Educação e liberdade, dentro 

desta perspectiva, tornam-se palavras antagônicas, quando não, excludentes. 

Moraes (2003, p. 51) enfatiza que “a escola atual continua influenciada pelo universo 

estável e mecanicista de Newton, pelas regras metodológicas de Descartes, pelo determinismo 

mensurável, pela visão fechada de um universo linearmente concebido”. A escola continua a 

dividir o conhecimento em assuntos, especialidades, subespecialidades, fragmentando assim, 

o todo em partes, não se preocupando com a integração das partes com o todo. A educação 

passa a ser sinônimo de instrução e está associada à ação da escola. 

Em meio a essas reflexões, no sentido de superação do tradicionalismo que ainda 

impera nas práticas de muitos docentes, na literatura acadêmica tem sido veiculada a 

                                                           
15 Para isso basta comparar a valorização da Matemática em detrimento da valorização da Filosofia e Sociologia, 
por exemplo, nos currículos escolares.  
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abordagem da educação dentro de uma perspectiva holística, que visa à difusão de uma forma 

de prática que leve os discentes ao seu desenvolvimento pleno e integral.  

A palavra holismo – vem do grego holon – e significa inteiro, integral, totalidade, 

realidade, fazendo referência a um universo feito de conjuntos integrados que não podem ser 

reduzidos a simples soma de suas partes. 

Este paradigma, na visão de Capra (1996), “concebe o mundo como um todo 

integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. Pode também ser denominado visão 

ecológica, se o termo ‘ecológico’ for empregado num sentido mais amplo e mais profundo 

que o usual” (p. 25). 

Na literatura, este paradigma tem ganho inúmeras denominações, dentre as quais 

podemos apontar: holístico (CARDOSO, 1995), sistêmico (PRIGOGINE, 1986; CAPRA, 

1996), paradigma emergente (BOAVENTURA SANTOS, 1989; PIMENTEL, 1993 e 

MORAES, 1997). 

O ponto de encontro entre estes autores seria “a visão de totalidade e o desafio de 

buscar a superação da reprodução para a produção do conhecimento” (BEHRENS, 2005, p. 

54). 

O paradigma inovador visa à constituição de um homem indiviso, por meio do 

reconhecimento da unidualidade cérebro-espírito, esta levando à reintegração sujeito-objeto. 

Com base neste paradigma, temos a mudança do eixo orientador do ensino, pois no 

momento em que os cientistas e intelectuais iniciam uma busca de retomada do todo, tal 

processo chega repercutir na educação, sendo um agente incentivador dos professores na 

busca de uma prática pedagógica que supere a fragmentação e a reprodução do conhecimento, 

visando assim a produção deste. 

A visão holística da educação implica em um novo modo de relação do ser humano 

com o mundo; uma nova visão do cosmos, da natureza, da sociedade, do outro e de si mesmo. 
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De acordo com o Relatório da Comissão Internacional de Educação para a UNESCO (2006), 

que tem por título “Educação: um tesouro a descobrir”, e que é a base para documentos 

curriculares atuais do MEC, como é o caso dos PCN’s, são quatro os pilares básicos da 

educação para o século XXI: aprender a fazer; aprender a conhecer;  aprender a ser;  

aprender a viver juntos.            

Para se alcançar esses pilares, a visão holística traça um modelo de educação que visa 

a formação de um ser humano com as seguintes características: ativo e autodeterminado; 

pacífico; solidário; autoconsciente; intuitivo e dotado de visão holística; pleno de amor; 

sensível ao belo e criativo; voltado ao espiritual. 

A visão holística na educação contribuiria assim para: a) perceber o aluno como ser 

integral; b) aprender a viver junto com o aluno; c) vivências em dinâmicas de grupo; d) 

valorizar as coisas simples da vida. 

 Uma prática orientada nestes princípios necessita trabalhar no sentido da produção do 

conhecimento e da formação de um sujeito inovador e crítico. Para isso, o conhecimento deve 

ser tratado como provisório e relativo. Tal prática deve estimular a análise, a capacidade de 

compor e recompor informações, dados e argumentos. Acrescente-se a isso a valorização da 

ação reflexiva e a disciplina, esta tomada como a capacidade de estudo, reflexão e 

sistematização do conhecimento, instigando o aluno a reconhecer a realidade que o cerca e 

refletir sobre ela. 

 Visa-se nesta prática o desenvolvimento da autonomia para a produção do 

conhecimento com criatividade, espírito investigativo e criticidade, não cabendo aqui a 

aceitação passiva do conhecimento pronto e acabado. Nesse processo, deve-se considerar o 

cérebro como um todo. 
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O professor, nessa visão, tem papel importante na superação do paradigma da fragmentação, 

pois é o agente responsável pela condução de seus alunos e alunas na busca de novos 

caminhos para se chegar ao conhecimento.  

Cardoso (1995) aponta que, “Educar significa utilizar práticas pedagógicas que 

desenvolvam simultaneamente razão, sentimento e intuição e que estimulem a integração 

intercultural e a visão planetária das coisas, em nome da paz e da unidade do mundo” (p. 53). 

Behrens (2005), por sua parte, aponta que, no sentido de se estabelecerem práticas 

pedagógicas baseadas na perspectiva holística, um problema bem presente está incidindo no 

fato de que muitos docentes ainda não adquiriram a visão de ser humano como um ser 

completo. Nesse sentido, 

 

A prática pedagógica fragmentada, revestida de competição, de tratamento austero 
do docente, de falta de visão da possibilidade de aprender com o erro, cria um clima 
de instabilidade que não permite aflorar a intuição, a criação, a justiça, a amizade, o 
compartilhamento, enfim, a sensibilidade necessária ao cidadão (BEHRENS, idem, 
p. 64). 
 
 

A prática pedagógica baseada na perspectiva holística vem como uma alternativa de 

superação da fragmentação do conhecimento e, conseqüentemente, da prática pedagógica 

tradicional, pois embora esta seja bastante combatida nos discursos do senso comum dos 

professores e professoras, não se encontra ainda superada em termos de práticas. Talvez 

quando começarmos a “pensar certo”, como nos diz Paulo Freire, um passo significativo seja 

dado nesta direção. 

Outra questão a apontar é que dentro da perspectiva de renovação das pesquisas sobre 

a formação docente e a prática pedagógica, a literatura acadêmica tem apontado para o 

impacto das chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação. 

Pesquisas são realizadas para analisar o impacto das tecnologias sobre o ensino e sobre a 

aprendizagem. Sobre essa questão discutiremos a seguir. 
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1.2. A(s) tecnologia(s) e sua utilização na educação 

 

Na atualidade, podemos perceber cada vez mais a presença das tecnologias, invadindo 

nossos lares e modificando as relações no interior de nossa sociedade. Alguns autores 

afirmam que estamos vivendo em plena sociedade tecnológica (BELL, 1973; CASTELLS, 

1999; LÉVY, 1999), pelo fato de que as tecnologias são introduzidas cada vez mais no nosso 

cotidiano, modificando as relações e costumes sociais. Hoje, é perceptível um grande avanço 

no que concerne à introdução de instrumentos tecnológicos recentes no meio industrial. 

 

Na tentativa de precisar o alcance destas tecnologias da comunicação e informação, 
muitos teóricos procuraram descrever seus efeitos sobre as sociedades, nas diversas 
esferas da vida humana. Várias metáforas foram utilizadas por esses autores para 
explicar a configuração da sociedade contemporânea a partir dessas tecnologias, 
algumas tendo inclusive se tornado lugar-comum: “aldeia global” (McLuhan, 1995, 
originalmente 1964), “sociedade pós-industrial” (Bell, 1977), “sociedade pós-

capitalista” (Drucker, 1993), “sociedade da informação” (Toffler, 1994), “teia 

global” (Reich, 1993), “infoera” (Zuffo, 1996) (QUARTIERO, 1999, p. 72 – grifos 
da autora). 
 
 

Pesquisas científicas, por sua vez, levam à criação de novos instrumentos 

tecnológicos. A robótica tem conseguido a realização de grandes avanços, de forma que 

pequenas máquinas passam a auxiliar cirurgiões em operações delicadas e que exigem 

precisão milimétrica. Isso gera contentamento e progresso por parte de grupos de 

pesquisadores, embora existam ainda grupos que se colocam contrários ao uso das tecnologias 

advindas dessa busca constante dos seres humanos por melhorias para a sociedade. 

Entretanto, é importante atentar para o fato de que essas tecnologias são criações 

humanas. Existem, portanto, inúmeras trajetórias tecnológicas possíveis, dependendo cada 

uma da respectiva sociedade na qual se inserem. Dentro dessa ótica, cada sociedade 

produziria as tecnologias que lhes são necessárias. Se levarmos esse aspecto em consideração, 
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temos uma possível explicação para o que os diversos autores chamam de invasão 

tecnológica. 

Associado à “invasão tecnológica”, existiria também o medo de que tais ferramentas 

tecnológicas possam ser usadas como instrumentos de exclusão, entendidos, por vezes, até 

mesmo como substitutos da inteligência humana. 

Sancho (1998) aponta o fato de que, em meio ao avanço e crescimento de produtos 

tecnológicos, compondo o que a autora chama de “cultura tecnológica”, vem “Sua tendência 

para descontextualizar, a levar em consideração somente aqueles componentes dos problemas 

que têm uma solução técnica e a desconsiderar o impacto, nos indivíduos, na sociedade e no 

ambiente – provocado por ela” (p. 23). 

Isso leva muitas pessoas a reduzir o conceito de “tecnologia”, não apenas porque a 

relaciona às invenções mais recentes advindas do processo de industrialização, mas também 

por força de um preconceito com relação ao seu uso e à idéia de que “a tecnologia desumaniza 

e que a melhor forma de lutar contra a tecnologia é não usar computadores e outros 

instrumentos que são novidade e que provocam medo em nós” (SANCHO, 1998, p. 23). 

Dessa forma, concordo com Kenski (2003), quando diz que 

 

Essa visão redutora sobre o conceito de tecnologia como algo negativo, ameaçador e 
perigoso deixa aflorar um sentimento de medo. As pessoas se assustam com a 
possibilidade de que se tornem realidade as tramas ficcionais sobre o domínio do 
homem e da Terra pelas “novas e inteligentes tecnologias” (p. 17). 
 

 

“Uma visão parcial sobre a tecnologia nos leva a pensar somente nos seus aspectos 

tangíveis (os instrumentos) e a considerar perigosos somente aqueles que desconhecemos” 

(SANCHO, 1998, p. 23). Com relação a essa visão reducionista mencionada por Kenski 

(2003), consideramos a mesma equivocada, pois a “tecnologia” se faz presente desde sempre 

e, em todos os lugares que freqüentamos, fazendo parte de nossas vidas, nos proporcionando, 
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inclusive, a realização de nossas ações cotidianas mais elementares, tais como: comer, dormir, 

trabalhar, ler, escrever, se deslocar em nosso bairro, município e/ou estado, viajar; pois 

resultaram em ferramentas como talheres, pratos, fogões, alimentos industrializados e “muitos 

outros produtos, equipamentos e processos que foram planejados e construídos para podermos 

realizar” (KENSKI, 2003, p. 18) as atividades básicas que garantem a nossa sobrevivência. 

Sendo assim, digo que hoje somos, inclusive, dependentes da(s) tecnologia(s) e dos 

instrumentos produzidos por meio delas para nos proporcionar melhores condições de vida, o 

que revela uma contradição, pois ao mesmo tempo que o ser humano produz tecnologias para 

poder expandir suas atividades, se torna dependente delas. “Após sua integração à nossa 

forma de vida, embora sejamos advertidos sobre as conseqüências da sua utilização, torna-se 

praticamente impossível abandoná-los” (SANCHO, 1998, p. 24). 

Torna-se necessário também, lembrar que  

 

A necessidade do ser humano de se adaptar a um meio que, em princípio, lhe é 
hostil, é a sua capacidade para propiciar a adaptação desse meio às suas 
necessidades o colocam em uma encruzilhada sem solução possível: escolha o 
caminho que escolher parece que não deixará de enfrentar dificuldades. A realização 
de qualquer decisão tem conseqüências para os indivíduos. De fato, os primeiros 
sinais de cultura são a manifestação do “primeiro-saber-fazer-acumulado” que 
permite superar as limitações da natureza. Mas também acarreta uma acumulação de 
estruturas de poder que se perpetua ou transforma nas mesmas formas de 
organização e controle social (SANCHO, 1998, p. 27). 
 

 

Dessa forma, a tecnologia permite aos seres humanos agirem e transformarem a 

natureza, conforme suas necessidades. Ela permeia as relações sociais no interior das 

sociedades.  

Outra questão que desejo apontar é o fato de que as tecnologias 

 

Alteraram as formas de retentiva e lembrança, funções usuais com que os homens 
armazenam e movimentam suas memórias humanas, seus conhecimentos. Na 
atualidade, as novas tecnologias de comunicação não apenas alteram as formas de 
armazenamento e acesso das memórias humanas como, também, mudam o próprio 
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sentido do que é memória. Através de imagens, sons e movimentos apresentados 
virtualmente em filmes, vídeos e demais equipamentos eletrônicos de comunicação, 
é possível a fixação de imagens, o armazenamento de vivências, sentimentos, 
aprendizagens e lembranças que não necessariamente foram vivenciadas in loco 

pelos seus espectadores (KENSKI, 1998, p. 59). 
 

 

Ressaltamos ainda que a partir da banalização e generalização das tecnologias 

eletrônicas de comunicação e de informação, que cada vez mais permeiam nosso cotidiano, a 

sociedade atual adquire novas maneiras de viver, de trabalhar, de se organizar, de representar 

a realidade e de fazer educação (KENSKI, 1998). 

Nesse sentido, o que poderíamos chamar de tecnologia? Uma definição genérica seria 

a que a considera como um conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, 

que se aplicam a um determinado ramo de atividade. Kenski (2003) a define como o 

“conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à 

construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade” (p. 18). 

Sancho (1998) diz que, se “a ciência tem a ver com o que é, a tecnologia com o que há de ser” 

(p. 29 – grifos da autora). 

Abbagnano (1982), por sua parte, define a tecnologia como “o estudo dos processos 

técnicos de um determinado ramo de produção industrial ou de mais ramos” (p. 906) e a 

técnica como 

 

Todo conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer. A 
técnica, neste sentido, não se distingue nem da arte nem da ciência nem de qualquer 
processo ou operação para conseguir um efeito qualquer, e o seu campo estende-se 
tanto quanto o das atividades humanas (ABBAGNANO, 1983, p. 904). 
 

 

Vale lembrar que ao lidarmos com as tecnologias, torna-se necessário o uso de 

algumas técnicas, que podem ser conceituadas como “o conjunto de processos de uma arte ou 

ciência” (FERREIRA, 2000, p. 664). “Às maneiras, aos jeitos ou às habilidades especiais de 

lidar com cada tipo de tecnologia, para executar ou fazer algo, nós chamamos de técnicas” 
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(KENSKI, 2003, p. 18). Algumas tecnologias exigem técnicas mais elaboradas, representadas 

por conhecimentos específicos e habilidades mais complexas, outras são exatamente o 

contrário. A técnica de cortar verdura e legumes para uma sopa não é diferente da de pilotar 

um avião? 

Ainda no tocante às tecnologias, Cysneiros (2006) aponta que as mesmas “têm como 

base objetos técnicos, com os quais as pessoas interagem de modo direto ou indireto” (p. 

574). Nesse sentido, as tecnologias na educação podem ser objetos técnicos simples como 

papel, lápis, mas também objetos mais complexos como o computador e um projetor 

multimídia. Estes objetos técnicos nos acompanham do despertar ao adormecer, mesmo que 

não nos demos conta disso. Desenvolvemos assim, de forma intencional ou não, técnicas para 

o uso desses objetos por nós criados e que fazem parte de nosso cotidiano. 

Hoje, se torna impossível pensar uma sociedade que não se utilize das tecnologias, 

pois elas já integram nosso viver e condicionam, inclusive, muitas de nossas ações cotidianas. 

Portanto, podemos dizer que a tecnologia envolve, ao mesmo tempo, uma necessidade, 

ferramentas e técnicas, e um uso correspondente, em cada época. 

Milton Santos (1998) aponta que, no desenrolar da História, tanto a técnica quanto o 

trabalho eram ligados diretamente à sua relação com o meio geográfico. “Eram técnicas 

dóceis às exigências do entorno e do grupo, que assim eram capazes de exercer sua política” 

(p. 01). Para o autor, “a natureza foi, de alguma maneira, expulsa do espaço do homem, e, o 

que se põe em lugar dela é um produto da técnica, de tal modo que, nas cidades, e também 

nos campos – e o interior do Estado de São Paulo é uma prova disso – a realização humana 

acaba sendo uma ação da inteligência sobre a inteligência” (1998, p. 01). 

Hoje, a técnica, na visão de Santos (1998), encontra-se subordinada ao mercado 

global, sendo exógena ao indivíduo e aos grupos sociais, e nesse sentido, nos alerta para o fato 

de que 
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Num mundo dominado cada vez mais pela técnica, considerada como autônoma, e 
pelo mercado, considerado como irresistível, a técnica e o mercado estão se 
impondo como baluartes da produção e da vida, e penetrando assim, nos 
fundamentos do ensino (p. 01). 
 

 

Milton Santos aponta que, hoje, o tempo “consagra a união da técnica com a ciência e 

marca uma grande mudança histórica, com a emergência do que se chama de ‘tecno-ciência’” 

(p. 02). 

Não devemos esquecer, porém, de que cada época possui sua tecnologia específica, 

mas que mesmo assim elas convivem com instrumentos tecnológicos de tempos anteriores. 

Neste sentido, a idéia de que estamos vivendo a “era tecnológica” torna-se inadequada, pois 

desde o início da história das sociedades humanas, foram desenvolvidas as tecnologias 

demandadas para o respectivo período histórico. 

Se voltarmos no tempo, a cada era anterior à nossa poderíamos associar um ou vários 

tipos de tecnologias. Dessa forma, posso afirmar que, todas as épocas, “foram, portanto, cada 

uma à sua maneira, ‘eras tecnológicas’” (KENSKI, 2003, pp. 19-20). 

 

Na perspectiva de um renomado filósofo francês, Gilbert de Simondon (1969), 
o homem iniciou seu processo de humanização, ou seja, a diferenciação de 
seus comportamentos em relação aos dos demais animais, a partir do momento 
em que utilizou os recursos existentes na natureza em benefício próprio. 
Pedras, ossos, galhos e troncos de árvores foram transformados em 
ferramentas pelos nossos ancestrais pré-históricos. Com esses materiais, 
procuravam superar suas fragilidades físicas em relação às demais espécies. 
Contava o homem primitivo com duas grandes ferramentas, naturais e distintas 
das demais espécies: o cérebro e a mão criadora (CHAUCHARD, 1972). Frágil 
em relação aos demais animais, sem condições de se defender dos fenômenos 
da natureza – a chuva, o frio, a neve... –, o homem precisava de equipamentos 
que ampliassem suas competências. Não podia garantir sua sobrevivência e 
sua superioridade apenas pela conjugação das possibilidades do seu raciocínio 
com sua habilidade manual. A utilização dos recursos naturais para atingir fins 
específicos ligados à sobrevivência da espécie foi a maneira inteligente que o 
homem encontrou para não desaparecer (KENSKI, 2003, p. 20). 
 

 

Este processo histórico de constituição das diversas sociedades humanas está ligado 

diretamente às tecnologias por eles desenvolvidas e empregadas em cada período de sua 
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história, mas embora isso aconteça, tais tecnologias não estão restritas apenas aos novos usos 

de determinados utensílios, equipamentos e/ou produtos. As tecnologias alteram 

comportamentos humanos. O comportamento dos servos na França feudal não era o mesmo 

do comportamento dos operários do mesmo país à época das revoltas do século XIX. 

 

O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 
contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de pensar, sentir, agir. Mudam 
também suas formas de se comunicar e de adquirir conhecimentos (KENSKI, 2003, 
p. 21). 

 

Neste processo de transformação das formas de viver dos seres humanos, estes 

desenvolvem inúmeras tecnologias para a resolução dos problemas que perpassam sua 

existência. Esses problemas vão desde a adaptação ao meio ambiente até os conflitos sociais e 

interpessoais. 

Neste sentido, gostaria de mencionar outro modelo de tecnologia desenvolvida pelos 

homens no desenrolar de sua história de vida: a tecnologia social. 

Esta tecnologia surge no universo das ONGs. Podem ser definidas como um conjunto 

de práticas de intervenções sociais que se destacam pelo seu êxito na melhoria das condições 

de vida da população, construindo soluções que se relacionam estreitamente com a realidade 

dos locais ao qual se aplicam. A tecnologia social lida com a solução de conflitos dentro das 

esferas do movimento social. Tais práticas e as aprendizagens delas decorrentes ficavam 

circunscritas aos espaços nos quais ocorriam. 

Com relação a essa tecnologia, Heloísa Buarque de Hollanda, em texto do livro 1968. 

O que fizemos de nós, de Zuenir Ventura (2008), ressalta que são os Estudos Culturais que 

procuram articular a produção de conhecimento com a ação política fora da academia. Neste 

sentido, 
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Eles abrigam zonas ou objetos contemporâneos que não cabem no campo restrito 
das disciplinas tradicionais, como as minorias, o meio ambiente, os efeitos de uma 
nova sociedade do consumo e o desenvolvimento acelerado das mídias digitais. 
Esses novos objetos de estudo são interpretados à luz dos recursos de várias 
disciplinas, como antropologia, sociologia, comunicação, letras, numa espécie de 
pirataria pós-disciplinar (HOLLANDA, 2008, p. 123).  

 

Os Estudos Culturais favoreceram o entendimento e a interpretação das práticas dos 

pequenos grupos, das minorias e dos excluídos da sociedade globalizada. Mostraram que 

existe uma série de grupos organizados, de fóruns, de ONGs organizadas e articuladas 

internacionalmente, em uma onda transnacional. 

Dentro deste contexto, a tecnologia social desenvolvida por estes grupos hoje é 

vendida como know-how. Heloísa Buarque de Hollanda (2008), nos cita o seguinte: 

 

Veja, por exemplo, um caso como o do AfroReggae. O grupo vende até know-how 
de tecnologias sociais de gestão de conflitos para outros países. Esse momento não é 
de agressão, é proativo, de resolução de problemas. Os confrontos e a violência vêm 
das multinacionais do narcotráfico, não das favelas. Certamente, não (p. 126). 
 
 
 

Poderíamos dizer então, que o termo tecnologia social nasce, como o esforço de 

reconhecimento do tipo de produção e atuação específica das ONGs, que de modo geral nos 

apontam para uma relação diferenciada entre a produção e a aplicação de conhecimento.  

Nomear tais práticas, possibilitando sua visibilidade, é um modo de legitimar as ONGs 

junto ao sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), possibilitando o acesso a 

recursos destinados à produção científica, tecnológica e inovativa do país. A organização e 

disseminação das experiências que contenham elementos de tecnologia social servirão para 

contribuir para a melhoria das práticas de intervenção social dos diversos atores que se 

propõem desenvolvê-las. 

Não intencionamos aqui esgotar as significações atribuídas ao conceito de 

tecnologia. Antes, apresentar uma visão panorâmica da constituição de algumas possíveis 
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definições da mesma. A partir daqui, tentaremos relatar como a tecnologia educacional 

começou a ganhar espaço dentro do território nacional. 

 

1.2.1. A tecnologia educacional no Brasil 

 

As primeiras iniciativas, no âmbito da Informática Educativa, no país, aparecem na 

década de 1970. Em 1973, realizou-se a 1ª Conferência Nacional de Tecnologia Aplicada 

ao Ensino Superior. 

Segundo Tosta, Oliveira e Xavier (2004), 

 

A informática na educação, no país, embora tenha recebido influências dos 
modelos americano e francês, desenvolveu-se de forma própria, não 
dependendo, somente, de ações governamentais, como na França, nem sendo 
decorrente, diretamente, do mercado; como acontece nos Estados Unidos (p. 42). 
 
 

Fato importante na história da informática educativa no Brasil ocorre na década de 

1980, com a criação da Secretaria Especial de Informática (SEI), cujo objetivo era traçar 

os rumos para a educação na área tecnológica. 

 

Em 1981, foi realizado em Brasília o I Seminário Nacional de Informática 
Educativa, promovido pela SEI, Ministério da Educação e Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq). Em 1982, na Bahia, ocorre o II Seminário de Informática na 
Educação e pode-se considerar que as conclusões e recomendações apresentadas 
em ambos os eventos coincidiram, no que se relaciona à necessidade de 
formação de recursos humanos e à implementação de centros pilotos de 
informática (TOSTA, OLIVEIRA E XAVIER, 2004, p. 42). 
 
 

Em 1984, esses centros pilotos de informática foram consubstanciados no Projeto 

Educom (Educação por computadores), que foi implementado nas Universidades Federais 

de Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp). Este projeto seria uma iniciativa pioneira do governo 

brasileiro na esfera da informática educativa. 
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Em 1989, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação (Proninfe), 

que determinava a implantação de núcleos de tecnologia nas diferentes regiões brasileiras 

com a finalidade de capacitar professores das redes públicas para o emprego da infor-

mática educativa e de desenvolver metodologias, processos e sistemas. 

Concomitantemente, foi implementado o Projeto Formar, vinculado ao Educom, 

coordenado pela Unicamp. Este viria a se tornar responsável pela capacitação de docentes, 

nos recém-criados Centros de Informática Educativa (Cieds), por meio de cursos de 

especialização. 

A extinção do Educom, em 1990, está vinculada à carência de recursos financeiros 

para viabilizar sua continuidade e, sobretudo, ligada à grande pressão exercida por grupos 

empresariais que reivindicavam a instauração de um mercado educacional de software para 

atender às demandas do setor educacional. 

Este mercado de softwares, desenvolvido internacionalmente, e ampliado no Brasil 

com a difusão cada vez maior dos recursos midiáticos, vem aumentando e trazendo títulos os 

mais diversificados. Esses softwares têm encontrado uma grande aceitação no meio 

educacional, de forma que também tem crescido o número dos que são destinados ao uso na 

escola. 

Ressalto ainda que as tecnologias não são apenas formadas por produtos e 

equipamentos. Existem outros tipos de tecnologias que extrapolam a idéia de produtos e 

equipamentos. Nesta perspectiva, Pierre Lévy (1993) desenvolveu a idéia de tecnologias da 

inteligência, que são construções internalizadas nos espaços da memória das pessoas, criadas 

pelos seres humanos para avançar no conhecimento e aprender mais. Podemos destacar como 

exemplo das mesmas, a linguagem oral, a escrita e a linguagem digital dos computadores. 

Atribui, portanto, à tecnologia, uma significação imaterial. Teríamos, assim, na ótica de Lévy, 
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uma tecnologia material, composta por produtos e equipamentos, e outra imaterial, formada 

por linguagens. 

Articuladas às tecnologias da inteligência estão as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC)16
, chamadas de “novas” por alguns autores, e que por meio de suportes 

como a mídia (jornal, rádio, televisão...) promovem o acesso e veiculação das informações e 

de muitas outras formas de comunicação em todo o mundo. 

A tecnologia caminha lado a lado com diversas formas do conhecimento, e dentre elas 

a ciência. Como esta não é neutra, insere-se na concepção de mundo que o grupo dominante 

consegue impor à sociedade de uma época. Dessa forma, “no contexto do capitalismo 

monopolista do século XX, as formas de expansão e incorporação da Ciência e da Tecnologia, 

na sociedade, levam a acentuar a alienação” (MORAES, 2002, p. 17). 

Um aspecto interessante que desejo apontar com relação à ampliação dos recursos 

tecnológicos é o de que os suportes midiáticos constituem-se em objetos que são mais do que 

ferramentas. Estudos exaustivos de autores como Reeves e Nass (1996) mostram que muitas 

pessoas tratam seus computadores e televisores como algo mais do que simples ferramentas 

tecnológicas, atribuindo a eles o status de “pessoas” e “lugares”. O computador “não é tratado 

de forma radicalmente diferente da TV” (REEVES e NASS apud KENSKI, 1996, p. 22). 

 

A Humanização desses aparelhos é fruto da incorporação dos conteúdos midiáticos 
(sons, imagens, textos...) veiculados em forma de informações e comunicações aos 
seus atributos (de máquina). (...) As mídias podem despertar respostas emocionais 
(riso, lágrimas, choro...), exigir atenção, intimidar, influenciar a memória e mudar o 
conceito do que é natural (KENSKI, 2003, p. 22). 
 
 

Com relação às mídias, elas possuem lógicas, linguagens e maneiras próprias da 

comunicação com as capacidades perceptivas, emotivas, cognitivas e intuitivas das pessoas 

(KENSKI, 1996). 

                                                           
16 A partir daqui, usarei a sigla TIC como abreviação de Tecnologia(s) de Informação e Comunicação. 
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Analisando a televisão, podemos dizer que a nossa primeira forma de entendimento do 

que nos é mostrado pela mesma é emocional. A análise crítica do que ela mostra vem depois 

(ou não). A mídia nos bombardeia com tantas informações que não deixam intervalos para 

refletirmos sobre o que vemos. Interessa somente a imagem que irá ficar gravada em nossas 

mentes, mesmo que não a compreendamos por completo. As TIC acostumam-nos, assim, a 

receber as informações de forma bem rápida, em breves sínteses. (MORAN, 2002). 

Estamos, portanto, vivendo em um novo momento tecnológico, onde a ampliação das 

possibilidades de informação e comunicação, proporcionadas por instrumentos tecnológicos 

como o telefone, a televisão e o computador, alteram nossas formas de viver e de aprender na 

atualidade. 

Por outra parte, constata-se o aumento do número de pessoas com acesso às 

informações, e, com relação à produção do conhecimento e difusão desses saberes criados 

pelas TIC, podemos dizer que a velocidade com que os mesmos são produzidos e divulgados 

é diretamente proporcional à forma com que os mesmos rapidamente ficam obsoletos. Vale 

enfatizar, porém, que essa obsolescência não é um fato natural do avanço tecnológico, mas 

algo pensado intencionalmente, mas que mesmo assim, a rapidez com que se faz a difusão 

parece ser, do mesmo modo, diretamente proporcional à forma com que os mesmos tornaram-

se obsoletos e, portanto, destinados ao esquecimento. 

 
 
Hoje, a maioria dos saberes adquiridos no início de uma carreira ficam obsoletos no 
final de um percurso profissional, mesmo antes. A relação intensa com a 
aprendizagem, a transmissão e a produção de conhecimentos não é mais reservada a 
uma elite, diz agora respeito à massa de pessoas em suas vidas cotidianas e seus 
trabalhos (LÉVY, 1999, p. 173). 
 

 

Para situar o impacto que as TIC exercem sobre a sociedade atual, cabe uma breve 

retrospectiva histórica de como ocorreu o domínio humano sobre o acesso às informações ao 

longo da história da humanidade. 
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Neste sentido, nas sociedades ágrafas, o conhecimento socialmente adquirido era 

transmitido de forma oral e os direitos firmados de forma consuetudinária. Ao morrer o pater, 

era como se estivesse sendo queimada uma biblioteca viva (LÉVY, 1999), embora o 

conhecimento acumulado por ele fosse legado aos seus sucessores e à sua tribo, com o uso da 

oralidade. 

Lévy (1999) aponta para o fato de que, nas sociedades dotadas da escrita, as 

bibliotecas vivas dão lugar aos livros. Apontemos, porém, para o fato de que, por ordem de 

aparecimento, antes dos livros vêm os códices, papiros e pergaminhos. Com relação ao livro, 

o mesmo acumula todo um conjunto de saberes formulados ao longo do tempo. 

Foi com a invenção da imprensa, que o saber passou a ser acumulado e divulgado por 

meio das bibliotecas, de livros, de revistas, de jornais, de textos avulsos ou de outras formas. 

O saber contido nas várias edições e reedições passa a ser aquilo que vai se constituir como o 

prelúdio do hipertexto17. Este foi definido em primeira mão por Ted Nelson no início dos anos 

60, significando uma escrita/leitura não-seqüencial, não-linear.   

As sociedades contemporâneas, por sua vez, conheceram uma grande expansão da 

oferta, em tipos, modalidades e volume das mídias e de seus suportes. 

Com o surgimento das bibliotecas virtuais, bancos de dados, bancos de livros, bancos 

de dissertações e teses, o contato com o saber se faz por meio das redes digitais, criadas a 

partir dos avanços realizados pela evolução da informática. Por meio da Internet, 

 

As páginas da Web exprimem idéias, desejos, saberes, ofertas de transação de 
pessoas e grupos humanos. Por trás do grande hipertexto fervilham a multiplicidade 
e suas relações. No ciberespaço, o saber não pode mais ser concebido como algo 
abstrato ou transcendente. Ele se torna ainda mais visível – e mesmo tangível em 
tempo real – por exprimir uma população (LÉVY, 1999, p. 162 – grifos do autor). 
 

                                                           
17 Hipertexto quer dizer: texto suporte que acopla outros textos em sua superfície, cujo acesso se dá através dos 
links que têm a função de conectar a construção de sentido, estendendo ou complementando o texto principal. O 
sistema de hipertexto mais conhecido atualmente é a World Wide Web, no entanto a internet não é o único 
suporte onde este modelo de organização da informação e produção textual se manifesta. 
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Dentro dessa dinâmica do progresso, uma das áreas onde mais se tem investido é a que 

lida com a implantação de tecnologias telemáticas de alta velocidade, visando conectar 

alunos, professores e administração, pondo as classes e os alunos ligadas à Internet por meio 

de um computador. Segundo Castells (2001), “as redes interativas de computadores estão 

crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a 

vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (p. 22). 

A emergência do ciberespaço anda, portanto, lado a lado, com a história da 

civilização. As técnicas, por sua vez, são produzidas dentro de uma determinada cultura, 

influenciando o modo de vida das sociedades e sendo por elas influenciadas. Entretanto, o 

fato destas serem condicionadas por aquelas não implica em dizer que elas determinam as 

sociedades, mas sim que abrem possibilidades, e que técnicas idênticas têm usos 

diferenciados dentro de uma mesma ou em diferentes sociedades (LÉVY, 1999). 

Outra questão a apontar é que a veiculação dos saberes, na cibercultura, assume uma 

nova dinâmica. Abrem-se inúmeras possibilidades para se obter acesso às informações, 

entretanto, “a emergência do ciberespaço não significa de forma alguma que ‘tudo’ pode 

enfim ser acessado, mas antes que o Todo está fora de alcance” (LÉVY, 1999, p. 161). 

Usando a metáfora de Lévy, hoje, se quiséssemos nos salvar do dilúvio as informações, 

produzidas e em circulação, não seria suficiente uma única grande arca de madeira para 

guardar as informações, mas sim uma frota de embarcações para armazenar a totalidade de 

informações que existem. 

Dessa forma, na atualidade, pode-se dizer – de forma metafórica – que a janela é a tela 

da televisão ou dos nossos computadores. O saber entra, então, em processo de 

desterritorialização. 

E dentro desta desterritorialização do saber, na sociedade da informação, o mesmo 

encontra-se ao mesmo tempo espalhado por todo o planeta e, em nossas casas, está acessível 
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por meio da internet (World Wide Web), bem como por meio de softwares específicos. 

Ressalto, porém, que mesmo com toda a facilidade de difusão do conhecimento, o mesmo só 

se torna potencialmente mais acessível para os que podem pagar por tal acesso. Santos (1998) 

lembra que “a nossa era caracteriza-se pela tirania do dinheiro e pela tirania da informação, 

sendo esta indispensável para que se exerça a tirania daquela” (p. 02). 

O autor aponta ainda que 

 

Todos somos, mais ou menos, seduzidos pelos progressos técnicos, sobretudo na 
área da informação e, com freqüência, os aceitamos sem nenhuma crítica, como se o 
progresso técnico valesse por si só e não como função da maneira como a sociedade 
se organiza (SANTOS, 1998, p. 02). 
 
 

Devido ao grande crescimento dos avanços tecnológicos, sabe-se que a sociedade 

contemporânea, principalmente depois da segunda metade do século XX, presenciou um 

grande aumento na veiculação das informações, bem como nas tecnologias utilizadas em sua 

gestão. “Apesar do crescente aumento da informação e dos meios de difundi-la e gestioná-la, 

ocorre paralelamente um aumento da distância entre os que sabem e os que não sabem 

articulá-las, pensá-las, refleti-las” (SCHIMIDT, 1998, p. 63). 

Neste sentido, no tocante à escola, toda tecnologia pode representar um ganho ou 

retrocesso, trazendo vantagens ou limitações, em função de como, onde, quando e para que 

será utilizada, exigindo do educador equilíbrio na lida com as mesmas. 

Positiva ou negativamente, apontamos que os avanços tecnológicos não demorariam a 

exercer uma influência no campo educacional. Na sociedade atual, onde se desenvolve cada 

vez mais o que Lévy (1999) chama de Cibercultura, em algumas escolas já se utilizam 

ferramentas como o computador (com acesso à Internet), onde se torna mais fácil aos alunos 

ter acesso à informação, bastando para tal, utilizar qualquer site de busca na Internet, e em 

poucos minutos de consulta, obter o(s) dado(s) de que necessitam, bem como se utilizar 
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outros recursos da informática associados ao ensino (softwares educativos). Entretanto, vale 

enfatizar que, para o sucesso nesta busca, o(a) aluno(a) necessita saber utilizar a ferramenta, 

saber onde localizar a informação e, sobretudo, saber selecioná-la com pertinência, não 

bastando, portanto, saber apenas buscá-la. 

No que se refere à introdução da informática na educação brasileira e os impactos por 

ela produzidos, Valente (1999) aponta que, 

 

Embora o contexto mundial sobre o uso da informática na educação sempre tem sido 
uma referência para as decisões que foram tomadas aqui, no Brasil, a nossa 
caminhada é muito peculiar e difere daquilo que se faz em outros países. No entanto, 
se compararmos os avanços pedagógicos conseguidos por intermédio da informática 
no Brasil e em outros países, os resultados são semelhantes e indicam que ela 
praticamente não alterou a abordagem pedagógica. Mesmo nos países como Estados 
Unidos e França, locais onde houve uma grande proliferação de computadores nas 
escolas e um grande avanço tecnológico, as mudanças são quase inexistentes do 
ponto de vista pedagógico. Não se encontram práticas realmente transformadoras e 
suficientemente enraizadas para que se possa dizer que houve transformação efetiva 
do processo educacional, como por exemplo, uma transformação que enfatize a 
criação de ambientes de aprendizagem, no qual o aluno constrói o seu conhecimento 
e tem o controle do processo dessa construção. Ainda é o professor quem controla o 
ensino e transmite a informação ao aluno (VALENTE, 1999, p. 05). 
 
 

Via de regra, grande parte dos textos sobre a necessidade de incorporar as NTIC’s 

(Novas Tecnologias da Informação e Comunicação) na prática docente, tem iniciado com a 

preocupação de caracterizar a chamada “sociedade do conhecimento”, logo em seguida 

defende as conseqüentes novas exigências à formação dos professores. 

 França e Simon (2008) apontam que “a utilização de novas tecnologias no ensino tem 

crescido em quantidade e qualidade, embora ainda haja resistência, entre os professores, em 

dispor de linguagens diferenciadas das convencionais (tais como o livro didático)”. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vêm ocupando um espaço cada 

vez maior na sociedade do conhecimento. Gostaria de enfatizar aqui duas idéias para 

corroborar com esta tese: 
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a) As empresas, seja na linha de produção como na administração burocrática das 

suas operações, têm tudo organizado e controlado por hardwares e softwares 

cada dia mais inteligentes;  

b) Brasileiros acessando a web de suas casas, em áreas urbanas, atingiram os 18 

milhões em novembro de 2007, segundo a TIC Domicílios 2007. 

 

Observemos as tabelas18 com dados obtidos na Pesquisa sobre o uso das tecnologias 

da informação e da comunicação no Brasil 2007 (disponível em http://www.cetic.br) a 

seguir: 

 

Tabela 01: proporção de domicílios com computador 

Percentual (%)    Sim       Não    
TOTAL 24 76 

REGIÕES DO 
PAÍS 

SUDESTE 30 70 
NORDESTE 11 89 
SUL 31 69 
NORTE 13 87 
CENTRO-OESTE 26 74 

RENDA 
FAMILIAR 

Até R$380 3 97 
R$381-R$760 9 91 
R$761-R$1140 24 76 
R$1141-R$1900 40 60 
R$1901-R$3800 66 34 
R$3801 ou mais 72 28 

CLASSE 
SOCIAL 

A 88 12 
B 63 37 
C 25 75 

D e E 4 96 
 

                                                           
18 A pesquisa toma por base 17.000 domicílios entrevistados em área urbana e o critério utilizado para 
classificação leva em consideração o nível de escolaridade do chefe de família e a posse de uma serie de 
utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é 
associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D e E). 
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Tabela 02: proporção de indivíduos que já utilizaram um computador 

Percentual (%)    Sim       Não    
TOTAL 53 47 

REGIÕES DO 
PAÍS 

SUDESTE 56 44 
NORDESTE 44 56 
SUL 56 44 
NORTE 48 52 
CENTRO-OESTE 58 42 

SEXO 
Masculino 55 45 
Feminino 51 49 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

Analfabeto/ Educação 
infantil 

16 84 

Fundamental 51 49 
Médio 77 23 
Superior 94 6 

FAIXA 
ETÁRIA 

De 10 a 15 anos 80 20 
De 16 a 24 anos 82 18 
De 25 a 34 anos 67 33 
De 35 a 44 anos 44 56 
De 45 a 59 anos 24 76 
De 60 anos ou mais 7 93 

RENDA 
FAMILIAR 

Até R$380 28 72 
R$381-R$760 41 59 
R$761-R$1140 58 42 
R$1141-R$1900 67 33 
R$1901-R$3800 82 18 
R$3801 ou mais 87 13 

CLASSE 
SOCIAL4 

A 95 5 
B 82 18 
C 61 39 

De E 28 72 

SITUAÇÃO 
DE 

EMPREGO 

Trabalhador 55 45 
Desempregado 54 46 
Não integra a população 
ativa 

49 51 
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Tabela 03: proporção de domicílios com acesso à internet 

Percentual (%)    Sim       Não    
TOTAL 17 83 

REGIÕES DO 
PAÍS 

SUDESTE 22 78 
NORDESTE 7 92 
SUL 21 78 
NORTE 5 95 
CENTRO-OESTE 16 84 

RENDA 
FAMILIAR 

Até R$380 1 98 
R$381-R$760 4 95 
R$761-R$1140 15 85 
R$1141-R$1900 28 72 
R$1901-R$3800 54 46 
R$3801 ou mais 66 34 

CLASSE 
SOCIAL 

A 82 18 
B 50 50 
C 16 84 

De E 2 98 
 

A partir dos dados desta pesquisa obtemos algumas constatações importantes. No final 

de 2007: 

 

1. 24% dos domicílios brasileiros possuíam computador; 

2. 53% dos brasileiros já utilizavam a internet; 

3. 17% dos domicílios brasileiros possuíam acesso à Internet. 

 

A interpretação dos dados coletados nesta pesquisa aponta para o fato de que os 

fatores sócio-econômicos ainda constam entre os principais determinantes do acesso às 

NTICs, mas a surpresa é um aumento no uso de centros de acesso público pagos, como as 

lanhouses e Internet Cafés. 

Em pesquisa realizada em 2007, constatou-se que de 2006 para 2007 aumentou a 

posse e o uso tanto de computadores quanto da internet. De acordo com os dados: 
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A. 2.092.800 domicílios a mais possuem computadores; 

B. 1.408.000 domicílios a mais possuem acesso à internet; 

C. 8.172.000 pessoas a mais são usuárias de computador; 

D. 7.642.000 pessoas a mais são usuárias da internet; 

 

Os números indicavam que 45,7% da população brasileira (cerca de 70 milhões de 

pessoas) já utilizavam o computador e que 33,3% da população brasileira já utilizou a Internet 

(aproximadamente 51 milhões de pessoas). Concluiu-se que a população brasileira está 

progressivamente vencendo a infoexclusão, a uma média de 7,6 milhões de novos usuários da 

Internet por ano. 

Lévy (1999) aponta que este aumento no número de pessoas com acesso à informática 

e aos recursos por ela viabilizados, tem contribuído para o desenvolvimento da cibercultura. 

Desenvolve-se ainda a chamada geração net, formada por adolescentes que nasceram no 

mundo do controle remoto, do joystick, do mouse, da internet. 

Neste contexto, cabe a seguinte pergunta: qual a participação desta nova cultura na 

formação destes sujeitos ambientalizados no mundo da alta tecnologia? 

Steven Johnson e outros autores nos apontam que a mídia e a tecnologia, 

principalmente a TV e os videogames, nos legaram um ambiente de “maiores demandas 

cognitivas, mais profundidade, mais participação” que propiciaram os ganhos das últimas 

gerações em algumas formas de inteligência (JOHNSON, 2005, p. 127). 

O professor Marcos Silva aponta que  

 

Desta forma, o desenvolvimento mental das crianças nesta era dominada pela 
telemática e que os obriga a uma vida crescentemente virtual, os jogos eletrônicos 
no seu dia-a-dia, a desterritorialização representada pelo ciberespaço, implicaram na 
emergência desta nova percepção, e que está determinando uma nova concepção de 
representação gráfica, que não se satisfaz com a linearidade dos livros conforme 
predominou até agora (s/d, p. 06). 
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Desta forma, a vinculação dos alunos às linguagens midiáticas, o condicionamento de 

sua percepção de tempo e espaço à mediação tecnológica, bem como suas novas formas de 

ver e sentir, estariam sendo responsáveis por gerar uma distância entre a maneira de agir da 

escola e a vivência cotidiana da nova geração. “Este crescente hiato entre a cultura escolar 

tradicional e o universo das novas gerações, saturado de imagens e sons das mídias, exige 

uma nova postura pedagógica” (SILVA, s/d). 

Nesta sociedade midiática, o professor necessita estar preparado para desenvolver a 

pesquisa em um contexto no qual o ensino seria aquele espaço preocupado com a 

aprendizagem realizada pelos alunos e alunas, de forma a desenvolver com eles e elas, 

saberes, competências e habilidades necessárias à inserção social crítica na sociedade do 

conhecimento. Cabe aqui dizer que mudanças pedagógicas são necessárias para que o docente 

obtenha êxito em seu pleito. E, no que tange ao uso do computador como ferramenta 

pedagógica por tais profissionais, os avanços têm sido lentos, ora não sendo incorporados à 

prática pedagógica, ora tendo o seu uso de forma inadequada. 

No seio de tal problema, como causas do mesmo, estão a própria formação do 

professor e a concepção vigente no senso comum que a introdução do computador na sala de 

aula poderia eliminar a presença dos docentes. Conforme Libâneo (1998, p.68), o “(...) temor 

pela máquina e equipamentos eletrônicos, medo da despersonalização e de ser substituído 

pelo computador, ameaça ao emprego, precária formação cultural e científica ou formação 

que não inclui a tecnologia”. 

Quero aqui enfatizar que o computador é apenas um meio, que sozinho não vai a lugar 

algum, pois para ser iniciado ou fornecer dados, necessita dos comandos do professor. Dessa 

forma, faz-se presente a necessidade de desmistificar a idéia que os professores seriam 

substituídos pela máquina, uma vez que é o próprio quem vai avaliar como, quando e de que 

forma o conteúdo será ensinado e aprendido pelos os alunos. 
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Nesse contexto, torna-se de fundamental importância dirigir o olhar para formação 

inicial e contínua dos professores, dando prioridade à prática pedagógica em consonância com 

as novas tecnologias, entendendo estas como potencializadoras da construção do 

conhecimento histórico. Essas tecnologias, por sua vez, surgem, advindas das mudanças no 

campo da industrialização e do campo da informatização. No âmbito desses instrumentos 

tecnológicos e informatizados, um dos diversos que podem favorecer a potencialização do 

ensino das disciplinas curriculares, e, em especial, da História, é o software educacional.  

Partindo do pressuposto de que a educação se dá pela interação entre sujeitos, e destes 

com o mundo, ela é mediada por instrumentos e ferramentas culturais socialmente 

construídas. Estas, por sua vez, podem apresentar uma estrutura simbólica, como a linguagem, 

ou utensílios de qualquer tipo, incluindo neste caso os softwares. Sobre eles abordaremos a 

seguir. 

 

1.3. Softwares educacionais e ensino de História 

 

Gostaria de enfatizar, a partir daqui, que a literatura sobre a origem e evolução dos 

softwares educativos aponta alguns autores que contribuíram para o desenvolvimento de 

modelos de utilização dos mesmos, em relação aos quais nem sempre temos concordância 

quanto às suas proposições. Se os trazemos aqui é para fazer justiça à sua presença na história 

do desenvolvimento de teorias que nos servem de aporte teórico sobre o tema ora abordado. 

Um desses autores foi Skinner. Este não desenvolveu um software como hoje o concebemos, 

mas em sua máquina de ensinar, temos um protótipo do que hoje é conhecido como tal. 

Para Schultz e Schultz (2004), a teoria skinneriana tende a negar a existência da 

personalidade, não buscando causas orgânicas para o desenvolvimento do comportamento. 

Dessa forma, por não poderem se observar objetivamente os processos mentais e 
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psicológicos, os mesmos não teriam valor relevante para a ciência. Para Skinner, as causas do 

comportamento são externas ao organismo, de forma que o mesmo pode ser controlado pelas 

suas conseqüências, por meio do reforçador que o acompanha. O comportamento respondente 

envolve respostas que são geradas por estímulos ambientais específicos. Sendo assim, o 

condicionamento – comportamento respondente que se adquire – se faz presente por meio da 

substituição de um estímulo por outro (SCHULTZ; SCHULTZ, 2004). 

Segundo Schultz e Schultz (2004), 

 

A imagem da natureza humana que Skinner tinha enfatizava o determinismo, a 
singularidade, a importância do ambiente e o projeto de uma sociedade que 
maximizava a oportunidade de sobrevivência. Mesmo que as pessoas sejam 
controladas pelo ambiente, elas podem exercer controle ao planejar tal ambiente de 
maneira apropriada (p. 382). 
 

 

 Skinner avaliava o comportamento ao invés da personalidade, e usava para isso a 

análise funcional como forma de determinar a freqüência do comportamento, a situação na 

qual o mesmo se manifestava e os reforçadores que estavam associados ao mesmo. Seu 

sistema de investigação comportamental tem um forte apoio empírico, mas têm sofrido 

inúmeras críticas por causa de sua visão determinista, pelas situações experimentais de alto 

grau de simplicidade e pelo fato de se desinteressar por comportamentos fora do índice de 

respostas e por não associar as qualidades humanas diferentes das de ratos e pombos 

(SCHULTZ; SCHULTZ, 2004). 

 Em Tecnologias do Ensino, Skinner (1972) coloca aos leitores três metáforas 

usualmente aplicadas quando se fala de processos comportamentais. São elas: crescimento e 

desenvolvimento, que atribui ao comportamento a maturação do indivíduo; aquisição, que 

coloca as variáveis ambientais influenciando o aluno em seu processo de aprendizagem. “O 

aluno adquire, do mundo que o cerca, conhecimento e habilidade” (p. 02). Nessa metáfora, o 

professor “desempenha o papel ativo de transmissor” (p. 02 – o grifo é nosso). A terceira 



84 

 

metáfora seria a da construção, pela qual o aluno é dotado geneticamente de comportamentos 

que se tornam cada vez mais complexos “à medida que entra em contato com o mundo que o 

cerca” (p. 03). 

Dentro do pensamento skinneriano, a metáfora que mais se aplica ao processo de 

ensino seria a da instrução, servindo – segundo ele – o cognato construção (SKINNER, 

1972). Para ele, seguindo tal metáfora, “o professor informa o aluno, querendo dizer que seu 

comportamento ganha forma ou molde” (p. 03 – grifos do autor). Para ele, neste sentido 

ensinar torna-se sinônimo de construção, pois o “comportamento do aluno pode, em sentido 

bem concreto, ser construído” (idem – grifo do autor). 

Dessa forma, para Skinner (1972), 

 

Ensinar é simplesmente arranjar contingências de reforço (...) Ensinar é o ato de 
facilitar a aprendizagem; quem é ensinado aprende mais rapidamente do que quem 
não é. O ensino é, naturalmente, muito importante, porque, do contrário, o 
comportamento não apareceria (p. 04). 
 

 

Sob essa concepção de ensino que Skinner desenvolve sua teoria de Instrução 

Programada, associando a educação à tecnologia. Ele nos coloca o seguinte: 

 

A educação é, talvez, o mais importante ramo da tecnologia científica. Afeta 
profundamente a vida de todos nós. Já não é possível permitir que exigências de 
uma situação prática suprima os enormes progressos que estão ao nosso alcance. A 
situação prática tem que ser mudada. (p. 18). 
 

 

Com base na sua concepção de ensino e de educação, Skinner desenvolve as suas 

máquinas de ensinar, pois acreditava que “para poder utilizar os progressos feitos no estudo 

da aprendizagem, a professora precisa poder contar com o auxílio de recursos mecânicos” (p. 

21). 
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Segundo Skinner, as máquinas de ensinar deveriam ter como sua principal 

característica “o reforço imediato da resposta correta. A simples operação da máquina deverá 

provavelmente ser suficientemente reforçadora para manter o aluno médio ocupado por um 

período razoável todos os dias” (p. 22-23). 

Skinner interessou-se assim, por numerosos problemas no decorrer de sua carreira 

científica, entre os quais se encontram a linguagem, a psicoterapia e a educação. (EHRLICH, 

1979). Teve marcante intervenção na defesa de uma psicologia empírica, que devia se 

restringir “aos fatos e às relações experimentais estabelecidas entre os fatos” (EHRLICH, 

1979, p. 44). Foi marcante sua participação no desenvolvimento do ensino programado, no 

qual “as diferentes etapas de um comportamento ou de uma aprendizagem são analisadas e 

depois organizadas seqüencialmente, segundo um programa a ser cumprido nas condições 

mais favoráveis possíveis” (EHRLICH, 1979, p. 44, o grifo é nosso). Realizou também 

Skinner fortes estudos no domínio do reforço. 

Neri (1980) sintetiza a concepção de ensino de Skinner como uma atividade que visa 

“arranjar ou dispor contingências para a aprendizagem eficaz. O professor seria, alternativa ou 

simultaneamente, dependendo de sua formação, um liberador, um planejador e um analista 

de contingências; ou um engenheiro comportamental” (p. 122, os grifos são nossos). 

O desenvolvimento da Análise Experimental do Comportamento se deu a partir dos 

anos 30 em decorrência dos progressos conquistados pelo behaviorismo. Dessa forma, nos 

primórdios dos anos 50, iniciou-se a sistematização da aplicação da análise funcional ao 

ensino, muitas vezes retomando propostas antigas, tais como a instrução programada e as 

máquinas de ensino, entretanto, agora sob o prisma do ensino cientificamente embasado e da 

tecnologia de ensino. 

Neri (1980) aponta para o fato de que a individualização aparece como “imperativo de 

coerência teórico-metodológica” (p. 126) na proposta comportamental, e não como modismo 
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ou filosofia. Tais princípios repousam em análises e controle cuidadosos dos comportamentos 

individuais. 

Sendo assim, para se avaliar um procedimento como tecnológico da melhor forma, 

torna-se necessário questionar se a reaplicação por um determinado sujeito poderia levar aos 

mesmos resultados procedimentais, somente com base na leitura das instruções do método em 

questão. O grande problema das pesquisas aplicadas reside, no entanto, no ato de se controlar 

as variáveis no ambiente social. 

Dessa forma, construir tecnologia significa não somente a aplicação de princípios 

científicos às situações cotidianas, mas também a produção científica constante, esta 

significando descrever, explicar, prever e controlar o comportamento. Criar ciência significa 

revelar o controle comportamental. 

Segundo Neri (1980), a individualização do ensino não é uma coisa nova, podendo-se 

manifestar em vários níveis. Inicialmente, se manifestaria por meio do ensino tradicional, 

vindo em seguida a programação de contingências para grande número de alunos. Logo após, 

viria a instrução programada, enquanto técnica de auto-instrução, quer por meio de textos, 

quer por meio de máquinas. “No topo dessa classificação se localizariam todas as técnicas 

representativas do controle de contingências para o aluno” (p. 127). 

As primeiras tentativas de aplicação de análise experimental do comportamento à 

educação se fizeram presentes por meio das situações de ensino especial. Skinner – em seus 

artigos pioneiros sobre tecnologia e máquinas de ensino – apontou para a necessidade de 

programar a instrução, enfatizando a importância da máquina para se controlar as 

contingências “necessárias”. Sendo assim, individualizar a instrução, segundo Skinner 

(NERI, 1980), não consiste em diminuir o número de alunos nas classes, mas sim em: (1) 

especificar os objetivos do curso; (2) envolvimento ativo do aluno; (3) controle de 

contingências visando assegurar um ambiente positivo; (4) avaliações constantes do 
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desempenho do aluno; (5) apresentação do material em pequenas doses; (6) exigência de 

domínio de conteúdo, antes do prosseguimento; (7) adoção preferencial de materiais escritos; 

(8) respeito ao ritmo individual do aluno (os grifos são meus). 

Dessa forma, conclui Neri (1980), citando Shermam (1977), Woog e Berkel (1978), 

que o “curso programado, embora seja uma técnica de ensino individualizado, não se baseia 

na análise de contingências para o aluno individual, mas sim na disposição de contingências 

para um grande número de alunos, permitindo que cada um deles seja acompanhado 

individualmente, e siga seu próprio ritmo” (p. 130). 

Dentro de uma perspectiva skinneriana, o computador atua como uma máquina de 

ensinar, sendo uma forma de extensão da teoria em questão para a aprendizagem. Suas 

máquinas de ensinar apresentavam as seguintes características: (1) respostas livres ao invés de 

respostas de múltipla escolha; (2) seqüências de etapas lógicas predeterminadas que o aluno 

deveria ultrapassar; (3) cada etapa é uma parte do que já foi aprendido, não o todo. 

(CARRAHER, 1992). 

Em função equivalente à da máquina de ensinar skinneriana, os softwares 

educacionais, das mais variadas disciplinas e que foram construídos sob essa perspectiva, 

teriam a função de treinar o aluno na obtenção de respostas corretas para os problemas 

propostos. Seriam suportes onde são colocados textos com trechos expositivos, seguidos de 

frases com espaços em branco para que o aluno aponte as respostas corretas. Ao acertar, sinais 

específicos são apresentados. Geralmente se utilizam scores de pontuação, gifs animados de 

congratulação, etc. “Os problemas são previamente ordenados em termos de grau de 

dificuldade, de tal forma que o aluno possa progredir sempre dos exemplos mais simples para 

os exemplos mais difíceis ou complexos” (CARRAHER, 1992, p. 172). 

O papel do aluno limita-se a aprender respostas corretas ao passo que o software 

informa respostas corretas e respostas erradas. No que se refere à disciplina História, este 
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modelo se faz presente por meio de softwares de auxílio para o vestibular, por exemplo, onde 

são encontrados grandes números de exercícios com questões tipo teste de múltipla escolha, 

centradas em conteúdos, distribuídos de forma meramente expositiva, como simples auxílio 

para a resolução das questões propostas. 

Atuam como se fosse um tutorial19, onde o foco recai sobre a eficácia instrucional, 

deixando à margem qualquer resposta original por parte do aluno(a). Nesses softwares de 

instrução programada, os resultados são de controle do instrutor, sendo previsíveis e, quase 

sempre, padronizados. A aprendizagem sob esta perspectiva se faz por meio da repetição, por 

meio do estímulo-resposta, repetição e realimentação. 

Nos softwares de História, especificamente, retoma-se o modelo de ensino da 

disciplina, que apresentei no decorrer do texto, questões como grandes personagens, fatos 

históricos “importantes”, datas comemorativas, eventos políticos e econômicos, escalas 

lineares de tempo, perspectivas eurocêntricas, e atuam como fonte de exercício, revisão, 

recordação e prática por meio de testes de reforço. Alguns deles mostram mapas históricos, 

documentos diversificados, mas a forma de explorá-los se faz unicamente sob a forma da 

repetição e memorização. Aqui, a atividade que desejava Skinner mostra-se como ação 

meramente física, ao invés de mental, contribuindo para que o aluno se torne um ser passivo, 

alheio à capacidade de crítica e de produção de conhecimento, de construtor da sua 

aprendizagem. 

 Outra teoria que vai influenciar na construção de softwares educacionais é a 

construtivista. Neste caso específico, muitos desses são desenvolvidos a partir das 

contribuições de Vygotsky. 

Lev Semenovich Vygotsky desenvolveu uma psicologia baseada na teoria marxista do 

funcionamento intelectual humano. Segundo o pensamento vygotskyano, o desenvolvimento 

                                                           
19 Um tutorial é um programa ou texto, contendo ou não imagens, que ensina passo a passo, didaticamente, como 
um aplicativo funciona. 
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cognitivo se dá pelo processo de internalização da interação social com materiais fornecidos 

pela cultura e, dessa forma, o mesmo se preocupa com as alterações que o homem provoca em 

sua mente, fixando-se nos “apoios externos que lhe possibilitam mediar um estímulo, isto é, 

reapresentá-lo em outro lugar, ou em outras condições” (ALVAREZ; DEL RIO, 1996, p. 83). 

Sua preocupação era a de entender os mecanismos psicológicos mais sofisticados, 

mais complexos, típicos do ser humano e que envolvem o controle consciente do 

comportamento, a intencionalidade e a liberdade do indivíduo em relação às características do 

momento e do espaço presentes.  

Pela teoria vygotskyana, o ser humano tem a possibilidade de pensar em objetos 

ausentes, imaginar eventos nunca vividos e de planejar ações a serem realizadas em 

momentos posteriores. Essas atividades, estritamente humanas, o autor as coloca como sendo 

atividades psicológicas superiores, e é com essas atividades que ele vai se preocupar mais 

detalhadamente. 

O conceito de mediação torna-se central para a teoria de Vygotsky e, em linhas gerais, 

seria o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação, que deixa de ser 

direta e passa a ser mediada por esse elemento. São os elementos mediadores que interagem 

nas relações organismo-meio, tornando-as mais complexas. 

Todos os objetos, de forma geral, são considerados por Vygotsky como instrumentos 

psicológicos, e por meio deles se constrói o grande sistema de mediação instrumental: a 

linguagem (ALVAREZ; DEL RIO, 1996). 

Segundo Alvarez e Del Rio (1996), 

 

Vygotsky concentrará, assim, seu esforço na linguagem como meio para 
desenvolver mais rapidamente seu modelo de mediação, ainda que em nenhum 
momento deixará de mostrar-se interessado pelos outros meios ou tecnologias do 
intelecto, atualmente estudados por autores que se ocupam destes novos 
instrumentos psicológicos de representação, como os audiovisuais ou o computador 
(p. 83). 
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Segundo o pensamento vygotskyano, no decorrer do seu desenvolvimento, o indivíduo 

tem as relações mediadas predominando sobre as relações diretas e, dessa forma, o simples 

processo estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado. Podemos dizer que 

para ele, a relação das pessoas com o mundo não é uma relação direta, mas uma relação 

mediada. Os mediadores são de dois tipos, segundo a teoria vygotskyana: as ferramentas e os 

signos. Tais mediadores são análogos, mas com características diferentes. Vale lembrar que a 

importância que Vygotsky atribui às ferramentas está ligada à sua aproximação com as teorias 

marxistas. 

Vygotsky busca compreender as características do indivíduo através do estudo da 

origem e desenvolvimento da espécie humana, tomando o surgimento do trabalho e a 

formação da sociedade humana, com base no próprio trabalho, sendo este o processo básico 

que vai marcar o ser humano como espécie diferenciada. Apropria-se da idéia marxista de que 

o trabalho, como ação transformadora dos seres sobre a natureza, cria a cultura humana, bem 

como sua história. 

Dessa forma, como no trabalho se desenvolve a atividade coletiva, as relações sociais, 

bem como a criação e utilização de ferramentas, estas aparecem como um elemento interposto 

entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, aumentando a capacidade de transformação da 

natureza. Ela é feita especialmente para determinado fim, carregando consigo, portanto, a 

função para qual foi criada, sendo assim um objeto social e mediador da relação entre o 

indivíduo e o mundo que o cerca. 

Os signos, por sua vez, podem ser definidos como elementos que representam ou 

expressam outros objetivos, eventos e situações, e agem de forma análoga a das ferramentas, 

só que no campo psicológico. Enquanto as ferramentas são elementos externos ao indivíduo, 

voltadas para fora dele, com a finalidade de modificar os objetos, controlando os processos da 

natureza, os signos são orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo, dirigindo-
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se para o controle de ações psicológicas do próprio indivíduo ou de algum outro alheio a ele. 

Os signos ajudam o ser humano em tarefas que exigem memória ou atenção, e a memória 

mediada por signos, segundo o pensamento vygotskyano, é mais poderosa que a memória não 

mediada. A mediação por meio de ferramentas e signos é fundamental para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, diferenciando o ser humano dos outros 

animais. 

Apropriando-se do pensamento de Vygotsky, digo que as tecnologias da comunicação 

configuram-se como materiais com os quais o homem construirá as representações externas, 

mais tarde incorporando-as mentalmente e interiorizando-as (ALVAREZ; DEL RIO, 1996). 

Dessa forma, 

 
A educação abriu uma linha de produção de instrumentos psicológicos, de finalidade 
estritamente educativa, ou seja, concebidos implicitamente como mediadores 
representativos na Zona de Desenvolvimento Próximo. Referimo-nos aos chamados 
materiais didáticos e aos brinquedos educativos (ALVAREZ; DEL RIO, 1996, p. 
84). 
 

 

No processo de mediação, Vygotsky distingue a instrumental da social. A mediação 

instrumental seria interpessoal, entre duas ou mais pessoas, estas cooperando entre si na 

realização de uma determinada tarefa conjunta/coletiva, construindo o processo de mediação 

empregado mais tarde pelo sujeito com atividade individual. O que um sujeito faz em grupo 

poderá mais tarde fazer sozinho seria o mote desse processo. 

 
 
Este processo de mediação, gerido pelo adulto ou por outras pessoas, permite que a 
criança desfrute de uma consciência imprópria, de uma memória, atenção, categorias 
e inteligência, emprestadas pelo adulto, que suplementam e conformam 
paulatinamente sua visão do mundo e constroem pouco a pouco sua mente, que será, 
assim, durante muito tempo, uma mente social que funciona em seu exterior e com 

apoios instrumentais e sociais externos. (ALVAREZ; DEL RIO, 1996, p. 85 – grifos 
dos autores). 
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Empregar conscientemente a mediação social implica atribuir, no tocante à educação, 

importância não somente aos conteúdos e aos mediadores instrumentais, mas também aos 

agentes sociais, bem como às suas peculiaridades. Significa pensar no que se ensina, com o 

quê se ensina e em quem ensina (ALVAREZ; DEL RIO, 1996). 

Resumindo, digo que o esforço de Vygotsky em busca de uma psicologia unitária 

reside em sua concepção dialética das relações entre o fisiológico ou mecânico e o mental. 

Vygotsky rejeita os enfoques que reduzem a psicologia a associações do tipo estímulo-

resposta ou simples acumulação de reflexos (POZO, 1998). Juan Ignácio Pozo (1998) afirma 

que “frente à idéia reativa do conceito de reflexo, Vygotsky propõe, baseando-se na 

concepção que tinha Engels da atividade como motor da humanização, uma psicologia 

baseada na atividade” (p. 193). Segundo o pensamento vygotskyano, o homem não se limita a 

responder aos estímulos, mas atua transformando-os, graças “à ‘mediação’ de instrumentos 

que se interpõem entre o estímulo e a resposta” (pp. 193-194). Os mediadores de que 

Vygotsky fala se afastam de um marco associacionista, e sendo instrumentos transformadores 

da realidade, adaptam-se passivamente à condição ambiental, entretanto, transformando-a 

ativamente. O mediador de Vygotsky se aproxima do conceito de adaptação de Piaget, como 

equilíbrio entre assimilação e acomodação, tratando-se de uma adaptação ativa, baseada na 

interação sujeito/meio (POZO, 1998). 

No processo de construção de conhecimentos, os alunos não são meros processadores 

de informações que, dotados de estruturas mentais, choca-se solitariamente com o real, 

buscando degraus hierarquicamente superiores do seu funcionamento cognitivo. Os alunos 

são seres sociais, históricos e dotados de cultura, vivendo em um processo dinâmico de 

aprendizagem dos conhecimentos e de ferramentas culturais como a escrita, os sistemas de 

contagem e as normas que regem a economia local. Sendo assim, torna-se competente 

cognitivamente aquele indivíduo que consegue desempenhar sozinho e/ou em grupo, por meio 
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do uso de amplificadores culturais, determinadas tarefas que lhe são solicitadas. ((MEIRA; 

FALCÃO, 1997). Essa perspectiva, “que distingue um limiar de competência atual de um 

limiar de competência potencial, e que confere especial destaque a ferramentas de pensar 

culturalmente construídas, é tributária do pensamento de Lev Vygotsky” (MEIRA; FALCÃO, 

1997, p. 237). 

Dentre dois modelos de utilização do computador no ensino – o estrutural e o 

contextual –, citados por Meira e Falcão (1997), o segundo segue um modelo do que seria 

uma aprendizagem por meio do computador baseada no seu uso como instrumento mediador. 

Esse modelo contextual “enfatiza o uso de ferramentas computacionais voltadas ao 

desenvolvimento de conteúdos específicos do conhecimento” (p. 239). Adequam-se a esse 

modelo os utilitários e os softwares educacionais. Servem de suporte para o desenvolvimento 

de conceitos em diversos campos do conhecimento, sendo os softwares dessa natureza 

voltados para a exploração de conceitos específicos, como por exemplo, no caso da História: a 

colonização do Brasil, os povos indígenas brasileiros, a Pré-História, a arquitetura na Baixa 

Idade Média, etc., tendo menor alcance que os utilitários. 

Sintetizando, o modelo contextual subdivide-se em global e local, enfatizando o 

primeiro “menos as estruturas cognitivas gerais do que aquelas competências especializadas e 

vinculadas a um domínio ou conjunto de conteúdos” ((MEIRA; FALCÃO, 1997, p. 244), ao 

passo que o segundo enfatiza, por meio dos softwares educacionais, “conceitos específicos e 

situações locais de ensino” (idem, p. 251). 

Dentro dessa perspectiva, o modelo de software que atua como mediador seria, de 

forma análoga, semelhante ao de catalisadores, adicionando elementos para enriquecer a 

interação e comunicação entre alunos ou aprendizes. Acionam a dimensão sócio-interativa, de 

forma que esta se torne condição fundamental para que o(a) aluno(a)/aprendiz aprenda. São 

repletos de atividades cooperativas e o aluno é desafiado a avançar à medida que troca 
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informações com os professores e com os colegas de classe. Todos contribuem assim para o 

aprendizado mediado pelas tecnologias de informação (computador e o software educacional 

– em nosso caso). A aprendizagem se dá de forma colaborativa, e o software, nesse caso, não 

é algo fechado, mas sim um instrumento que possibilita a busca por mais informações, estas 

não na simples forma de respostas objetivas, mas sim sob formas subjetivas, que 

possibilitassem ao aluno retirar suas próprias conclusões sob determinado conceito ou 

informação. Talvez um exemplo possível fosse o de um software qualquer que possuísse links 

em determinados textos ou em determinadas gravuras, e que levariam o aluno ao ciberespaço, 

em busca de informações que complementassem e ajudassem na resolução de determinadas 

tarefas. 

De acordo com Brito e Purificação (2003), “muitos pesquisadores têm procurado 

estabelecer uma categorização dos softwares utilizados na educação seja quanto à maneira 

como o ensino pela informática ocorre, seja quanto ao conteúdo, ou seja, quanto à forma de 

interação humano-máquina” (p. 57). 

Dessa forma, para as autoras, podemos apontar cinco categorias de softwares 

educacionais, a saber: 

 

1. Exercício e prática; 

2. Tutoriais; 

3. Tutores inteligentes; 

4. Simuladores; 

5. Jogos educativos. 

 

Viso analisar os softwares educacionais destinados ao ensino de História tendo por 

objetivo desvelar as concepções da prática pedagógica que os mesmos evidenciam, tomando 
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por base algumas questões norteadoras: como estão sendo dispostos nos softwares educativos 

os conteúdos de História? Quais visões de História eles revelam? Que concepções de prática 

pedagógica eles evidenciam? Estão estes softwares trazendo a ênfase para a construção do 

conhecimento histórico ou apenas para a memorização de informações? 

Os softwares educacionais podem ser instrumentos decisivos para o desenvolvimento 

da aprendizagem, mas seria ingênuo pensar que “la mera interacción con el ordenador a través 

de determinado ‘software’ provoca siempre, de manera inevitable, cambios en la cognición y 

en el aprendizaje de la persona que lo está utilizando” (MARTI, 1993, p. 65)20. 

O software educativo pode ser definido como todo programa que utiliza uma 

metodologia que o contextualize no processo ensino e aprendizagem, pode ser considerado 

educacional. Vale apontar porém, que existem softwares criados exclusivamente para fins 

educacionais, mas também aqueles que foram idealizados para outros fins, mas que acabam 

servindo a este propósito (o Word
21, por exemplo). 

Os softwares educativos podem ser definidos também como produtos que, além de 

advindos do avanço da tecnologia e da informatização, agrupam conhecimentos social e 

culturalmente adquiridos pela sociedade. Neste ponto, não posso deixar de apontar o que 

testemunha Abreu (1998), quando diz que “o software educacional é um produto cultural, 

fruto do avanço tecnológico e, portanto, conformado segundo a lógica da sociedade onde está 

inserido” (p. 23). Para ela, “o software educacional tem uma dimensão tanto econômica 

quanto político-ideológica” (idem). 

Segundo Abreu (1998), essa dupla dimensão serve para que 

 

O software educacional não seja mero espelho dos interesses e visões das camadas 
privilegiadas, mas que possa ser instrumento que favoreça a reflexão e a elaboração 
do conhecimento crítico, basta que as camadas desprivilegiadas tenham acesso às 
novas tecnologias (p. 23). 

                                                           
20 “A mera interação com o computador através de determinado software provoca sempre, de maneira inevitável, 
mudanças na cognição e na aprendizagem da pessoa que o está utilizando”. 
21 Produto desenvolvido pela Microsoft®. 
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Teixeira e Brandão (2003) ressaltam que o software educacional “é todo aquele 

programa que possa ser usado para algum objetivo educacional, pedagogicamente defensável, 

por professores e alunos, qualquer que seja a natureza ou finalidade para a qual tenha sido 

criado” (p. 02). 

Outro conceito para o software educacional pode ser encontrado no relatório final da 

Jornada de Trabalhos de Informática na Educação: subsídios para políticas, sob a 

organização do MEC, que o coloca como sendo um instrumento “elaborado para contribuir 

diretamente para o ensino ou aprendizagem” (Apud ABREU, 1998, p. 23). Este conceito de 

software educativo, que toma por base a intencionalidade educacional é o que tomaremos com 

referência no corpo desta pesquisa. 

No tocante à origem dos softwares educativos, Perrenoud (2000) aponta que as 

aplicações dos mesmos advêm do que hoje é chamado de Ensino Assistido por computador 

(EA) e Aprendizagem Assistida por computador (AA), e que estes softwares “derivam do 

ensino programado dos anos 1960-1970” (p. 132), cuja finalidade era a de transformar em um 

diálogo aluno-máquina, a parte mais cansativa dos diálogos professor-aluno. 

Os softwares evoluíram no que concerne à interação, possibilitando a formulação das 

perguntas e processamento das respostas, bem como no que diz respeito à gestão das 

progressões (análise de respostas e dedução de estratégias). Acrescentam-se aos programas de 

automação do trabalho escolar os simuladores de ações complexas. Muitos desses que foram 

criados para auxiliar no ensino são evoluções de outros de uso mais geral. Nesta evolução 

apontamos como fator positivo o fato dos mesmos se tornarem acessíveis às crianças de idade 

menos avançada. Perrenoud (2000) aponta que os softwares educativos “ajudam a construir 

conhecimentos ou competências porque tornam acessíveis operações ou manipulações 

impossíveis ou muito desencorajadoras se reduzidas ao papel e lápis” (p. 133). 
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Abreu (1998) analisa a utilização de softwares baseada em modelos que permeiam a 

literatura sobre o ensino. Para ela, “toda concepção ensino-aprendizagem traz subjacente uma 

visão filosófica da relação entre sujeito e objeto do conhecimento” (p. 24) e, dessa forma, 

aparecem dois modelos22 fundamentais que buscam explicar tal processo: o da fragmentação 

e o da interação (ABREU, 1998). Com base nestes dois modelos é que ela vai elencar 

características para análise dos softwares educacionais. Mas em que consiste cada um deles? 

Segundo Abreu (1998), no modelo da fragmentação, sujeito e objeto são vistos como 

instâncias dissociadas, isoladas uma da outra. Este destaca o primado absoluto do objeto, no 

qual o sujeito é encarado como uma tabula rasa e tem a finalidade de adquirir o conhecimento 

existente no mundo, por meio dos órgãos e sentidos (cf. ABREU, 1998). “A percepção é a 

fonte das noções e a aprendizagem ocorre pela mudança do comportamento, como resultante 

do treino e da experiência, ou seja, pelo condicionamento” (p. 24). 

Nesse sentido, são elaboradas estratégias de ensino que tratam de compartimentalizar 

o conteúdo em pequenos blocos de informação rigidamente hierarquizados, seguindo critérios 

de pré-requisitos para seqüências de complexidade crescente, o que chamaríamos 

metaforicamente de concepção “escadinha”. 

Tais pressupostos são incorporados e operacionalizados nos softwares educacionais e 

estes são elaborados com a finalidade de ensinar algo a(o) aluna(o), sem “esquecer que a 

simplicidade, elegância e beleza constituem a estética importante para a estimulação 

esperada” (ABREU Apud FAGUNDES, 1988, p. 24). 

Abreu parte, na intenção de apresentar modelos para análise dos softwares 

educacionais, para a análise do uso do computador na educação, apontando que este aparece 

como uma máquina de ensinar, e que neste sentido, os docentes se utilizam, no exercício de 

                                                           
22 A autora trabalha com a idéia de paradigma, porém prefiro utilizar o termo “modelo”, por considerar que se 
atribui a paradigma o conceito de representação do padrão de modelos a serem seguidos. O paradigma é uma 
teoria matriz que origina o estudo de um campo científico e que pode vir a resultar em métodos que se tornem 
modelos. Esses modelos advindos dos paradigmas servem como referência inicial para estudos e pesquisas 
posteriores. 
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sua atividade docente, de softwares educacionais do tipo: exercício e prática, tutoriais e 

determinados jogo educativos; o que corrobora, na ótica da autora, para a evidenciação das 

práticas pedagógicas abaixo relacionadas: 

 

a) reforço de conteúdo(s) já vivenciado(s) em sala de aula; 

b) ajuda a(o) aluna(o) a manter, aumentar e automatizar habilidades básicas; 

c) substitutivo do(a) professor(a) no ensino de informações factuais; 

d) uso do lúdico para reforçar habilidades, conceitos e informações já ensinadas. 

 

 Tal concepção foi chamada de racionalista por Abreu (1998), pois considera o 

conhecimento como sendo anterior à experiência, sendo resultado do exercício de estruturas 

racionais, anteriormente formadas no indivíduo (MOREIRA Apud ABREU, 1998). 

Surge, em meio a essas discussões, o primado do sujeito (variação do modelo anterior, 

cf. ABREU, 1998), ressaltando que o indivíduo, ao nascer, “já apresenta todas as 

possibilidades do conhecimento definidas por leis inerentes à razão humana” (p. 25). A 

aprendizagem seria então encarada como um upgrade das estruturas cognitivas previamente 

formadas. 

Com relação ao modelo da interação, sujeito e objeto interagem no ato de conhecer. 

O conhecimento passa a ser encarado como algo a ser construído pelo sujeito, por meio da 

ação e da interação deste com o objeto do conhecimento. 

Nesse sentido, o uso do computador e do software educacional deve viabilizar trocas 

que são funcionais entre o aluno e o programa, com intenção de “desenvolver o seu 

pensamento e sua capacidade de analisar e generalizar os fenômenos da realidade” (ABREU, 

1998, p. 25). Torna-se necessária a criação de situações que levem os(as) alunos(as) a 

aprenderem a aprender, tornado-os(as) autônomos(as) e criativos(as). 
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Ainda com base no modelo citado acima, podem ser evidenciadas e/ou adotadas, as 

seguintes práticas pedagógicas: 

 

a) não fornecer diretamente o conteúdo; 

b) enfatizar a descoberta, atividade e exploração; 

c) centrar-se na auto-aprendizagem dos(as) alunos(as); 

d) promover a troca de experiências em grupo; 

e) encarar o erro como etapa do processo; 

f) considerar o professor como um facilitador da aprendizagem. 

 

Nesse sentido, o computador e os softwares educacionais podem ser utilizados em dois 

níveis: o individualizado e o compartilhado (utilizados no apoio a trabalhos cooperativos). 

No que diz respeito ao nível individualizado, aparecem os programas que tem por 

função tornarem os(as) alunos(as) participantes ativos na construção de sua própria 

aprendizagem. Destacam-se, então, os softwares de simulação e jogos educativos, de 

linguagem de programação e de bancos de dados, planilhas, editores de texto, editores 

gráficos e editores musicais. 

Já no nível compartilhado, a colaboração entre os sujeitos desempenha um papel 

essencial na construção de conhecimentos, e destacam-se os softwares que contêm 

hipertextos23 e hipermídias, os editores cooperativos de textos ou gráficos, os correios 

eletrônicos e as salas de aula eletrônicas e os diversos recursos da Internet. 

                                                           
23 Como foi explicado anteriormente, o hipertexto é um texto suporte que acopla outros textos em sua superfície, 
cujo acesso se dá através dos links que têm a função de conectar a construção de sentido, estendendo ou 
complementando o texto principal. Hipermídia é reunião de várias mídias num suporte computacional, suportado 
por sistemas eletrônicos de comunicação 
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Abreu (1998) afirma que neste nível “o software educacional para ter um caráter 

verdadeiramente educacional compatível com o momento, deverá, também, superar o 

paradigma do ensino e caminhar para o paradigma da aprendizagem (p. 26)24. 

Em um texto datado de 1999, Valente (1999) defende que a aprendizagem pode 

ocorrer basicamente de duas formas: memorização ou processamento de informações. Com 

relação ao segundo caso, há a possibilidade de construção do conhecimento. 

 

O computador pode ser um importante recurso para promover a passagem da 
informação ao usuário ou facilitar o processo de construção de conhecimento. No 
entanto, por intermédio da análise do software, é possível entender que o aprender 
(memorização ou construção do conhecimento) não deve estar restrito ao software, 
mas à interação do aluno-software (VALENTE, 1999, p. 90). 
 

 

Dessa forma, ao se analisar os softwares educacionais, no que concerne à construção 

do conhecimento favorecida ou não pelo mesmo, bem como ao papel que o professor 

desempenha para que tal aprendizagem ocorra, tal análise nos possibilita classificá-los entre 

os tutoriais e os softwares de programação (VALENTE, 1999), conforme tabela a seguir: 

 
 

Tabela 04: modelos de softwares educacionais 
 

 
TUTORIAIS 

“Software no qual a informação é organizada de acordo com uma seqüência 
pedagógica particular e apresentada ao estudante, seguindo essa seqüência ou 
então o aprendiz pode escolher a informação que desejar” (VALENTE, 1999, pp. 
90-91). 

JOGOS 
EDUCACIONAIS 

Podem apresentar características de tutoriais e simulação aberta. 

PROCESSADORES 
DE TEXTO 

Destinado ao trabalho de edição de textos diversos. A utilização de editores de 
texto facilita e agiliza atividades como mudar frases de lugar, apagar palavras 
indesejadas, alterar a cor de seu texto, e uma infinidade de outras coisas 
que, se feitas à mão, tomariam muito tempo do(a) aprendiz. 

PROCESSADORES 
DE IMAGENS 

Semelhante ao processador de texto, só que destinado a trabalhos diversos com 
imagens, como por exemplo: alteração de tamanho, largura, brilho, imagem e 
sobreposição de imagens diversas. 

PROGRAMAÇÃO  Software que requer do aprendiz a utilização de conceitos, estratégias e estilos de 
resolução de problemas. Criado para ser uma ferramenta auxiliar na resolução de 
problemas. 

 

                                                           
24 Momento em que se abandona o foco da transmissão de informações e se passa a focar a aquisição do 
conhecimento. 
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Nesta pesquisa, nossas análises tomam, inicialmente, como base, a classificação 

acima, de forma que, a partir da mesma, norteamos a escolha dos softwares destinados ao 

ensino de História a serem analisados. 

Enfim, ressaltamos que quando nos referimos ao uso do computador em Educação, a 

idéia que as novas tecnologias vêm substituir o professor já não possui tanta força, como 

outrora possuía. Este mito, apesar de ainda presente, vem se justificando pela falta de 

informação e esclarecimento sobre o assunto. 

Vale enfatizar que diante das transformações tecnológicas e do surgimento de novas 

exigências sociais refletindo na educação, surgem questionamentos sobre o papel da escola 

diante desta realidade. Em nosso caso, vêm as seguintes perguntas: Como as novas 

tecnologias, em especial os softwares educacionais evidenciam concepções de prática 

pedagógica? Quais são as concepções de ensino da disciplina que eles revelam? E no caso 

específico desta pesquisa, como essa ferramenta pedagógica pode contribuir para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica preocupada com a formação de um discente 

crítico? É sobre essas questões que pretendemos refletir a partir de então. 
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CAPÍTULO 2: PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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No intuito de desvelar os conceitos de prática pedagógica evidenciados nos softwares 

educacionais de História, levamos em consideração que a mesma se constitui como uma 

relação onde teoria e prática, não existem uma sem a outra e apresentam-se em indissolúvel 

unidade. 

Dessa forma, dentre as várias correntes do pensamento que visam interpretar esta 

relação encontramos a dialética, que de acordo com Kosíc (1976), “trata da ‘coisa em si’. Mas 

a ‘coisa em si’ não se manifesta imediatamente ao homem” (p. 09), pois: 

 

No trato prático-utilitário com as coisas – em que a realidade se revela como mundo 
dos meios, fins, instrumentos, exigências e esforços para satisfazer a estas – o 
indivíduo ‘em situação’ cria suas próprias representações das coisas e elabora todo 
um sistema correlativo de noções que capta e fixa o aspecto fenomênico da realidade 
(KOSÍC, 1976, p. 10). 
 
 

Sendo assim, a realidade é posta ao indivíduo e cabe a ele interpretá-la. Para isso, ele 

se utiliza de suas próprias experiências de vida, suas crenças e sua ideologia. E para 

compreender os fenômenos do mundo real, torna-se necessário compreendê-lo (KOSÍC, 

1976). 

Portanto, nesta pesquisa, no intuito de compreender a ideologia por trás dos softwares 

educativos destinados ao ensino de História, o fundamento reside em desvelar entender a 

mensagem/discurso – a concepção de prática pedagógica – evidenciada por tais softwares 

educativos utilizados por professores(as) da disciplina. 
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Optamos por um trabalho sobre os softwares educativos com base na análise de 

conteúdo, por ser objeto da mesma “a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita) gestual, 

silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. Necessariamente ela expressa 

um significado e um sentido” (FRANCO, 2003, p. 13 – Grifo da autora). 

 

2.1. Seleção dos softwares 

 

Para desvelar o conceito de prática pedagógica evidenciado nos softwares 

educacionais de História, iniciamos com uma seleção de professores que pudesse colaborar 

com a escolha dos softwares para a pesquisa. Esses docentes foram escolhidos inicialmente a 

partir de contatos pessoais: companheiros de profissão que nos ajudaram indicando outros 

docentes que em suas aulas se utilizavam de softwares e/ou possuíam esses recursos 

disponíveis para uso em sua prática docente. 

Após esse levantamento prévio junto aos docentes, chegamos a outros profissionais 

em escolas diversas que trabalham com ensino fundamental II. Esses possibilitaram 

identificar quais os softwares de maior preferência entre os professores da disciplina que 

colaboraram com a pesquisa, ajudando-nos a selecionar os títulos que constituiriam o corpus 

de análise de nossa pesquisa. 

Concluída esta etapa, foi necessária a escolha dos títulos, pois eles constituir-se-iam 

como os documentos primários de nossa análise, e a partir dos mesmos, poder-se-ia chegar ao 

foco de nossa investigação, que reside em desvelar os conceitos de prática pedagógica 

evidenciados nos softwares educativos construídos para o ensino da História. 

Enfatizamos aqui que os avanços da tecnologia permitem uma interação cada vez 

maior entre o processo de ensino/aprendizagem e o computador com os seus componentes, 

entre os quais o software educacional. No levantamento da bibliografia existente, constatamos 
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que não existe um único conceito de software educativo. Variados autores, dentre eles 

Oliveira, Costa e Moreira (2001), afirmam que o que caracteriza o software como educacional 

é a sua inserção em contextos de ensino-aprendizagem. Sendo assim, um determinado 

programa de computador pode vir a ser considerado um bem educacional, desde que seja 

intencionalmente utilizado pela escola, e mesmo que não tenha sido produzido com finalidade 

escolar. 

Entretanto, para a escolha dos softwares a serem analisados, utilizamos como critério o 

fato dele ter sido projetado intencionalmente com finalidade didática, excluindo deste 

processo softwares que foram elaborados para finalidades diversas e que passam a ser 

aproveitados como suportes didáticos pelos(as) professores(as)25. Esta distinção nos levou 

ajudou a realizar uma primeira etapa da seleção do corpus documental. 

A partir de então, partimos para a elaboração de um questionário de sondagem, que 

nos daria subsídios sobre a escolha dos softwares educacionais baseada no critério de uso 

pelos(as) professores(as) em sua prática docente. A decisão sobre quais softwares seriam 

utilizados na pesquisa foi orientada pela escolha dos professores colaboradores, pois temos 

em mente que a seleção dos mesmos por parte do professor para seu uso cotidiano poderia 

estar ligada à sua adequação ao ensino dos conteúdos a serem vivenciados, bem como à 

realidade do professor. Podemos explicitar que essa seleção levou em conta, principalmente, a 

acessibilidade e a praticidade na operacionalização dos seus dados (conteúdos). 

Depois de estabelecido o critério de escolha do tipo de software a ser analisado 

(softwares destinados, desde a sua criação, ao trabalho didático), o passo seguinte foi o de 

escolha do grupo de professores ao qual se aplicaria o questionário de levantamento de 

informações prévias (ANEXO 1). Optamos por trabalhar com profissionais de escolas 

                                                           
25 Citamos aqui – por exemplo – o editor de texto Word, produzido pela Microsoft, não com a finalidade 
educativa, mas que, mesmo assim, serve como recurso didático para os professores, quando estes se utilizam do 
mesmo para a montagem de uma súmula, de um roteiro ou de uma ficha de exercícios. Não foi idealizado com 
finalidade educativa, mas pode ter seu uso didatizado pelos docentes. 
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públicas e particulares, professores e professoras, que em sua prática docente se utilizavam de 

softwares educacionais no ensino da disciplina, não levando em consideração a formação 

inicial e continuada dos mesmos, nem a formação específica para o uso de softwares em suas 

aulas. Nosso critério foi o do uso. Quais professores(as) utilizam softwares de História ao 

ensiná-la aos seus discentes? Esta foi a pergunta que norteou nossa escolha dos professores 

colaboradores26. Um fator que apontamos aqui é o de que nem todos(as) os(as) docentes da 

rede pública, mesmo possuindo softwares educacionais para o ensino da História, têm 

condições de usá-los em suas escolas por carência de laboratórios especializados e equipados 

para o seu uso. Algumas escolas públicas chegaram a disponibilizar softwares educacionais 

para os professores, mas a falta de formação necessária para utilizá-los ou a inoperância dos 

laboratórios de informática nas escolas os impedem de fazê-lo. 

Aqui gostaríamos de enfatizar que as políticas de informatização das redes devem ser 

entendidas como uma ação importante para viabilizar a aplicação das Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação no ensino público, tendo em vista que na rede privada de ensino a 

informatização vem sendo feita há algum tempo e, de acordo com Brito e Purificação (2003, 

p. 48), vem acentuando as diferenças entre os diversos sistemas escolares: 

 
 
Escolas particulares já ostentam um grau significativo de informatização; muitas 
vezes escolhem um modelo prático e rápido para a montagem destes laboratórios. 
Feito o investimento em equipamento, contrata-se uma assessoria especializada para 
cuidar do laboratório e não se pensa mais nisso. As escolas públicas estão se 
informatizando devagar. As que já têm laboratório, o conseguiram por meio de 
doações de empresas, parcerias com outros segmentos da sociedade e, 
principalmente, arrecadações feitas pelas Associações de Pais e Mestres (APM´s) e 
programa PROINFO. 
 

 

É neste contexto que os professores colaboradores estão inseridos. No âmbito desta 

pesquisa, os professores(as) entrevistados(as) deveriam ser profissionais graduados(as), 

                                                           
26 Chamamos de professores colaboradores os profissionais que nos ajudaram na escolha dos softwares, bem 
como no esclarecimento de todas as questões relativas à sua utilização pelos docentes em sala de aula. 
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iniciantes ou veteranos(as) no exercício de sua atividade docente, que se utilizavam de 

softwares educacionais de História em suas aulas. O número de docentes que respondeu o 

questionário foi de 6 (seis), que nomeamos, em seqüência de sujeitos A, B, C, D, E e F. Três 

(3) destes docentes atuavam na escola particular e três (3) na escola pública. 

O questionário de levantamento de informações prévias (APÊNDICE 1), direcionado 

aos responsáveis designados para atender o pesquisador, foi composto por perguntas abertas e 

fechadas com espaço para observações dos professores. Tal levantamento caracterizou-se pela 

interrogação direta dos(as) professores(as) que tivessem ação decisiva na seleção dos 

softwares educacionais da pesquisa. Com a aplicação destes questionários, buscaram-se 

esclarecimentos com respeito a alguns elementos: 

 

1 – Tempo de exercício da docência dos professores e professoras; 

2 – Lista de softwares educacionais utilizados pelo professor ou cedidos pela escola para o seu 

trabalho;  

3 – Freqüência de uso dos softwares educacionais da área de História pelos professores. 

 

A partir das informações extraídas dos questionários, pudemos montar uma lista de 

títulos de softwares educacionais de História, conforme a utilização pelos professores 

participantes da pesquisa, disposta segundo a tabela a seguir: 
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Tabela 05: softwares escolhidos e/ou adquiridos por docentes de História 

PROFESSOR(A) SOFTWARES EDUCACIONAIS 
DE HISTÓRIA 

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR 

 

 

A 

- Atlas de História Geral 
- Desafios do Conhecimento 
- História do Mundo – Aventura 
Visual 
- História do Brasil 

- Ática Multimídia 
- Sistema Positivo 
- Globo Multimídia 
 
- ATR Multimídia 

B - Desafios do Conhecimento - Sistema Positivo 
C - Almanaque Abril – Brasil e Mundo 

- História do Brasil 
- Enciclopédia Encarta 

- Editora Abril 
 
- ATR Multimídia 
- Microsoft 

D - História do Brasil - ATR Multimídia 
E - Almanaque Abril – Brasil e Mundo 

- História do Mundo – Aventura 
Visual 
- Desafios do Conhecimento 

- Editora Abril 
 
- Globo Multimídia 
 
- Sistema Positivo 

F - História do Brasil 
- Desafios do Conhecimento 
- Enciclopédia Encarta 
- 500 Anos de Pintura 

- ATR Multimídia 
- Sistema Positivo 
- Microsoft 
- CDIC Informática 

 

Observando a tabela acima, verifica-se que um dos softwares educacionais de História 

(Softwares “Desafios do Conhecimento”) é utilizado por 04 dos Sujeitos (A, B, E e F) e um 

outro (“História do Brasil ATR”) apresenta também 04 ocorrências (Sujeitos A, C, D e F). 

Apontamos para o fato de que cada docente adquiriu esses softwares educacionais de forma as 

mais diversas, mas que o fato de se ter mais 25% de presença de um mesmo software indica 

alguma característica peculiar deste suporte. Para termos uma visão da incidência dos títulos 

escolhidos, convertemos esses dados no seguinte gráfico: 
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Gráfico 01: incidência na escolha dos softwares educativos pelos(as) docentes. 

 

 

A análise dos questionários nos ajudou a observar também que as formas de aquisição 

dos softwares podem ir desde a participação de todos os profissionais da escola no processo – 

corpo docente, coordenadores e direção – até escolas em que o professor acabou por 

selecionar sozinho os suportes a serem adquiridos. Nesse último caso, utilizando de seu 

próprio orçamento e esforço no intuito de oferecer aos alunos e alunas um recurso 

diferenciado dos comumente utilizados (quadro, giz ou marcador, transparências, filmes, 

músicas, mapas). 

Com relação à aquisição específica de softwares educacionais para a área de História, 

foi constatado durante a coleta de dados para a escolha dos títulos a serem analisados, que no 

caso de alguns docentes, o critério era adquirir um software educativo que fosse encontrado 

no mercado e pudesse ser utilizado em todas as turmas nas quais esses profissionais 

lecionassem27. Para outros, o critério, também mercadológico, era selecionar o material de 

acordo com uma listagem de softwares disponibilizada por uma empresa responsável pela 

                                                           
27 Um software destinado aos ensinos Fundamental e Médio, por exemplo. 
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implantação do laboratório de informática no local. Verificou-se ainda a escolha por meio de 

indicação de outros professores que já utilizavam os títulos mais evidenciados. 

A partir dos dados obtidos, optamos por trabalhar com os softwares com maior 

incidência de utilização pelos professores colaboradores, a saber: História do Brasil ATR e 

Desafios do Conhecimento (Sistema Positivo), sendo esses dois títulos também utilizados por 

nós em nossa prática docente. 

 O software educacional Desafios do Conhecimento é destinado a alunos e alunas do 

Ensino Fundamental II, e é dividido em volumes. Apresenta 2 volumes destinados à 5ª série e 

um para as demais. 

 

Imagem 02: tela de abertura do software DC para a 5ª série. 

 

  

Apresenta-se como baseado em perspectivas construtivistas, se colocando como um 

instrumento inovador, destinado à formação do conhecimento histórico escolar baseado na 

criticidade dos alunos e alunas, com “proposta de ação que acredita em uma escola que 
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precisa ajudar cada um a se descobrir, abrindo-se aos outros” (Proposta Pedagógica Positivo). 

Do volume de 5ª ao de 8ª, a coleção apresenta 13 temáticas do conhecimento histórico. 

O software História do Brasil ATR, por sua vez, destina-se também ao ensino 

fundamental II, entretanto apresenta conteúdos voltados apenas para a História do Brasil, 

possuindo 392 textos que poderíamos considerar como capítulos, dando uma grande ênfase à 

difusão de informações. Apresenta arquivos de áudio com discurso de personagens da história 

nacional e mapas animados que mostram, por exemplo, as rotas seguidas pelos bandeirantes. 

 

Imagem 03: tela de abertura do software História do Brasil ATR. 

 

 

2.2. Análise dos dados 

 

Nossa pesquisa preza pela abordagem qualitativa que, segundo Straus e Corbin (2008), 

constitui-se como aquela que produz “resultados não alcançados através de procedimentos 

estatísticos ou de outros meios de quantificação” (p. 23). Como metodologia para análise dos 
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dados obtidos, optamos por trabalhar com a análise de conteúdo para extrair a mensagem 

oculta dos softwares os quais escolhemos. Tal abordagem apresenta-se para nós mais 

adequada na medida em que torna possível dar um tratamento tangível, com a contagem e 

verificação da freqüência de unidades menores do texto, ao mesmo tempo em que também 

nos oferece os elementos qualitativos, quando, partindo do que foi categorizado e 

quantificado, podemos fazer inferências e interpretações. 

Para tratar da análise de conteúdo (AC), usamos como referência o texto de Bardin 

(1994). A autora parte das origens, dizendo que a AC teve início nas primeiras décadas do 

século XX, nos Estados Unidos da América, e que foi utilizada inicialmente por agentes e 

militares com a finalidade de descobrir mensagens ocultas dos inimigos em materiais de 

propaganda e jornalístico. Mais à frente passou a ser utilizada pelo jornalismo e pelo 

marketing com finalidades diversas. Após a Segunda Guerra Mundial, a AC foi mais utilizada 

no meio acadêmico, sendo, ao mesmo tempo, bastante questionada. Pode ser definida da 

seguinte maneira: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 
(BARDIN, 1994, p. 37). 

 

Esta breve digressão histórica serve para mostrar como a AC esteve ligada a objetos e 

objetivos distintos e nos revela que desde os seus primórdios “enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre dois pólos do rigor da objetividade e da 

fecundidade da subjetividade”. (BARDIN, 1994, p. 07). É esta característica que mais nos 

atrai na AC. 

Podemos apontar dois objetivos principais na análise de conteúdo. O primeiro seria o 

da superação das dúvidas: posso afirmar que minha leitura de determinada mensagem é 
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válida e pertinente? O segundo reside no enriquecimento da leitura, pois esta, sendo atenta, 

pode contribuir para descoberta de conteúdos e estruturas que confirmam o que se procura, 

bem como para informar novidades. Cabe aqui apontar que este último objetivo se relaciona 

com as duas funções da AC: a função heurística e a de administração da prova. Como sugere 

Bardin (1994), a primeira está relacionada ao aumento da propensão à descoberta, enquanto 

que a segunda busca confirmar ou infirmar hipóteses anteriormente formuladas. 

No que se refere aos métodos e às técnicas, existe uma boa quantidade de 

procedimentos que podem ser escolhidos para atender aos objetivos do estudo proposto. 

Nesse sentido, como nos diz Bardin (1994), “não existe o pronto a vestir em análise de 

conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes dificilmente transponíveis. A 

técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos tem que ser 

reinventada a cada momento...” Para nossa pesquisa optamos pela análise por categorias, que 

segundo Bardin (2008), 

 

Funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias 
segunda reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes possibilidades de 
categorização, a investigação dos temas, ou análise temática, é rápida e eficaz na 
condição de se aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e simples (p. 
199). 

 

O caminho básico seguido foi o de uma pré-análise (ou leitura flutuante), seguida do 

estabelecimento das categorias e da exploração do material, e por fim, o tratamento dos 

resultados por meio da inferência e da interpretação. 

Em nosso caso, como lidamos com as mensagens contidas nos softwares educacionais 

de História, com o estabelecimento das categorias, chegamos à seguinte nomenclatura: 

concepção de tempo histórico, concepção de sujeito(s) histórico(s), atividades propostas 

nos softwares, iconografia presente nos softwares e concepção(ões) de ensino de História 

e prática pedagógica apontada(s) pelos softwares. 
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Com relação aos tipos de tempo apresentados nos softwares, levamos em consideração 

que é difícil precisar uma definição para tal, tendo em vista que muitos pensadores que se 

dedicam a entendê-lo consideram diversas abrangências relacionadas às possibilidades de 

contornos que assume, tanto no campo da realidade natural e física, como nas criações 

culturais humanas. Dependendo do ponto de vista de quem o concebe, o tempo pode abarcar 

concepções múltiplas (BRASIL/MEC, 2000). Classificaremos então, a partir da análise dessa 

categoria nos softwares selecionados, a concepção de tempo de acordo com a nomenclatura 

linear ou cronológico, quando se referir ao tempo estabelecido na perspectiva do calendário, 

e não-linear ou multitemporal, quando fugir desta perspectiva cronológica estabelecida pelo 

calendário.  

Podemos apontar, entretanto, que na concepção de tempo linear, existe a noção de 

passado e futuro, existe a noção de ação correta e de ação errada. O tempo linear é uma 

perspectiva considerada ilusória da natureza da realidade. É uma concepção que se adéqua à 

experiência no plano físico, o qual nos parece repleto de desafios e de contradições. Em 

contrapartida, o tempo não-linear representa a percepção da totalidade, da interligação com 

tudo o que existe. Com a idéia de multitemporalidade, existe a possibilidade de visualizar a 

carga do passado que se faz presente no tempo presente. E nessa concepção, o presente é 

considerado não apenas como o contemporâneo, mas como o resultado e herança de uma série 

de transformações no desenrolar da história da humanidade. É com base nessas sub-

categorizações que analisaremos os softwares selecionados. 

A presença de novos sujeitos no cotidiano da escola vem acompanhada das 

transformações aceleradas e plurais da sociedade atual. A partir dessa premissa é que 

definimos os sujeitos históricos. Estes passam a ser não apenas os grupos tradicionalmente 

tidos por dominantes, mas também os submetidos, desvalorizados e ignorados da sociedade, 

que começaram a reivindicar seus direitos como cidadãos, especialmente o de acesso à 
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educação. Nesse sentido, acompanhando o movimento promovido pela Nova História, novos 

sujeitos começaram a serem visualizados no campo da historiografia e no ensino da História, 

por meio de um currículo multicultural, cuja função seria abarcar a diversidade cultural e a 

contribuição dos diferentes grupos nos saberes e práticas escolares. Consideraremos então, 

como sujeitos históricos, para objeto de nossa análise, todos os personagens, agentes sociais, 

individuais ou coletivos que, consciente ou não, participaram na construção da História, 

podendo-se citar como exemplos: trabalhadores, patrões, escravos, reis, camponeses, 

políticos, prisioneiros, crianças, mulheres, religiosos, velhos, partidos políticos. 

Com relação aos tipos de atividades apresentadas nos softwares, buscamos localizar 

exercícios de associação (atividade onde o aluno é levado a ligar uma informação a outra, 

previamente concebida como correta, típica atividade do ligue uma coluna a outra); 

localização de informações (atividade cuja finalidade é levar o discente a extrair informações 

do texto e copiá-la em outro local); arraste e solte (atividade encontrada nos softwares 

analisados, pela qual o aluno é levado a arrastar um objeto e soltá-lo em um espaço 

previamente concebido. Quando solto no local correspondente, mensagens de parabenização 

pelo acerto são emitidas pelo software); labirinto (atividade onde o aluno é incentivado a 

traçar uma rota previamente tida por correta para uma determinada informação e/ou 

personagem) e montagem (o aluno é levado, por meio dessa atividade, a montar um quebra-

cabeças, edifício, quadro, templo, etc., de acordo ou não com o conteúdo trabalhado. 

No que tange à iconografia e ao seu tratamento pelos softwares, adotamos a seguinte 

classificação: ilustrativa (quando a imagem serve de explicação para o texto verbal), 

problematizadora (tem por finalidade ajudar a ampliar a discussão de um tema e gerar 

questões-problemas), descanso visual (acompanha o texto, mas não tem vinculação com ele), 

decomposta (quando vem fragmentada no texto ou dividida em partes isoladas, apresentando-

se apenas uma parte dela e não a mesma em sua totalidade). 
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No que concerne às matrizes de referência, optamos por trabalhar com o Positivismo, 

o Marxismo e a Nova História. A matriz positivista refere-se a uma história factual, 

eminentemente político-militar e estruturada em torno dos elementos caracterizadores da 

pátria. É uma história com um restrito universo de objetos e periodizações, presa ao 

documento escrito e preferencialmente oficial, teoricamente difusa (mas fundadora de 

cânones metodológicos), cujo resultado final está na glorificação da política e dos grupos 

sociais dominantes (nem tudo é história). Concentra-se nas categorias políticas e nos ditos 

“grandes personagens”. 

A historiografia marxista, por sua vez, ofereceu uma perspectiva importante para a 

compreensão do passado. Esta mostrou a importância das massas nos feitos históricos e 

mostrou que grandiosos homens, hoje homenageados, não fizeram a história sozinhos. 

Categorias mais presentes nesta matriz são as que estão relacionadas ao social e econômico. 

Porém, a ênfase econômica dos estudos realizados pelos historiadores marxistas não deu conta 

de todos os aspectos da vida das sociedades no decorrer da história. Aspectos também 

importantes da vida cotidiana das sociedades na história não foram incluídos dentro do foco 

marxista e assim, começou a ser escrita uma nova história. 

Atualmente, novos e ousados métodos de estudo, novos objetos e novas abordagens, 

que dão conta de uma maior diversidade de temas, não apenas dos aspectos singulares, 

também interessaram aos novos historiadores. A Nova História, em francês, "Nouvelle 

Histoire", como é conhecida a terceira geração da chamada Escola dos Annales, trouxe 

contribuições ao campo da história cultural, ao aproximar a história das demais ciências 

sociais e incorporar suas metodologias de análise e objetos de estudo. Adotou objetos como 

cultura, cotidiano e personagens não inseridos na historiografia positivista, que se preocupava 

apenas com os vencedores. 
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Consideramos também, para a análise dos dados, as ocorrências que não são 

associadas puramente a uma matriz anteriormente mencionada, mas a fusão de categorias de 

ambas. A essas chamaremos de “híbridas” (CUNHA, 2005). 

Enfim, a partir da leitura flutuante realizada, pudemos observar que uma diversidade 

de situações coletadas nos softwares darão subsídios para o enriquecimento do trabalho e, em 

seu conjunto, os procedimentos metodológicos objetivaram facilitar o tratamento e análise dos 

dados coletados, e a partir do cruzamento das informações descobertas, revelar as concepções 

de prática pedagógica que são evidenciadas nos softwares escolhidos, o que será apresentado 

adiante em nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 3 – CONCEPÇÕES DE PRÁTICA PEDAGÓGICA EVIDENCIADAS 

NOS SOFTWARES ANALISADOS 
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Este capítulo tem por finalidade apresentar, a partir da análise dos dados coletados, as 

concepções de prática pedagogia evidenciadas nos softwares analisados. Com esta finalidade, 

tomaremos como referência de análise as categorias tempo histórico, sujeitos históricos, 

atividades propostas, iconografia e concepção(ões) de ensino de História e prática pedagógica. 

Esta última categoria resulta de inferências construídas a partir das análises das categorias 

anteriores. 

 

3.1. Tempo histórico nos softwares educacionais escolhidos 

 

Não existe uma única forma de se escrever a História, embora existam pessoas que 

pensem que sim. Alguns historiadores tinham como correta a idéia de que a escrita da História 

deveria ser pautada em narrativas impessoais e destituídas de qualquer juízo de valor. Deveria 

ser a História uma ciência acrítica, neutra e o seu escritor – o historiador – apenas um mero 

narrador, que tinha como principal finalidade escrevê-la tal como ela ocorreu sem se permitir 

realizar qualquer interpretação dos fatos históricos. Nesse sentido, o historiador deveria ser 

um profeta com o olhar voltado para o passado. Teria a função de revivê-lo tal qual ele 

ocorreu. 

Esta perspectiva de análise, de raízes positivistas, nos legou uma História baseada em 

relatos de fatos do passado (estes assumindo vital importância), que pode ser evidenciada pelo 
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discurso de Jean Glénisson, cujos textos conheceram notoriedade na década de 1960, que nos 

aponta que: 

 

Para um historiador não é essencial o desenrolar de um fato, mas sua verificação 
num momento dado. O historiador age no tempo, num tempo próprio à história e, 
segundo a bela fórmula de Fernand Braudel, “este tempo adere ao seu pensamento, 
assim como a terra se prende à pá do jardineiro” (GLÉNISSON, 1961, p. 29). 
 

 

Paul Veyne (1998), por sua vez, a contracorrente do que sustentavam historiadores 

positivistas ortodoxos, nos diz que “a História é uma narrativa de eventos: todo o resto resulta 

disso” (VEYNE, 1998, p. 18), e dessa forma, como narrativa, não pode ressuscitar os fatos 

tais como ocorreram, da mesma forma que não o faz o romance, seja ele livro ou filme, pois 

 

Em nenhum caso, o que os historiadores chamam um evento é apreendido de uma 
maneira direta e completa, mas, sempre, incompleta e lateralmente, por documentos 
ou testemunhos, ou seja, por tekmeria, por indícios. Ainda que eu tivesse sido 
contemporâneo e testemunha de Waterloo, ainda que eu tivesse sido seu principal 
ator, Napoleão em pessoa, teria apenas uma perspectiva sobre o que os historiadores 
chamarão o evento Waterloo; só poderia deixar para a posteridade o meu 
depoimento que, se chegasse até ela, seria chamado indício (...) A história é, em 
essência, conhecimento por meio de documentos. Desse modo, a narração histórica 
situa-se para além de todos os documentos, já que nenhum deles pode ser o próprio 
evento; ela não é um documento em fotomontagem e não mostra o passado ao vivo, 
“como se você estivesse lá” (VEYNE, 1998, pp. 18-19). 
 

 

Entretanto, em uma ou em outra perspectiva, aparece como categoria comum a ambas, 

o tempo. Este é entendido como uma importante invenção humana que contribui para a 

ordenação do acontecer histórico e para a construção da narrativa histórica. Para o ensino da 

disciplina História, ele ocupa um lugar de destaque, tendo em vista que os professores e 

professoras, desde as séries iniciais, introduzem perspectivas de temporalidade em suas aulas, 

bem como constitui conceito fundamental e estruturador (CARRETERO, 1998) para o ensino 

e a aprendizagem da História referido por diversas propostas curriculares, a exemplo dos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais da área. Sendo assim, é sobre a forma como os softwares 

escolhidos apresentam o tempo histórico que reside a análise das linhas que se seguem. 

 De acordo com o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), “o ensino e a 

aprendizagem em História envolvem uma distinção básica entre o saber histórico, como 

um campo de pesquisa e produção de conhecimento do domínio de especialistas, e o saber 

histórico escolar, como conhecimento produzido no espaço escolar” (p. 35 – os grifos são 

nossos). O saber histórico resultaria, então, da reelaboração/ressignificação do conhecimento 

produzido no campo historiográfico e pelos especialistas do campo das Ciências Humanas, 

“selecionando e se apropriando de partes dos resultados acadêmicos, articulando-os de acordo 

com seus objetivos” (BRASIL/MEC, 2000, p. 35).  

Na sala de aula, o saber histórico escolar é constituído a partir da junção dos objetos 

de aprendizagem, narrativas, atividades e materiais didáticos, com as diversas formas de 

comunicação escolar apresentadas no processo pedagógico. Este, “na sua relação com o saber 

histórico, compreende de modo amplo, a delimitação de três conceitos fundamentais: o de fato 

histórico, de sujeito histórico e de tempo histórico” (BRASIL/MEC, 2000, p. 35 – os grifos 

são nossos). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de História definem os fatos históricos “como 

ações humanas significativas, escolhidas por professores e alunos, para análises de 

determinados momentos históricos” (BRASIL/MEC, 2000, p. 35). O mesmo critica a visão 

que aponta os sujeitos históricos como personagens que desempenham ações individuais 

e/ou tidas como heróicas, “de poder de decisão política de autoridades, como reis, rainhas e 

rebeldes” (BRASIL/MEC, 2000, p. 36) e ressalta que o sujeito histórico como um agente de 

transformação social, seja ele um indivíduo, grupo ou classes sociais (BRASIL/MEC, 2000). 

No tocante ao tempo histórico, este 
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Pode ser dimensionado diferentemente, considerado em toda sua complexidade, cuja 
dimensão o aluno aprende paulatinamente. (...) Compreendido nessa complexidade 
utiliza o tempo institucionalizado (tempo cronológico), mas também o transforma à 
sua maneira. Os níveis das durações estão relacionados à percepção das mudanças 
ou das permanências nas vivências humanas. (BRASIL/MEC, 2000, p. 37). 

 

É certo que, de algum modo, o tempo impõe-se ao historiador. Independente da nossa 

concepção de história – e atinja ela a maior distância possível relativa à crônica e à narrativa – 

nunca poderemos escapar da reflexão sobre o papel e importância do mesmo para a 

construção da História e do raciocínio histórico (POZO; ASENSIO; CARRETERO, 1989), 

bem como para a compreensão de nossas vidas.  

Alguns historiadores chegaram a afirmar que nossa missão primordial seria a de fixar 

uma cronologia e uma datação precisa e sem falhas. Hoje, porém, temos mais de uma visão 

relativa ao conceito de tempo. Até pouco tempo atrás, historiadores concordavam com a visão 

de Jean Glénisson de que: 

 

Os historiadores, assim, movem-se no tempo. Um tempo por eles concebido como 
dotado de um “curso linear, contínuo, irreversível” – de um sentido único – 
afastando todas as concepções cíclicas e, mesmo, a repetição dos acontecimentos 
sob uma forma completamente idêntica. Movem-se eles num tempo que corresponde 
ao do passado: um passado concebido “como tal, como matéria e objeto” – 
objetivado, segundo a linguagem dos filósofos – passível de ser imaginado, de ser 
explorado, de certa forma. Bem antes de Wells, já o historiador é explorador do 
tempo, embora só se possa deslocar numa direção, a do passado, e num só tempo, o 
“tempo da história” (GLÉNISSON, 1961, p. 30). 
 

 

Entretanto, quando nos direcionamos à simples experiência do ensino da história em 

classes elementares, surge a dificuldade da criança em construir a noção de duração. 

 

O tempo é um dos conceitos mais complexos de entendimento. Para os estudiosos 
que se dedicam a entendê-lo, existe uma série de abrangências que são consideradas, 
relacionadas às possibilidades de contornos que assume, tanto no campo da 
realidade natural e física, como nas criações culturais humanas. Dependendo do 
ponto de vista de quem o concebe, o tempo pode abarcar concepções múltiplas 
(BRASIL/MEC, 2000, p. 83). 
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Dessa forma, a concepção de duração não é, portanto, inata ao indivíduo, mas 

socialmente construída. O mesmo podendo ser aplicado às sociedades. A Psicologia moderna 

aponta para o fato de que a memória do passado e a noção de futuro são aquisições, que 

nascem num momento dado do desenvolvimento humano; sendo então “novidades mentais”. 

A divisão do tempo, assim, varia de sociedade para sociedade, de civilização para civilização, 

de nação para nação, de cultura para cultura. 

No decorrer da história das sociedades, então, quando da problematização sobre a 

produção do conhecimento histórico, bem como sobre as representações de tempo e de 

passado que temos, surge um novo conceito de temporalidade: o tempo da experiência, que 

foge da idéia de um tempo definido aprioristicamente, onde os acontecimentos seriam escritos 

como que em face de um filme linear. Surge a perspectiva da multitemporalidade ou de 

tempos simultâneos. 

Na história das representações socialmente construídas sobre o tempo, visualizamos a 

passagem da sua representação, nas culturas primitivas, da oralidade para a imagem da linha 

temporal, esta construída no mundo da escrita. Em contrapartida, nas sociedades atuais, 

vislumbramos o nascimento da metáfora da rede, do rizoma e das multiplicidades, ambas 

veiculadas na sociedade da informação. Temos na rede informática não um acúmulo do 

passado sob a forma de dados, mas sim um remanejamento e atualização permanentes do 

mesmo sob a forma de upgrades, que enriquecem a rede de elementos do tempo “real”. 

Citemos o caso de um carro, por exemplo, que pode ser uma síntese de culturas diferentes e 

de tempos históricos diferentes: temos a roda pré-histórica associada aos motores e 

computadores de épocas posteriores. 

Com a idéia de multitemporalidade, temos a possibilidade de visualizar a carga do 

passado que se faz presente no tempo presente. E, nesse sentido, o presente aqui é encarado 
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não apenas como o contemporâneo, mas também como o resultado e herança de uma série de 

transformações. 

Cabe aqui questionar, portanto, a visão de tempo linear, que o transforma em uma 

seqüência de fatos tidos por realistas e únicos, pois essa visão foi importante para legitimar 

uma representação sobre o mesmo. “O passado-coisa, isto é, o ‘real’ podia ser conhecido em 

sua essência, desde que tivéssemos o método cientificamente correto” (RAGO, 2005, p. 32). 

Com essa pretensão, os historiadores procuraram se apoiar em métodos científicos baseados 

no positivismo, que legava um saber histórico que permitia tanto apontar um futuro seguro, 

quanto ao mesmo tempo garantir nossa continuidade rumo ao progresso, ao mesmo tempo em 

que mostrava como se processou a evolução de nossa civilização. 

O historiador, nesta visão, buscava o passado com a intenção de extrair lições e 

respostas para questões do presente, de forma a melhor projetar o futuro. Claramente 

observamos a dimensão ética da História. Estudava-se a tradição, voltando-se aos 

ensinamentos dos “sábios” do passado, de forma a se preservar os valores construtores da 

moral. Buscava-se a continuidade dos costumes, porém, sem repetir os erros do passado, 

encarando a manutenção dos valores e da tradição como uma tarefa primordial. A História, 

pensada dessa forma, era inscrita em um tempo artificial, porém tido por natural, e que 

garantiria a imobilidade da natureza humana. Essa construção não problematizava a 

subjetividade, a linguagem. Era como se o historiador fosse posto em um espaço vazio, 

trabalhando com fatos-coisas e não com textos, interpretações ou discursos. Importava o 

conteúdo expresso e não sua interpretação. 

Neste sentido, uma das mais pertinentes questões impostas ao historiador reside no 

estatuto que o “real” ocupa, pois a posse do mesmo garantiria grande poder a quem o 

possuísse. Saber o que realmente ocorreu no passado definiria então o maior objetivo da 

pesquisa histórica e a legitimação da História como ciência, luta travada em grande parte do 
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século XIX. Além do mais, conferiria especial poder àqueles que o utilizassem de maneira 

competente. 

Com relação à idéia de reconstrução do passado tal qual o mesmo ocorrera, e à 

construção da idéia de tempo, observemos a imagem e o texto que a segue: 

 

Imagem 04: cidade de Roma (DC, 5ª Série)28 

 

 

 A imagem acima faz parte do segundo volume do software Desafios do 

Conhecimento, escolhido para análise nesta pesquisa. Este software apresenta como eixos 

temáticos destinados à 5ª série do Ensino Fundamental 2, os seguintes conteúdos: o 

historiador e o tempo, a cidade de Roma. Não apresenta o mesmo uma seqüência de temas 

que seguem a ordem posta nos livros didáticos comumente utilizados, trabalhando nesta série 

apenas estes dois temas. Vemos na imagem acima a tela de abertura da unidade temática 

sobre Roma, a segunda do software de 5ª série. O texto contém primordialmente informações 

                                                           
28 A partir de agora, nos referiremos aos softwares seguindo a seguinte legenda: ATR (Software História do 
Brasil ATR) e DC (Software Desafios do Conhecimento). 
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referentes à cultura romana, cuja abordagem é iniciada pelo Coliseu. O texto que acompanha 

a imagem nos mostra o seguinte: 

 

O Coliseu tinha 49 metros de altura, aproximadamente 180 metros de comprimento 
e 150 metros de largura. Ele comportava 50 mil pessoas. Após assistir aos 
espetáculos, a população podia deixar o recinto através de 80 saídas. Calcula-se que 
essa manobra demorava aproximadamente 5 minutos. O Coliseu não era grande 
somente em seu exterior, mas em seu subsolo também. Abaixo do piso da arena, 
havia um labirinto de celas, jaulas e passagens para animais, gladiadores e 
prisioneiros (DC, 5ª Série), 
 

 

O relato acima nos passa a idéia de reconstrução temporal, e mesmo que jamais se 

tenha a certeza de que essa afirmativa seja verídica, pois não passa de uma dentre as inúmeras 

narrativas históricas possíveis, o mesmo chama a atenção para a grandiosidade das dimensões 

espaciais da edificação (Coliseu), baseando-se em estimativas realizadas por historiadores e 

arqueólogos. A mensagem subliminar é a de que a História se interessa pelo que é grandioso. 

O que se passa no pequeno lugar não é da História. 

Era de se esperar encontrar, em seguida, uma descrição sobre os espetáculos que ali 

eram realizados, ou algo que possibilitasse a continuidade da temática, o que não ocorreu, 

pois o texto acima citado nada mais acrescenta à temática exposta. 

Uma outra tela, cujo conteúdo permite perceber o tratamento dado ao tempo histórico, 

apresenta-se da seguinte forma: 
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Imagem 05: Atlas Interativo (DC, 5ª Série) 

 

 

Observamos aqui uma tentativa de temporalização, entretanto não consideramos a 

mesma congruente com a lógica do software, tendo em vista que o mesmo se apresenta com 

uma proposta de rompimento da lógica temporal linear, a partir das temáticas que são 

introduzidas. Em nossa opinião, quando se mostram temas referentes ao cotidiano e à cultura, 

e, em seguida, se introduz um gráfico com uma escala temporal baseada na linearidade, existe 

um quebra que pode não favorecer o aprendizado dos alunos e alunas, tendo em vista que se 

passa do concreto (Coliseu) para o abstrato (escala temporal). Não verificamos a relação de 

uma tela com a outra, transitando o software entre diversos temas. Isso revela uma 

fragmentação do conhecimento. 

Essa perspectiva de temporalidade linear não é específica do software destinado à 5ª 

série. Na mesma coleção, no volume da 6ª série, ao se tratar sobre os povos pré-colombianos, 

observamos exemplos da mesma perspectiva nas seguintes escalas temporais: 
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Imagem 06: localização temporal da História dos incas (DC, 6ª série) 

 

 

 Nesta escala, observa-se uma tentativa de situar a história dos Incas dentro do contexto 

da história européia. Mais uma vez se faz presente a temporalização linear. Um fator a se 

destacar aqui é o de que este modelo quadripartite29, enfatizado pela escala, tem sua origem na 

Europa. Dessa forma, ao se tentar evidenciar o tempo cronológico no qual se deu a história 

dos Incas, o software o faz tomando como referência a história européia, portanto, 

descentrando a história desses povos sul-americanos. 

 O mesmo acontece quando se descreve sobre a história dos maias, o que é possível 

observar na figura a seguir: 

 

Imagem 07: localização temporal da História dos maias (DC, 6ª série) 

 

 

                                                           
29 Que dividiu a História em Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. 
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 Nesta lógica, o software induz ao etnocentrismo, ao considerar a história de povos de 

culturas diferentes como adendo da história européia. Mais uma vez, observamos aqui uma 

contradição quando contrapomos a proposta do software com o que é posto no mesmo como 

conteúdo escolar e visual. 

 Outra imagem, extraída de um dos softwares analisados, confirmaria as análises aqui 

construídas sobre o tratamento dado ao conceito de tempo histórico: 

 

Imagem 08: cronologia da História do Brasil (ATR) 

 

  

O software História do Brasil ATR nos mostra uma concepção de tempo semelhante a 

do software Desafios do Conhecimento. Em ambos, visualizamos uma perspectiva do tempo 

voltada à linearidade. Podemos colocar como semelhanças também o fato de que nos dois 

prevalece a visão europeizante da História. A própria história nacional só tem início com a 

chegada dos europeus aqui no país, e esse é um tema inicial no software ATR. Entretanto, fica 

clara aqui também a divisão da história do país seguindo a lógica dos períodos: colonial, 

imperial e republicano. Neste sentido, toda a noção de tempo nesse software vai seguir a 
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lógica de história evolutiva, na medida em que a história nacional é posta em escala de 

transição dos períodos e está delimitada por datas chaves, tais como: 

 

• 22 de abril de 1500 – Descobrimento do Brasil; 

• 7 de setembro de 1822 – Independência do Brasil; 

• 15 de novembro de 1889 – Proclamação da República. 

 

Todo o desenrolar da história nacional é apresentada no software como parte 

integrante destes períodos. Existe uma evolução do descobrimento até a Independência e outra 

da Independência à Proclamação da República. Nada mais além disso. 

 Para trabalhar a noção de temporalidade, os softwares recorrem também à utilização 

do calendário, usado, possivelmente, como instrumento de facilitação da construção da noção 

de tempo. Vale lembrar que o calendário é uma fabricação humana realizada com o objetivo 

de se obter o domínio sobre o tempo, construindo-o. O calendário seria, assim, o tempo criado 

pela cultura humana. Ele permite que os fatos acontecidos sejam situados, bem como os 

sujeitos que o produzem. 

 

Imagem 09: calendário asteca (DC, 6ª série) 
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A imagem nos mostra o calendário utilizado pelos astecas. No software, no entanto, o 

calendário é apresentado como curiosidade, como um suplemento da descrição sobre o tema 

em questão: os astecas. Essa afirmação é verificada pela inexistência, no software analisado, 

de quaisquer textos ou informações prévias referentes ao tema “calendário asteca”, ou “como 

os astecas concebiam o tempo”. A informação aparece, assim, isolada, como apêndice ao 

tema trabalhado. 

A partir da observação da imagem do calendário asteca apresentado no software, 

podemos inferir que a mesma revela como o tempo pode assumir representações e, sobretudo, 

importância diferentes. Ressalto, porém, que os softwares estudados apontam sempre as 

marcações do tempo com base no calendário gregoriano, mas sem, em momento algum, 

apontar para o fato de que outras culturas obedecem a escalas temporais díspares. Embora 

apresente o calendário asteca, o software em questão, em momento algum, esclarece que a 

noção de tempo destes era diferente da nossa. Não aponta que, embora existisse este 

calendário, o mesmo era peculiar a uma civilização, que foi contemporânea aos europeus, que 

por sua vez, utilizavam outro calendário, e que ele também, era diferente do utilizado pelos 

chineses e pelos índios brasileiros, pois este último marcava o tempo com base nas noites de 

lua.  

Lucini (1999) aponta, ao tratar sobre o calendário, que o mesmo 

 

Se faz necessário à narrativa histórica para comunicar o conhecimento das ações 
humanas no/com o tempo. Para tanto, utiliza-se do calendário, uma forma 
socializada da medida do tempo. Todo calendário possui um acontecimento 
fundador, o qual constitui o ponto zero do cômputo. Ponto zero que pode ser 
pensado a partir da noção fenomenológica de presente, como ponto que determina o 
que veio antes e o que veio depois (p. 71 – os grifos são nossos). 

 

Os PCN’s, por sua parte, nos orientam para o fato de que 
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É importante que as crianças conheçam o calendário utilizado por sua cultura, para 
que possam compartilhar as mesmas referências que localizam os acontecimentos no 
presente, no passado e no futuro. No estudo da História é preciso considerar, então, 
que as marcações e ordenações do tempo, por meio de calendários, são uma 
construção que pode variar de uma cultura para outra. (BRASIL/MEC, 2000, p. 84). 
 

 

Os PCN’s apontam ainda a importância de se conhecer as formas de datar da nossa 

cultura, mas também, de se ser capaz de identificar outras formas. Neste sentido, o software 

torna-se positivo quando nos mostra outro tipo de calendário, mas deixa de explicitar sobre 

sua origem e sobre a importância do mesmo para o seu povo. Torna-se a apresentação apenas 

um adendo, e não mais uma possibilidade de reflexão sobre o tema. Opera, assim, uma 

simplificação por meio da mera ilustração. 

Lucini (1999) nos diz que “pensar o calendário, a seqüência de gerações e o fenômeno 

do rastro como conectores entre o tempo vivido e o tempo cósmico, é pensar o tempo de que 

faz uso a história” (p. 71). 

Nessa mesma linha, Paul Ricouer (1997) defende que “a maneira única como a 

história responde às aporias da fenomenologia do tempo consiste na elaboração de um 

terceiro-tempo – o tempo propriamente histórico30 –, que faz a mediação entre o tempo 

vivido31 e o tempo cósmico32” (p. 174). A história reinscreve o tempo vivido no tempo 

cósmico. 

Quando se fala, então, que a História se relaciona com fatos que aconteceram no 

passado, isto pode se constituir um problema, pelo fato de que a significação da palavra 

“realidade” pode assumir hoje, sentidos diversos. Evidência disso pode ser encontrada de 

muitos historiadores mostrarem-se preocupados em reconstruir o que um dia foi “real”. 

Ricouer afirma a esse respeito que “tudo se passa como se o historiador se soubesse ligado 
                                                           
30 Pode ser definido como uma representação do presente sobre um tempo passado ou sobre as esperanças do 
tempo futuro. Em outras palavras, o tempo histórico é sempre produto do homem presente, fazendo com que o 
passado, e/ou o futuro, sejam entidades instáveis na construção do conhecimento. 

31 Entendido como o tempo de existência de um dado ser humano. 
32 Pode ser compreendido como o tempo de origem do universo, ou seja, tempo de longa duração. 
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por uma dívida para com os homens de antigamente, para com os mortos” (1997, p. 175), ou 

para com as sociedades existentes no passado.  

O trecho abaixo extraído de um dos softwares analisados parece confirmar essa 

perspectiva de história: 

 

A partir de meados do século XI, a Europa como um todo experimentou uma 
série de transformações que se situam na raiz da expansão marítima e da 
elaboração de um novo sistema econômico e social, que em geral se denomina o 
capitalismo. Atenuadas as perturbações causadas pelas invasões bárbaras, que 
tinham marcado os séculos anteriores, a população cresceu. Novas técnicas de 
cultivo surgiram ou se difundiram. Áreas incultas foram desbravadas. O comércio 
local se intensificou. Contatos comerciais distantes foram restabelecidos e produtos 
orientais voltaram a estar disponíveis. Os poucos e esparsos agrupamentos humanos 
cresceram e se multiplicaram à volta dos castelos fortificados (denominados 
burgos), na intercessão das rotas, nos portos naturais do litoral e nas margens dos 
rios, evoluíram as cidades. Nestas, um novo estilo de vida começou a se 
desenvolver, o qual veio a ser conhecido como burguês (ATR – grifos nossos). 
 

 

Vemos aqui a idéia de passado dinâmico, em movimento, como se houvesse a 

intenção de dar vida ao que se passou: a sociedade transformando-se, a população 

dinamizando-se, as cidades surgindo e novas formas de vida em sociedade aparecendo. Parece 

querer-se mostrar aqui que a narrativa histórica “se relaciona com eventos que realmente 

ocorreram no passado” (RICOUER, 1997, p. 174). Resgata-se neste trecho a idéia de tempo 

propriamente histórico, mas temos também a objetividade que se tenta dar à História, por 

meio de relatos os mais próximos possíveis do que se pensa ter de verdade ocorrido. 

Outro aspecto relativo ao tempo histórico encontrado nos softwares analisados diz 

respeito à importância que o homem a ele atribui. Na imagem abaixo temos a tela referente à 

primeira unidade destinada à 5ª série do software Desafios do Conhecimento. O mesmo 

apresenta um pequeno vídeo sobre a importância do tempo para a humanidade. O texto falado 

no vídeo foi transcrito após a imagem a seguir: 
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Imagem 10: o homem e o tempo (DC, 5ª série) 

 

 

Desde épocas mais remotas, o homem já se preocupava com o tempo. Nas antigas 
comunidades já se relacionavam a idéia de tempo às mudanças que ocorriam na 
natureza, como por exemplo, as estações do ano, as cheias dos rios, as fases da lua 
e o movimento dos astros. Também percebiam que o tempo passava, 
acompanhando o nascimento e o crescimento das plantas e dos animais. Os 
povos dos tempos mais remotos observavam as estações do ano para realizar os 
diferentes trabalhos e garantir a sobrevivência da comunidade. Nos estudos 
históricos o tempo é importante para perceber as mudanças que ocorrem no 
modo de vida das sociedades. Em algumas, os costumes mudam bastante, por 
exemplo, a moda do vestuário, os ritmos musicais, etc.. Em outras, certos aspectos 
da vida humana parecem mudar muito lentamente, ou permanecem durante longo 
tempo sem alteração. O tempo histórico não é o mesmo em todas as sociedades e 
expressa os ritmos de vida de diferentes grupos sociais. (DC – 5ª Série - os grifos 
são nossos). 
 
 

A visão de tempo que se mostra aqui diverge da apresentada pelo mesmo software em 

outros temas, inclusive abordadas anteriormente neste capítulo. Enquanto que na visão 

anterior tínhamos a presença da noção de tempo linear, aqui temos a concepção de que “o 

tempo histórico não é o mesmo em todas as sociedades e expressa os ritmos de vida de 

diferentes grupos sociais”. (DC, 5ª série). Evidencia-se aqui a noção de multitemporalidade. 
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Mostra-se que o “valor” de nosso tempo está fortemente ligado às pressões sócio-econômicas 

às quais as sociedades humanas estão submetidas, bem como de nossos hábitos. O texto do 

software nos leva a pensar que o tempo não tem as mesmas exigências para um agricultor – 

cuja vida pode ser ainda ritmada pelas estações – que para um físico ou biólogo. 

A imagem a seguir aponta para outra ênfase dada à temporalidade: a cronologia 

baseada no calendário. 

 

Imagem 11: a contagem do tempo (DC, 5ª série) 

 

 

A tela do software acima apresenta uma escala temporal baseada no calendário 

gregoriano e, utilizado pelos europeus e por alguns países que foram suas colônias, como é o 

caso do Brasil. Podemos perceber também uma necessidade de periodização baseada na data 

fundante deste calendário: o nascimento de Jesus Cristo, situado no ano 1 de nossa era. 
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Na tela acima temos um ponteiro móvel (1), onde o(a) aluno(a), com a utilização de 

um mouse, desloca o mesmo e, ao pará-lo em determinado ponto da escala temporal, são 

mostrados o ano e século correspondentes, a respectiva idade histórica (antiga, média, 

moderna ou contemporânea) e um fato considerado importante naquele ano ou século. Dessa 

forma, vemos não somente a data e fato que marcam o cômputo inicial (2), como também a 

periodização referente ao período (3) que tal evento assinala. Tal classificação nos aponta 

também que – embora se mostre um instrumento inovador – tal software apresenta-se 

seguindo o clássico modelo quadripartite francês, o que revela traços de uma concepção linear 

de evolução do tempo bastante criticada. Vemos aqui um instrumento tecnológico tido por 

inovador legitimando uma concepção de História tida por tradicional. 

Gostaria de finalizar esta parte apontando que uma segunda forma de abordagem do 

tempo, consiste na ordenação de acordo com a evolução dos modos de produção, criados pelo 

pensador alemão Karl Marx. Embora neste permaneça a lógica do progresso e linearidade, 

ficando a mesma sujeita ao determinismo econômico e apesar da importância do fator 

econômico no desenrolar da História, “destacá-lo como principal significa negar as 

circunstâncias que compõem os acontecimentos na História” (LUCINI, 1999, p. 75). Esta não 

se fez presente nos softwares de História analisados. 

Uma terceira forma de abordar o tempo pelo ensino da disciplina é a divulgada pela 

História Nova, que recusa a hipótese de um tempo linear, cumulativo e irreversível. Esta é 

pensada dentro de um tempo de curta, de média e de longa duração, enfatizando os processos 

estruturais que englobam os acontecimentos. Rejeita-se nesta abordagem a linearidade, 

embora se mantenham as sucessões, em que as periodizações são específicas a cada fenômeno 

estudado. Essa outra forma de abordagem do tempo também não foi encontrada nos softwares 

analisados. 
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3.2. Sujeitos históricos presentes nos softwares educacionais analisados 

 

Quem são os sujeitos históricos? Durante muito tempo, costumou-se encará-los como 

sendo todos aqueles e aquelas que fizeram algo de importante, ao ponto de terem e deverem 

ter seus nomes lembrados pelas gerações vindouras. Atualmente, esta concepção vem sendo 

modificada, acompanhando as mudanças no campo da historiografia. 

No caso da escola, a presença de novos sujeitos no seu cotidiano vem acompanhada 

das transformações aceleradas e diversas da sociedade atual. Os grupos tradicionalmente 

submetidos, desvalorizados e ignorados pela sociedade, começaram a reivindicar sua 

participação na construção da história como parte integrante de seus direitos como cidadãos, 

especialmente o de acesso à educação. Acompanhando o movimento promovido pela Nova 

História, as vozes desses sujeitos começaram a ecoar também no campo da produção do 

conhecimento histórico e no ensino da História, com a reivindicação de um currículo 

multicultural, cuja função seria buscar compreender a diversidade cultural e dar conta da 

contribuição dos diferentes grupos nos saberes e práticas escolares. 

Nesse sentido, era necessário que os alunos pudessem compreender que a História não 

é fruto apenas da ação de personagens de destaque, tais como políticos, reis, generais e 

governantes, consagrada por interesses explicativos de alguns grupos, mas sim a construção, 

consciente ou não, e imperceptível de todos os sujeitos sociais, individuais ou coletivos. A 

História ensinada nas salas de aula deveria assim apontar para o fato de que os sujeitos 

históricos podem ser todos aqueles que, localizados em contextos históricos diversificados, 

exprimem suas especificidades e características, sendo líderes de lutas para transformações 

(ou permanências) mais amplas ou de situações mais cotidianas, que atuam em grupo, ou 

isoladamente, e que produzem para si ou para uma dada comunidade/sociedade. Como 
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exemplos citamos trabalhadores, patrões, escravos, reis, camponeses, políticos, prisioneiros, 

crianças, mulheres, religiosos, velhos, partidos políticos, etc. 

Outra questão que deve ser apontada é a de que, no intuito de recuperar a história das 

pessoas comuns, a produção historiográfica, principalmente a ligada à Nova História Cultural, 

voltou-se também para a História local e regional (CAVALCANTI, 2007). Essa valorização 

da História local e do cotidiano pelos historiadores teve reflexos nas propostas curriculares de 

nosso país, como pode ser evidenciado por uma observação dos PCN’s para o ensino 

fundamental (assim como para o ensino médio) (AMORIM, 2004). Nestas propostas, as 

atividades relacionadas com o estudo do meio e da localidade são indicadas como 

renovadoras para o ensino da História e importantes para o desenvolvimento da aprendizagem 

e para a construção de uma história mais plural e menos homogênea, que não contribua para o 

silêncio das vozes dos diferentes sujeitos da História. 

Uma das definições mais recorrentes da História, inclusive já consolidada pelo senso 

comum dos professores da disciplina, é a que a põe como o estudo da ação humana ao longo 

do tempo através da descrição dos fatos e dos eventos ocorridos no passado. Se frisarmos a 

importância da ação humana na constituição da História, os sujeitos históricos assumem uma 

posição de destaque nesta construção. E entre as inovações trazidas pela historiografia 

contemporânea, está a do acolhimento de novos sujeitos, e dentre estes, o homem comum. 

Nesse sentido, no intuito de evidenciar as concepções de prática pedagógica no ensino de 

História presentes nos softwares analisados, uma pista pode ser encontrada por meio da 

análise dos sujeitos históricos que são dispostos nos mesmos, pois a forma como estes são 

apresentados pode definir uma concepção historiográfica e de ensino de História, e, por 

conseguinte, apontar em que moldes a prática pedagógica está pautada. 

Constituindo-se os softwares educacionais como instrumentos que, em proposta, 

visam potencializar a aprendizagem, uma questão inicial a apontar é a de que na medida em 
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que cresce a presença dos chamados heróis da História, estes sendo apontados como os 

sujeitos históricos mais importantes, poderá ou não indicar uma aproximação do texto 

didático veiculado com o ensino tradicional da disciplina. Isso não deve aqui ser tido como 

regra, pois a simples presença no software de um personagem dado como integrante de um 

grupo social excluído, não garante que esta ferramenta de ensino e aprendizagem esteja 

assumindo uma perspectiva renovadora. Para corroborar com este argumento segue-se um 

trecho extraído de um dos softwares analisados: 

 

Huayna Capac: 
 
Huayna Capac era filho de Tupac Yupanqui e foi o último dos grandes 
imperadores incas. Durante seu governo, o Império Inca atingiu sua maior 
extensão. Mas Huayna Capac acabou morrendo durante uma epidemia de varíola, e 
o reino foi dividido: a parte do Equador pertencendo a Atahualpa, e as demais 
regiões, a Huascar, que era seu herdeiro legítimo. As brigas entre os dois sucessores 
acabaram enfraquecendo o Império, deixando-o desunido e vulnerável para enfrentar 
os invasores espanhóis, que chegaram ao Peru em 1532. (DC, 6ª série – grifos 
nossos). 
 
 

Observamos a presença de um personagem que não é encontrado comumente nos 

livros didáticos, o que, à primeira vista, mostra-se como um dado novo, em virtude do fato de 

que, quando se estuda o tema, os manuais apontam apenas para um dos seus sucessores: 

Atahualpa. Poder-se-ia afirmar que o texto introduz uma visão renovadora porque garante o 

lugar aos povos colonizados, embora que, vale lembrar, a um representante de sua elite social 

e política. Entretanto, o sujeito é apresentado como o “último dos grandes imperadores incas” 

(DC, 6ª série). Evidencia-se aqui a exaltação da figura do imperador inca em detrimento de 

outros componentes da sociedade em questão. 

Serve ainda como exemplo o relato a seguir: 

 

Pachacutec 
 
A grande expansão inca se iniciou no governo de Pachacutec. Por meio de alianças 
com os grupos que habitavam a região próxima de Cuzco, esse imperador 
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conseguiu um exército grande o suficiente para conquistar as terras próximas 
ao Lago Titicaca. Nessa região, os recursos têxteis e as pastagens eram abundantes, 
o que trouxe muita riqueza para o império. A cidade de Machu Picchu foi construída 
nesse período. Pachacutec também reestruturou a cidade de Cuzco e fez dela a 
capital do Império. Nela, ele traçou caminhos, drenou pântanos, edificou obras 
hidráulicas que permitiram a ampliação dos terrenos de cultivo e centros 
administrativos que serviram para a vigilância política, econômica e civil das zonas 
anexadas. Além disso, ele melhorou a comunicação entre os Andes, edificando 
fortalezas e postos de observação, enviou guarnições para defender as regiões da 
fronteira e organizou seu governo estabelecendo as bases da nobreza administrativa 
e militar. O reino de Pachacutec marca o início da grande expansão do Império Inca 
(DC, 6ª série – grifos nossos). 
 

 

O texto do software aponta inúmeras realizações empreendidas no governo de 

Pachacutec como sendo obras de suas mãos, como geralmente é escrita a história pelas elites, 

esquecendo-se que inúmeros outros personagens também estavam a contribuir para o avanço 

do império inca naquele momento. 

O sujeito histórico em questão é apontado como tal por ser um dos inúmeros 

“personagens que desempenham ações individuais ou consideradas como heróicas, de poder 

de decisão política de autoridades, como reis, rainhas e rebeldes” (Brasil/MEC, 2000, p. 36). 

Os PCN de História enfatizam que, essa concepção de sujeito pode levar a História à situação 

de 

 
Dependente do destino de poucos homens, de ações isoladas e de vontades 
individuais de poderosos, em que pouco se percebe a dimensão das ações coletivas, 
das lutas por mudanças ou do poder exercido por grupos sociais em favor das 
permanências nos costumes ou nas divisões do trabalho (BRASIL/MEC, 2000, p. 
36). 

 

Corrobora também com este argumento o relato a seguir, extraído da tela abaixo 

apresentada, do software DC destinado à 7ª série: 
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Imagem 12: San Martin (DC, 7ª série) 

 

 

O general e político argentino José de San Martin (1778-1850) foi o responsável 
pela independência da Argentina, Chile e Peru. A partir de 1812, engajou-se nas 
lutas pela liberdade da região do Rio da Prata. Assumiu a chefia do exército pela 
independência do Chile, em 1817, e também do Peru, em 1821 (DC, 7ª série – grifos 
nossos). 

 

Ao destacar a imagem do general, o software deixa de apontar a participação dos 

demais sujeitos históricos do período, e, nesta perspectiva, concordamos com Tourinho 

(2008), que nos aponta que, ao destacarmos a importância de um sujeito em detrimento de 

outros,  

 

Todo o indivíduo que age na primeira esfera, vê-se constituído como ator potencial 
da história e todo o indivíduo inserido na segunda acha-se à margem do controle 
sobre as mudanças sociais e da participação no movimento da História, salvo 
quando está associado a um movimento coletivo de revolta (p. 60). 
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Devemos levar em consideração que, ao trabalhar com o ensino da disciplina, torna-se 

fundamental encontrar uma forma de inserir a História no cotidiano dos alunos, de forma que 

eles possam perceber que esta não é algo inacessível, mas algo que faz parte do seu dia a dia 

(CARRETERO, 1998). E, nesse sentido, quando a História ensinada se torna uma narrativa de 

datas, fatos e personagens tidos como importantes, como heróis, retira-se toda a importância 

dos demais grupos sociais, tornando-os marginalizados. 

Outra questão referente aos sujeitos históricos presentes nos softwares diz respeito ao 

panteão de sujeitos históricos ditos importantes encontrados. A tabela a seguir mostra o 

número de personagens encontrados nos softwares selecionados e analisados nesta pesquisa: 

 

Tabela 06: total de sujeitos históricos presentes nos softwares pesquisados 

SOFTWARE NÚMERO DE PERSONAGENS 
História do Brasil (ATR) 97 sujeitos 
Desafios do Conhecimento (DC) 23 sujeitos 
TOTAL 120 sujeitos 

 

Com relação ao número total de sujeitos (120) presentes nas duas coleções, o software 

ATR apresenta uma maior quantidade de dados referentes a essa categoria, apresentando um 

percentual de sujeitos quatro vezes maior que o do software DC, conforme podemos verificar 

pelo gráfico a seguir: 

 

Gráfico 02: percentual relativo ao número de sujeitos evidenciados nos softwares analisados 
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Observamos, a partir do gráfico acima, uma maior preocupação no software ATR com 

a composição do quadro de personagens que se constituíram como “heróis” da História 

nacional, e isso se evidencia quando o mesmo apresenta uma seção destinada exclusivamente 

aos sujeitos históricos considerados mais importantes para a história do Brasil. Esta é 

apresentada com o título de “grandes nomes”, conforme nos mostra a imagem a seguir: 

 

Imagem 13: seção Grandes Nomes (Software ATR) 

 

 

Nesta seção são apresentados 97 nomes de sujeitos considerados como grandes 

personalidades da História de nosso país. Vale inclusive ressaltar que esses personagens 

pertencem aos grupos sociais considerados da elite, sendo em sua maioria ocupantes de 

grupos políticos. Cada vez que é dado um clique sobre um dos nomes da lista, abre-se uma 

ficha biográfica referente ao sujeito clicado, conforme imagem a seguir: 
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Imagem 14: seção Grandes Nomes – D. Maria I (Software ATR) 

 

 

Nesta tela, a ficha biográfica, por constituir um documento de memória, apresenta o 

que deveria ser lembrado do passado do personagem em questão e o que deveria ser 

esquecido. Por outro lado, revela uma característica de uma perspectiva historiográfica que 

aponta para os sujeitos considerados extraordinários e que mereceriam ser incluídos em uma 

galeria de heróis que compõem o panteão nacional. Observamos neste software, pela presença 

dos sujeitos históricos considerados importantes para a história nacional, que existe uma 

presença significativa de personagens estrangeiros, apontando para a construção de uma 

história brasileira importada do estrangeiro.  

Com relação à construção de uma História do Brasil, a literatura aponta que no 

primeiro período republicano (1989-1930), o fundamento do regime residia em uma visão 

predominante na historiografia mundial na 2ª metade do século XIX, bem como nas primeiras 

décadas do século XX. Segundo Carvalho (1990), se faziam presentes no Brasil, pelo menos, 

três correntes que disputavam a definição da natureza do novo regime: o liberalismo em 

moldes americanos, o jacobinismo francês e o positivismo. O autor aponta que “as três 
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correntes combateram-se intensamente nos anos iniciais da República, até a vitória da 

primeira delas, por volta da virada do século” (p. 09). 

Cabe aqui lembrar que a historiografia nacional tratou de elaborar a construção do 

quadro de heróis nacionais e, nesse sentido, para Carvalho (1990, p. 55), sendo estes símbolos 

poderosos, encarnações de idéias e sonhos, pontos de referência e modelos para identificação 

coletiva, ou seja, instrumentos eficientes para fomentar a ideologia e o sentimento de 

nacionalidade dos cidadãos com a finalidade de legitimação dos regimes políticos elitistas, 

cada herói deveria ter, “de algum modo, a cara da nação. Tem de responder a alguma 

necessidade ou aspiração coletiva (...)”. Os softwares analisados evidenciam esta idéia, ao nos 

apresentarem relatos biográficos como os que se seguem: 

 

Imagem 15: seção Grandes Nomes – Barão de Mauá (Software ATR) 

 

 

O barão de Mauá é apresentado como pioneiro no processo de industrialização (1), 

contribuindo para o desenvolvimento da nação e, desta forma, contribuindo também para o 

interesse coletivo por meio de sua ação individual. 
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Lembremos que outra forma de mobilização do povo para a identificação com os 

heróis nacionais e a ideologia por trás dos mesmos é a simbólica. Entretanto, a criação de 

símbolos não é arbitrária e não se faz no vazio social. Residem aí as maiores dificuldades na 

construção do panteão cívico e, desta forma, a busca por um mito original da República 

mostrou a dificuldade de construir um herói para o regime vindouro. Figuras como Deodoro, 

Floriano e Benjamim Constant foram cogitadas, mas o consenso residiu em torno da figura de 

Tiradentes, que é descrito pelo software ATR conforme o relato a seguir: 

 

Joaquim José da Silva Xavier ingressou como alferes do Regimento de Cavalaria da 
Capitania de Minas Gerais no final de 1775. Começou a ser chamado de Tiradentes 
devido a sua habilidade de extrair dentes, entrando para história mais conhecido por 
seu apelido do que por seu verdadeiro nome. Participou de ações militares como o 
movimento contra o banditismo na Mantiqueira e o Destacamento do Sertão, mas 
ficou conhecido como membro da Conjuração Mineira. 
Quando estava no Rio de Janeiro, em 1787, aguardando uma resposta de Lisboa para 
alguns projetos de rede de água e construção de moinhos, encontrou alguns 
conhecidos que, como ele, estavam indignados com a situação de Minas Gerais. 
Eram os primeiros conjurados que traçavam os moldes da revolta.  Durante viagem à 
capital, o plano da revolução foi denunciado pelo conjurado Joaquim Silvério dos 
Reis. Tiradentes ainda tentou se esconder, mas foi preso. Numa primeira sentença, 
onze participantes foram condenados à morte, mas pelo perdão da rainha Dona 
Maria I, apenas Tiradentes seria enforcado. E não só enforcado, mas decapitado e 
mutilado, para ter sua cabeça pendurada no mais alto ponto de Vila Rica e os 
pedaços do corpo divididos entre os lugares por onde praticou suas ações. 
É por sugestão de Tiradentes que a bandeira de Minas Gerais possui o triângulo 
sobre o fundo branco representando a santíssima trindade e o escrito Libertas quae 

sera tamen (Liberdade ainda que tarde) (sic). (ATR, Seção Grandes Nomes – grifos 
do autor). 

 

O mesmo software apresenta a imagem do mártir da seguinte forma: 
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Imagem 16: seção Grandes Nomes – Tiradentes (Software ATR) 

 

 

Tiradentes é apresentado em trajes militares, passando a idéia de valoroso combatente 

e, dessa forma, o mártir da Inconfidência Mineira se tornou herói nacional liderando, na 

História do Brasil, a galeria de homens extraordinários. 

Os softwares, ao abordarem as figuras dos sujeitos históricos, nos levam a refletir 

sobre outra questão, a dos personagens tradicionalmente esquecidos, a quem Michel de 

Certeau (1994) nomeia de “homem ordinário”, a quem chama de herói comum, e que se 

contrapõe aos “homens extraordinários”. Estes heróis anônimos são o desabafo das 

sociedades e pouco a pouco ocupam o centro das discussões historiográficas. “Os projetores 

abandonaram os atores donos de nomes próprios e de brasões sociais para voltar-se para o 

coro dos figurantes amontoados dos lados, e depois fixar-se enfim na multidão do público” (p. 

54). O software ATR, nesta linha, apresenta o negro como personagem excluído no Brasil 

colonial, conforme relato abaixo: 

 
Os Excluídos: 
 
Personagem central no mundo do trabalho, o escravo, sobretudo do interior, 
participava da vida social da colônia de maneira marginal. Inserido pelo batismo 
no conjunto da população católica, podia assistir as missas dominicais e festas 
religiosas, mas o grau dessa participação dependia muito da vontade do senhor. Nas 
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vilas e arraiais, ingressava em irmandades, dentre as quais destacavam-se as do 
Rosário e de São Benedito. Outra forma de associação aberta ao escravo, embora 
sob controle direto das autoridades, era a tropa, cujos contingentes de negros, os 
henriques, eram empregados no combate aos índios. 
Considerado pela legislação e pelo costume uma propriedade, ao escravo ofereciam-
se poucas oportunidades para mudar de condição. A alforria podia vir por ocasião da 
morte de seu senhor, quando este deixasse registrada a intenção em testamento. 
Também podia ser obtida por compra, desde que, com a concordância do senhor, 
tivesse amealhado a quantia equivalente ao seu preço de mercado. Neste, e em 
outros casos, a situação do escravo alforriado, chamado de forro ou liberto, 
permanecia mais precária que a do homem livre, pois aquela concessão podia ser 
revogada em certas circunstâncias. 
Além disso, restava ao escravo o suicídio, a rebelião e a fuga. Os escravos fugidos 
reuniam-se, formando povoações chamadas quilombos, que surgiram as centenas no 
período colonial (ATR, Seção Brasil Colônia – grifos nossos). 
 

 

O escravo é apresentado como um marginalizado importante para a lógica 

mercantilista do colonizador. Uma questão a ser enfatizada aqui reside no fato de que, embora 

possa ser entendida como inovação dedicar um texto ao negro, reconhecendo-o como 

excluído, dentro da lógica do esquecimento dessa classe social pela historiografia tradicional, 

a figura do índio passa despercebida, aparecendo apenas em um relato que se refere aos 

primórdios da colonização eclipsando-se de vez nos períodos seguintes. Exemplo de 

silenciamento sobre sua história. 

 

A história do Brasil no século XVI foi em grande parte a história das relações entre 
índios e europeus. De dois a três milhões de indivíduos em 1500, os indígenas 
constituíam a esmagadora maioria dos habitantes. Pulverizados, porém, pelo imenso 
território e inferiorizados em face dos recursos tecnológicos à disposição dos 
europeus, não tinham como enfrentá-los de uma maneira efetiva. 
Certas vezes, preferiam simplesmente retroceder para o interior, fugindo a um 
contato que intuíam perigoso. Mais freqüentemente, no entanto, estabeleciam com 
os recém-chegados relações bastante cordiais. Para os europeus, o indígena 
representou, de início, o conhecimento da terra, que permitia a exploração dos 
recursos naturais e levaria à localização de pedras e metais preciosos; e também a 
possibilidade de estabelecer relacionamentos mais ou menos temporários, que 
suprissem a falta de mulheres. 
Para os indígenas, os instrumentos de ferro e as quinquilharias oferecidas pelos 
brancos não podiam deixar de provocar um fascínio extraordinário. Ao mesmo 
tempo, quando associada aos portugueses ou aos franceses, uma tribo multiplicava o 
seu poder perante as demais. 
Com os progressos da colonização, a partir de 1530, essas relações tenderam a 
tornar-se mais tensas. Em primeiro lugar, ao se fixarem, os europeus aumentavam 
suas possibilidades e mostravam-se menos dispostos a agradar aos nativos. Em 
seguida, a fabricação do açúcar passou a exigir mão-de-obra mais intensa e 
constante do que a exploração do pau-brasil. Ao escambo, isto é, a troca de 
bugigangas pelo trabalho dos índios, acrescentou-se a escravidão. 
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Do outro lado, ao interpretar a situação de acordo com sua própria cultura, os 
indígenas passaram a ver nos europeus uma outra "tribo", que desafiava o controle 
que detinham sobre o território. Reagiram, então, atacando estabelecimentos 
isolados ou aproveitando ocasiões como um naufrágio para aprisionar e submeter os 
intrusos as suas próprias regras, incluindo a antropofagia. Entre 1545 e 1546 
conseguiram mesmo articular uma grande ofensiva, com a qual chegaram a abalar os 
esforços de colonização dos donatários da Bahia, Porto Seguro, Espírito Santo e São 
Tomé. Por sua vez, as "guerras justas", com que os portugueses responderam a esses 
ataques, dizimaram tribos inteiras e forneceram escravos sem conta para os 
engenhos (ATR, Seção Brasil Colônia – grifos nossos). 
 

 

Assistimos à mudança do foco. Pesquisas que ora dedicam-se ao estudo de famílias, 

grupos e ordens, se apagam da cena onde reinavam. No seu lugar temos o tempo do número, 

da democracia, da cidade grande, das administrações e da cibercultura (LÉVY, 1999). 

Particularmente na Educação Básica, até pouco tempo, índios e negros não ocupavam, 

no ensino de história o lugar merecido. A reação ao “esquecimento” veio com a valorização 

das duas categorias e com o aumento do número de pesquisas sobre ambos. Merecem 

destaque os movimentos negros das lutas escravas, sobretudo na figura de Zumbi, que acabou 

ressoando nas escolas e em seus currículos. 

Entretanto, no caso dos negros, as formas básicas de relacionamento entre as 

categorias de sujeitos históricos têm sido sintetizadas através de uma dicotomia que 

permanece extremamente forte em nossa mentalidade coletiva, quando de um lado destaca-se 

a figura de Zumbi de Palmares e de outro, a do europeu colonizador, do senhor de engenho 

escravista, e até mesmo dos capitães do mato, negros considerados traidores pelos de sua 

etnia. Nesta dicotomia, a escravidão é vista ou como um sistema absolutamente rígido, em 

que o escravo aparece como vítima igualmente absoluta; ou, ao contrário, enfatiza-se o 

heroísmo épico da rebeldia. Cabe aqui apontar que a figura de Zumbi dos Palmares, ícone da 

luta escrava, não aparece em nenhum dos softwares analisados. O reinado de Zumbi é 

substituído pelo de Pelé, apresentado no software ATR, no trecho abaixo, dado que corrobora 

com resultados obtidos por pesquisa de Castelo Branco (2005) sobre o negro no livro didático 
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de História do Brasil. Segundo a autora, a escravidão colonial, o futebol e o samba são as 

formas mais evidentes através das quais o negro constitui-se como sujeito histórico. 

 

Nascido em 1940, no interior de Minas Gerais, Edson Arantes do Nascimento 
mudou-se ainda jovem para São Paulo, onde completou os estudos. Se dirigiu então 
para Santos, onde cursou a Faculdade de Educação Física e ingressou no Santos 
Futebol Clube, time pelo qual foi duas vezes campeão mundial. 
Aos 17 anos participou da primeira copa do mundo, em 58, sendo escalado somente 
na final, graças a grande pressão sobre o técnico Vicente Feola. O resultado foi um 
grande saldo de gols e a consagração do Brasil como campeão do Mundo. O 
sucesso se repetiu na copa de 62, quando, apesar de não ter participado da final por 
estar machucado, foi jogador chave durante toda a competição. 
Em 66, o Brasil foi eliminado pelo time de Portugal, num jogo violento que tirou 
Pelé de campo após sofrer três faltas consecutivas. Mas o sonho voltou a ser 
realidade na copa de 70, que teve mais de suas grandes atuações. 
Pelé jogou ainda nos Estados Unidos pelo time Cosmos New York, o que consagrou 
sua fama internacional. Com um saldo de 1282 em 1364 jogos, Pelé tem vários 
vídeos e livros nos quais descreve a sua vida e dá lições de futebol. Atualmente, 
além de dono da empresa Pelé Sports Marketing, ocupa o cargo de ministro dos 
Esportes do governo de Fernado Henrique Cardoso. 
Ao longo de sua vida recebeu dois grandes Prêmios - o Prêmio Internacional da Paz, 
em 78 e o de Atleta do Século, em 80. Além disso, por sua dedicação aos 
problemas sociais, foi nomeado Embaixador da Criança e do Adolescente, pela 
Unicef, da Educação, Ciência e Cultura, pela Unesco e da Ecologia e Meio 
Ambiente. (ATR, Seção Grandes Nomes – grifos nossos). 
 

 

Temos com isso a troca da luta pela liberdade de um povo pela exaltação nacional 

frente às demais nações por meio do esforço individual de um atleta. Não diminuímos a 

contribuição do Pelé para a nossa nação, mas queremos aqui lembrar da importância dos 

demais jogadores para o êxito na Copa. Da mesma forma, não queremos aqui fazer uma 

apologia ao líder Zumbi, mas lembrar a sua importância para a análise dos movimentos 

sociais no Brasil colonial. 

Cabe lembrar ainda que, por meio de movimentos de resistência das culturas negra e 

indígena, na dinâmica da historiografia, essas categorias vêm sendo incorporadas à pesquisa 

historiográfica, por meio da chamada “história dos vencidos” ou “história vista de baixo” 

(BURKE, 1991), com pesquisas e reflexões teóricas sobre o tema.  

Cabe aqui ressaltar ainda o relato de Tourinho (2008), quando aponta que 
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A capacidade dos homens comuns em ir criando, sem se envolverem em situações 
limites e polarizadas como a de mártires e/ou heróis de um lado e de receptores 
submissos e passivos das ordens dominantes de outro, espaços de autonomia através 
da negociação, reagindo com astúcia, sabedoria, inteligência e sensibilidade aos 
desafios que o dia-a-dia lhes impõe, se manifesta fundamentalmente pelo viés 
cultural (p. 67). 
 
 
 

Nesse sentido, cabe ainda enfatizar que os “heróis da história” não formam uma 

categoria homogênea, pois existem vários tipos deles, indo os mesmos de conservadores a 

revolucionários e, uns agradando mais a uns e outros agradando mais a outros. Dependendo 

de circunstâncias, como visão de mundo, interesses de grupos sociais ou até mesmo gostos 

pessoais, um “mocinho” pode virar “bandido” e vice-versa. 

Citemos como exemplo a Confederação dos Tamoios, que se estendeu de 1562 a 

1563, como uma importante resistência indígena contra a colonização portuguesa. É forçoso 

enfatizar que deste movimento foram excluídos os personagens que protestaram contra a 

exclusão indígena e que este movimento só entrou na história oficial porque possibilitou 

exaltar a condição de heróis nacionais dois padres jesuítas: Manuel da Nóbrega e José de 

Anchieta. Este último é apresentado no software ATR: 

 
José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias. Estudou em casa com o pai, depois em 
uma escola dominicana e, aos 14 anos, foi para Coimbra, onde cursou filosofia e 
humanidades no Real Colégio de Artes. Em 1551, ingressou na Companhia de Jesus 
e dois anos depois foi enviado como Jesuíta ao Brasil. 
Em 1554 chegou ao local onde, seguindo instruções do padre Manuel da Nóbrega, 
fundou o colégio que pouco tempo mais tarde seria a Vila de São Paulo. Dedicou-se 
à catequese dos índios, dominando a língua tupi a ponto de escrever a "Gramática da 
Língua mais Falada na Costa do Brasil", utilizada em missões jesuíticas no Brasil. 
Foi tomado como refém durante 7 meses na Guerra dos Tamoios. Anchieta também 
participou da expulsão dos franceses do Brasil. 
Com a morte de Nóbrega em 1570, assumiu o cargo de reitor do colégio dos jesuítas 
no Rio de Janeiro. Sete anos depois ocupava o mais alto cargo da Companhia de 
Jesus no Brasil, o de provincial. Em 1584 renunciou ao cargo. Padre José de 
Anchieta morreu na atual cidade de Anchieta, no Espírito Santo, deixando diversas 
obras, entre as quais a comédia Na festa de São Lourenço. Chamado de Apóstolo do 
Brasil, José de Anchieta teve pela Igreja Católica do Brasil e de Portugal um pedido 
feito para sua beatificação ao Vaticano (ATR, Seção Grandes Nomes). 
 
 

É justo avançar uma reflexão: considerando os milhões de negros que constituíram a 

força de trabalho da construção do país, quantos deles ainda são lembrados? Quem são os 
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heróis negros? Lembramos que Zumbi morreu lutando contra o sistema de opressão vigente e, 

mesmo assim, ainda hoje muitos duvidam que ele tenha existido ou afirmam que foi só uma 

lenda. No plano da História nacional, os softwares apresentam a biografia de Pelé, esquece de 

Zumbi, mas não só dele, como também de João Cândido e de inúmeros outros personagens, 

sujeitos que a historiografia tratou de apagar por não possuírem nomes representativos nem 

cargos importantes. 

Finalmente, gostaríamos de lembrar que, mesmo no ensino de História, onde as 

inovações demoram a chegar e, quando chegam, muitas vezes vêm para reproduzir o discurso 

elaborado na Universidade, já se percebe em alguns inventos, criados por professores e seus 

alunos, indícios de uma produção do conhecimento sobre populações antes excluídas dos 

currículos escolares. Entretanto, nos softwares analisados, esses indícios foram mínimos, 

limitando-se estes a apresentar um panteão de líderes políticos considerados “mais 

representativos” para a construção da História nacional, esta em muitas vezes sendo fruto da 

ação individual de nossos “heróis”. 

 

3.3. Atividades propostas nos softwares analisados 

 

A escola cria e recria normas, saberes, condutas e práticas no nosso cotidiano para a 

formação pessoal e social do educando. Dessa forma, “cada uma das disciplinas escolares tem 

um papel nessa criação” (FARRICELI, 2005, p. 54). Nosso objetivo neste item é analisar os 

exercícios propostos pelos softwares selecionados com a finalidade de evidenciar a concepção 

de prática pedagógica presente nos mesmos. Constitui parte fundamental de nossa pesquisa, 

pois por meio das atividades propostas elencamos elementos necessários para desvelar a(s) 

concepção(ões) de prática pedagógica presentes nos softwares analisados. 
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Da mesma forma que nos livros didáticos, os softwares analisados apresentaram 

atividades propostas. Nesse sentido, fomos buscar na proposta pedagógica de um livro 

didático que obteve bom resultado na avaliação do PNLD33, no intuito de elaboração de um 

paralelo, elementos para ressaltar a importância das atividades para a aprendizagem dos 

alunos e alunas. Nesse sentido, o livro didático escolhido foi o Projeto Araribá, que no seu 

manual de Guia e recursos didáticos, aponta que inicialmente, existem dois tipos de 

atividades: construção de relatos e ampliação do conhecimento. A primeira destina-se a levar 

os discentes a organizar o conhecimento por meio da sistematização e fixação do conteúdo, 

pesquisar e aplicar o conhecimento. A segunda está voltada a análise referente à vida de 

personagens históricos, comparação passado-presente, arquitetura, mapas, arte, ciência e 

conceitos históricos (ARARIBÁ, 2007). 

As atividades são vistas, assim, como importantes recursos para o desenvolvimento da 

aprendizagem. Tem ainda como objetivo “desenvolver competências cognitivas e necessárias 

à formação geral dos estudantes” (ARARIBÁ, 2007, p.16). Essas competências podem ser de 

três níveis: básico (extração e organização de informações), operacional (identificação de 

idéias principais referentes a um dado tema) e global (avaliação de informações e comparação 

com outras fontes). 

Quais as atividades que estão presentes nos softwares escolhidos e que aprendizagem 

elas propõem desenvolver? Para nossa pesquisa, optamos pelo levantamento tomando como 

base o total de atividades nos dois softwares e por software de forma individual, para que 

assim possamos ter uma visão geral de cada um, possibilitando melhor comparação entre 

ambos. 

                                                           
33 Programa Nacional do Livro Didático. O PNLD propõe como critérios de avaliação para as atividades e 
exercícios propostos nas coleções de livros didáticos: estarem integrados aos conteúdos; possibilitarem o 
desenvolvimento das habilidades; estimularem observação, investigação, análise, síntese, criatividade, 
comparação, interpretação, avaliação, memória, desenvolverem a capacidade de debater problemas; 
desenvolverem a capacidade de produzir textos e existência de textos complementares de diferentes autores. 
(FARICELLI, 2005). 
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Na ausência de elementos para análise de atividades propostas em softwares de 

História, por associação, adotamos os critérios de seleção que são utilizados na avaliação de 

livros didáticos pelo PNLD. 

Nesse sentido, cabe aqui apontar que, referindo-se aos exercícios propostos, o guia do 

PNLD indica a necessidade de que estes estejam 

 

Formulados clara e corretamente, relacionados aos conteúdos e auxiliando na 
realização dos objetivos propostos; ser variados ao longo da obra, evitando a 
repetição constante e permitir a interação com os colegas. Devem promover a 
articulação entre conteúdos e estratégias pedagógicas e estar coerentes com a 
proposta de avaliação do Manual do Professor (BRASIL/MEC, 2008, p.15). 
 
 
 

Fazendo um paralelo com livros didáticos, podemos inicialmente afirmar que, 

diferente destes, que hoje têm sido submetidos à análise continuada e sistemática de 

comissões de especialistas, composta pelos pareceristas do PNLD, com o software não existe 

ainda a preocupação de adequação às normas e critérios de avaliação do Ministério da 

Educação, e nesse sentido, eles correm livres, não se beneficiando das análises do PNLD. 

Acreditamos que os exercícios poderão ser paulatinamente inseridos nos mesmos se ocorrer 

uma futura ampliação do sistema de avaliação dos livros didáticos para cobertura também de 

outros materiais didáticos. Existe a preocupação das editoras dos livros didáticos com a 

obtenção da aprovação do PNLD, mas como ainda não existe um critério de avaliação para os 

softwares educativos, estes terminam por serem produzidos à mercê dos editores. 

Para efeito de análise, apresentaremos, inicialmente, o número de exercícios propostos 

pelos softwares selecionados. Que aprendizagem elas se propõem a desenvolver? Essa 

questão pode, em parte, nos ajudar a compreender os objetivos que se pretende atingir com 

sua inserção nos softwares. Como primeiro passo, inventariamos o número de atividades 

propostas. A tabela abaixo apresenta o número de exercícios encontrados em cada um dos 

softwares analisados: 
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Tabela 07: número de exercícios por software 

Software Número de exercícios encontrados 
ATR 0 
DC 14 

 

Os dados foram convertidos no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 03: número de exercícios por software analisado 

 

 

O gráfico acima apresenta em vermelho o número de exercícios contido no software 

ATR e, em verde, os que foram encontradas no software DC. As análises a partir daqui 

incidirão sobre as atividades encontradas no software DC, tendo em vista que o software ATR 

não apresenta exercícios propostos. Observamos, a partir dos dados levantados, que este                                      

não traz como principal preocupação a proposição de exercícios, sendo a ênfase dada na 

difusão do conteúdo. O segundo, por sua vez, apresenta, ao longo das 4 coleções (5ª a 8ª 

séries), 14 exercícios, distribuídos de acordo com a proposição a seguir: 
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Gráfico 04: número de exercícios por série no software DC 
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Foram encontrados 2 exercícios destinados à 5ª série (amarelo), 8 destinados à 6ª série 

(azul), 4 destinados à 7ª série (verde) e nenhum destinado à 8ª série (vermelho). 

Comprovamos a existência de atividades diversificadas no software DC. Do número total de 

14 ocorrências, verificamos as atividades agrupadas conforme os tipos a seguir: 

 

1. Análise: visa levar o aluno a um estudo detalhado sobre determinado tema/problema, 

de forma a favorecer o desenvolvimento da criticidade e/ou problematização; 

2. Associação: atividade onde o aluno é levado a ligar uma informação a outra, 

previamente concebida como correta, típica atividade do ligue uma coluna a outra; 

3. Localização de informações: atividade cuja finalidade é levar o discente a extrair 

informações do texto e copiá-la em outro local; 

4. Arraste e solte: atividade encontrada nos softwares analisados, pela qual o aluno é 

levado a arrastar um objeto e soltá-lo em um espaço previamente concebido. Quando 

solto no local correspondente, mensagens de parabenização pelo acerto são emitidas 

pelo software;  
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5. Labirinto: atividade onde o aluno é incentivado a traçar uma rota previamente tida 

por correta para uma determinada informação e/ou personagem. 

6. Montagem: o aluno é levado, por meio dessa atividade, a montar um quebra-cabeça, 

edifício, quadro, templo, etc., de acordo ou não com o conteúdo trabalhado. 

 

A partir da tipologia evidenciada no software DC, pudemos observar a ocorrência de 

atividades conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 08: tipos de atividades no software DC 

Atividades Número de ocorrências  
Análise 1 
Associação 1 
Localização de informações 3 

Arraste e solte 6 
Labirinto (Encontre o caminho) 1 
Montagem 2 

 

 

O gráfico nos apresenta uma variação na tipologia de atividades bastante pobre, de 

forma que das 14 atividade encontradas, 9 destinam-se a localização de informações e apenas 

1 utiliza-se da análise. 

Lembramos que os exercícios propostos podem servir para observação de como seus 

autores pretendem criar situações didáticas que levem os alunos a se relacionar com a 

disciplina. Atividades diversas podem então ser elaboradas com a finalidade de auxiliar o 

processo de aprendizagem, a saber: questões para responder, temas para debate e discussão, 

pesquisas, trabalhos em grupos, trabalhos de expressão plástica, sugestões de leitura, etc. 

Essas atividades podem contribuir de maneira dinâmica a aprendizagem do conteúdo. 

Nesse sentido, podemos dividir as atividades, por ocorrência em cada volume dos 

softwares, da seguinte forma: 
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Tabela 09: tipos de atividades no software DC por série 

Atividades Número de ocorrências  
5ª série 1 atividade de análise 

1 atividade de associação 
 
 
6ª série 

2 atividades de Localização de 
informações 
2 atividades de montagem 
4 atividades do tipo arraste e 
solte 

 
 
7ª série 

1 atividade de Localização de 
informações 
2 atividades do tipo arraste e 
solte 
1 atividade do tipo labirinto 

8ª série Sem ocorrência de atividades 

 

 

Uma questão a ser abordada aqui é a de que, apesar de se constituir como um 

instrumento considerado inovador, observamos uma pobre diversidade no tocante aos tipos de 

atividades apresentadas nos softwares. Para corroborar com essa idéia, a atividade a seguir, 

extraída do software destinado à 5ª série, a única do tipo análise, constitui-se como destinada 

à análise de imagens. 

 

Imagem 17: atividade de análise de imagem (DC, 5ª série) 
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A atividade acima remete o discente à observação de uma imagem por um período 

mínimo de um minuto. Em seguida, o mesmo tem a tarefa de anotar, em folha a parte, as 

impressões sobre a figura, com vistas ao preenchimento de um quadro de registro das 

informações, conforme apresentado pela imagem seguinte: 

 

Imagem 18: quadro para preenchimento após análise de imagem (DC, 5ª série) 

 

 

Após a observação, cabe ao discente preencher o quadro acima a partir das 

informações levantadas previamente. Essa atividade nos remete a duas análises possíveis: 

uma otimista, pela qual verificamos como positivo o fato de o software em questão apresentar 

questões preocupadas com a análise de imagens, traço de um ensino de História renovado. 

Outra análise nos coloca em posicionamento não tão otimista, pelo fato do software apontar 

este método de análise como sendo aplicável a quaisquer tipos de imagens e não deixar 

margem para que os alunos e alunas criem, inclusive, seus próprios quadros de levantamento 

de informações. Vale ainda enfatizar que a análise restringe a uma mera enumeração dos 

elementos que compõem a imagem. Deixa de lado o sentido e o significado que a imagem 

possui no contexto do conteúdo trabalhado. 
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Outra atividade que nos chama a atenção, diz respeito à temática do tempo histórico, 

categoria abordada anteriormente neste capítulo. Ao trabalhar o tempo histórico, o software 

aponta que 

 
Desde épocas mais remotas, o homem já se preocupava com o tempo. Nas antigas 
comunidades já se relacionavam a idéia de tempo às mudanças que ocorriam na 
natureza, como por exemplo, as estações do ano, as cheias dos rios, as fases da lua e 
o movimento dos astros. Também percebiam que o tempo passava, acompanhando o 
nascimento e o crescimento das plantas e dos animais. Os povos dos tempos mais 
remotos observavam as estações do ano para realizar os diferentes trabalhos e 
garantir a sobrevivência da comunidade. Nos estudos históricos o tempo é 
importante para perceber as mudanças que ocorrem no modo de vida das sociedades. 
Em algumas, os costumes mudam bastante, por exemplo, a moda do vestuário, os 
ritmos musicais, etc.. Em outras, certos aspectos da vida humana parecem mudar 
muito lentamente, ou permanecem durante longo tempo sem alteração. O tempo 
histórico não é o mesmo em todas as sociedades e expressa os ritmos de vida de 
diferentes grupos sociais. (DC – 5ª Série). 
 
 

Após apresentar que “o tempo histórico não é o mesmo em todas as sociedades e 

expressa os ritmos de vida de diferentes grupos sociais (DC – 5ª Série)”, a atividade proposta 

para aprofundar esta temática é a seguinte: 

 

Imagem 19: atividade sobre o tempo (DC, 5ª série) 
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 Uma questão importante a ser mencionada é a de que a atividade acima remete à 

questão da associação ano-século. Entretanto, alguns pontos devem ser analisados: em 

primeiro lugar, não são trabalhadas as noções de “ano”, “década” e “século” no software 

analisado; em segundo lugar, essa atividade entra em contradição com a visão de tempo 

apresentada anteriormente, pois apresenta-se um tempo não linear e pouco preocupado com a 

cronologia, e a atividade, em contrapartida, o exercício proposto enfatiza a questão do tempo 

cronológico. Observamos ainda descuido em associar as imagens de monumentos 

apresentadas com o período de sua construção, denotando que elas estão ali postas para 

cumprir mera função ilustrativa. A rigor, a presença ou a ausência dessas mesmas não faz 

diferença alguma para a realização da atividade. 

 Outra atividade apresentada em grande número nos softwares analisados, é a do tipo 

localização de informações. Nessas atividades prevalece a lógica skinneriana do reforço 

positivo. Observemos a imagem a seguir: 

 

Imagem 20: localização das cidades maias (DC, 5ª série) 
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 Nesta atividade, os discentes são levados a localizar no mapa as principais cidades 

maias. Para realização da mesma, os alunos e alunas devem basicamente apontar o mouse 

para o ponto onde julguem estar localizada a cidade solicitada no quadro ao lado do mapa. O 

que observamos com essa atividade é a lógica do reforço positivo skinneriano, pois quando o 

mouse aponta para a localização errada, a mensagem tente novamente aparece abaixo do 

quadro onde temos a cidade solicitada. Quando o aluno consegue localizar todas as cidades, 

aparece uma imagem de congratulações, conforme imagem a seguir: 

 

Imagem 21: localização das cidades maias (DC, 5ª série) 

 

  

Observamos, a partir das atividades propostas nos softwares analisados, que ação do 

aprendiz poderia ser comparada à restrição de virar a página de um livro eletrônico ou realizar 

exercícios, cujos resultados podem ser avaliados pelo próprio computador. As atividades 
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apresentadas exigem apenas fazer memorizar informação, não importando a compreensão, a 

descrição, a comparação, a análise e a síntese. 

Observamos ainda que, implicitamente, cabe ao professor a tarefa de interagir com o 

aluno e criar situações para que este manipule as informações recebidas, de modo que possam 

ser transformadas em conhecimento a serem aplicados corretamente na resolução de 

problemas significativos para ele.  

Neste tipo de software, embora as etapas de "exercício" e "avaliação" apareçam, a 

maioria das atividades considera o aluno um sujeito "passivo". Ainda assim, podem ser 

bastante úteis em determinados casos e em algumas disciplinas em que haja necessidade de 

fixação de algum conteúdo didático. Entende-se aqui, a partir da análise da atividade, que 

implicitamente, a mesma passa a noção do aluno entendido como tábula rasa, na qual o 

conteúdo será fixado pelo professor, aqui substituído pelo software. 

Observamos nos softwares analisados uma seqüência de questões dentre as quais o 

aluno limita-se a escolher ou apontar uma opção. Se esta for correta, o programa o conduz 

para uma nova questão. Caso contrário, repete ou reforça o conceito não assimilado, 

utilizando como base pedagógica o comportamentalismo de Skinner, pelo qual prevalece a 

lógica do reforço positivo e do reforço negativo. 

Esperançosamente, buscávamos observar inovação nas atividades propostas, de forma 

que os exercícios escapassem à lógica de atividades bem presentes em alguns livros didáticos 

de História, orientados por proposta pedagógica tradicional, e aproveitando a interatividade 

que pode ser favorecida com recursos didáticos, como os softwares. Entretanto, observamos, 

por meio das atividades propostas, que os softwares analisados em muito se aproximariam da 

proposta pedagógica desses livros didáticos, se fosse excluído dos mesmos as animações e a 

sonorização evidenciada nos mesmos. 
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3.4. Iconografia presente nos softwares educacionais analisados 

 

Uma fonte que contribui para o melhor entendimento das formas pelas quais as 

pessoas do passado representavam a sua história e sua historicidade, bem como se 

apropriarem da memória coletiva é a iconográfica. 

De acordo com Paiva (2002), a iconografia 

 

significa a imagem registrada e a representação por meio da imagem. A origem do 
termo é grega. Ele deriva da palavra eikón, que significa imagem. Daí 
eikonographía, que se transformou em iconographia no latim, transformando-se em 
iconografia em português (p. 14). 
 

 

Podemos afirmar que a iconografia são imagens construídas historicamente e, quando 

associada a outros registros, informações, usos e interpretações, foram transformadas, em 

determinado momento, em “certidões visuais” (PAIVA, 2002) do acontecido e do passado. 

Elas explicitam as mais variadas dimensões da vida humana no tempo e espaço. 

O campo da iconografia é bastante extenso, envolvendo inúmeros tipos de imagem e 

diversas técnicas destinadas à sua produção. Atualmente se fala, por exemplo, em imagens de 

memória, que são as que trazemos em nossas mentes, do nosso cotidiano, sem muitas vezes 

até nos darmos conta. Exemplos típicos seriam nossas imagens de honestidade, lealdade, 

patriotismo, fé e felicidade. Existem ainda as imagens produzidas por meio de técnicas 

fotográficas e imagens em movimento, como as reproduzidas nos filmes que assistimos em 

sessões de cinema ou em casa ao assistirmos um telejornal. 

As pesquisas referentes à iconografia no ensino da História ainda não são em grande 

número, e nas últimas décadas, a maioria delas vem associada à análise de livros didáticos, 

em virtude do fato de que desde a segunda metade do século XX o número de ilustrações nos 

mesmos conheceu aumento significativo (BITTENCOURT, 2008). Por outro lado, 
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historiadores brasileiros vêm se utilizando da iconografia como fonte privilegiada de 

pesquisa, não a considerando apenas como simples “ilustrações”, isto é, figuras ou gravuras 

que apenas contribuiriam para embelezar o texto, deixando-o mais atrativo para o leitor, mas 

pelo seu valor historiográfico revelador de costumes e tradições do passado. 

 

Essas imagens, com suas especificidades, são produzidas diferentemente, sendo 
algumas delas criadas como material didático e outras, posteriormente, 
transformadas em recursos didáticos, como é o caso de filmes de ficção ou fotos. 
Mas, independentemente da origem da imagem, o problema central que se apresenta 
para os professores é o tratamento metodológico que esse acervo iconográfico exige, 
para que não se limite a ser usado apenas como ilustração para um tema ou como 
recurso para seduzir um aluno acostumado com a profusão de imagens e sons do 
mundo audiovisual (BITTENCOURT, 2008, pp. 360-361). 
 

 

Muitos dos trabalhos realizados sobre o uso de imagens foram realizados por 

psicólogos, sociólogos e especialistas em semiologia, privilegiando, entretanto, o cinema e a 

televisão. Seguindo este caminho, historiadores vêm desenvolvendo pesquisas sobre a 

iconografia, incluindo ainda a análise das chamadas “imagens tecnológicas”. E, nesse sentido, 

com relação ao uso da iconografia, “a questão atual para as situações de ensino é como 

associar as pesquisas e os métodos de análise dos historiadores com as necessidades 

específicas do ensino da História” (BITTENCOURT, 2008, p. 361). 

Como dissemos, as diversas imagens têm-se transformado em importantes fontes para 

a pesquisa historiográfica, principalmente para os especialistas em história social e cultural, 

não ficando restritas apenas aos historiadores da arte. Cabe aqui dizer, porém, que imagens 

como as de quadros antigos, selos, revistas e jornais de décadas/séculos passados, antes 

visualizadas apenas em fotos ou por meio de visitas em museus, hoje podem ser visualizadas 

por meio de outros instrumentos, dentre os quais se destacam os tecnológicos, sendo um 

deles, a título de exemplo, o computador ligado ou não à Internet. 
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Paralelamente, cresce a utilização das chamadas imagens tecnológicas. Estas podem se 

fazer presentes em pôsteres de publicidades, designs de hipermídia, comerciais de televisão, 

filmes tipo documentários, efeitos especiais no cinema, bem como por meio da moda, e, de 

forma especial, nos inúmeros portais, sites e blogs, que povoam o ciberespaço, bem como em 

softwares educativos. 

Portanto, levando-se em consideração este crescimento das imagens tecnológicas, e 

considerando que os softwares educacionais se utilizam desta forma de apresentação 

imagética, esta parte tem por finalidade, entender como a iconografia se faz presente nos 

softwares analisados e para que concepção de prática seu uso aponta. Neste sentido, cabe aqui 

uma breve contextualização da disposição/apresentação da mesma nos softwares estudados. 

Em nossa análise nos utilizamos de dois softwares educativos, escolhidos pelos 

critérios anteriormente mencionados. O primeiro, Desafios do Conhecimento (DC), destina-se 

a alunos e alunas de turmas de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental (atualmente 6ª ao 9º 

anos), e aborda temas de História Geral e do Brasil. O segundo, História do Brasil ATR 

(ATR), destinada ao mesmo público, mas aborda, como aponta seu título, apenas a História 

nacional. Outra diferença reside no fato de que o software DC encontra-se dividido em 4 

volumes, ao passo que o ATR, em volume único. 

Inicialmente, ao analisarmos os softwares, pudemos perceber a existência de 627 

imagens, somadas dos dois títulos, sendo 239 pertencentes ao software DC e 388 do software 

ATR. Em termos de porcentagem, teríamos a distribuição conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 05: porcentagem de imagens nos softwares educativos analisados. 

 

Constatamos inicialmente uma maior presença de imagens no software ATR (quase o 

dobro da porcentagem de imagens da outra coleção), mesmo em se tratando de um volume 

único. O que verificamos, foi que existe no primeiro uma maior quantidade de informações, 

pois o software é dividido em 392 partes textuais que poderíamos comparar a capítulos de um 

tradicional livro didático. Em sua maioria, cada uma dessas partes tem ao menos uma 

imagem, o que justificaria um número bem maior de elementos iconográficos no software 

ATR. 

O software DC, por sua vez, apresenta a divisão das imagens de acordo com as séries, 

seguindo as seguintes proporções: 

 

1. 5ª série: 50 imagens (21% do total da coleção); 

2. 6ª série:  26 imagens (11% do total da coleção); 

3. 7ª série: 116 imagens (48% do total da coleção); 

4. 8ª série: 47 imagens (20% do total da coleção). 

 

Essas imagens podem ser agrupadas de acordo com a seguinte tipologia: imagens de 

personagens históricos, mapas, cronologias e gravuras diversas. Aqui não apresentaremos, 
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porém, uma análise individualizada de todas as categorias de imagens encontradas nos 

softwares. 

Uma categoria de imagem encontrada é o mapa histórico. Encontramos, nos dois 

softwares analisados, imagens deste tipo, conforme podemos observar a seguir: 

 

Imagem 22: mapa do software destinado à 7ª série 

 

 

Cabe aqui dizer que, ao priorizar os mapas históricos, enquanto documentos, 

verificamos algumas possibilidades e limites da sua utilização em sala de aula, bem como, sua 

inserção no conjunto de outros documentos visuais. Encontramos, no software ATR, uma 

quantidade de 25 mapas, ao passo em que na coleção DC, pudemos verificar a presença de 33 

mapas. Do total de imagens, podemos observar os seguintes dados: 

 

Tabela 10: total de imagens e de mapas presentes nos softwares 

Software Número de imagens Número de mapas 

História do Brasil ATR 388 25 

Desafios do Conhecimento 239 33 
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Os mapas ocupam 9,25% do total de imagens encontradas nos softwares analisados. E 

podemos apontar que, em meio aos documentos visuais disponíveis nas coleções, podemos 

considerar os mapas como representações de mentalidades, destacando elementos referentes 

ao imaginário e à cultura de uma época em seu caráter administrativo, político, estratégico e 

científico. 

Enquanto uma construção social, os mapas históricos presentes nas coleções estão 

permeados por interesses econômicos e políticos. Como documentos visuais, são portadores 

de elementos significativos para a compreensão de movimentos de expansão territorial, de 

elementos da economia, da presença de grupos sociais em locais e épocas distintas, ao mesmo 

tempo em que também podemos vê-los como filtros e condensadores de um olhar sobre o 

mundo, na medida em que seus executores recortam, apreendem e transpõem em uma 

figuração cartográfica, o desenho do mundo e de diversas regiões, como podemos evidenciar 

a partir da imagem a seguir: 

 

Imagem 23: mapa do software ATR – Economia do Brasil no século XVII 
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Uma questão, porém, que nos serve de elemento para evidenciar as concepções de 

prática pedagógica nos softwares analisados é da leitura dessas imagens. Neste sentido, cabe a 

seguinte pergunta: O que é leitura? Maria Helena Martins (1994) nos aponta que  

 

as inúmeras concepções vigentes sobre leitura, grosso modo, podem ser sintetizadas 
em: a) leitura como decodificação mecânica; b) leitura como um processo de 
compreensão. No entanto, essas duas caracterizações são complementares e 
necessárias à leitura. Decodificar sem compreender é inútil; compreender sem 
decodificar, impossível (pp. 31-32). 

 

Na visão piagetiana, a leitura pode ser considerada como uma atividade complementar 

à produção, ou seja, para que haja a apropriação de determinado objeto do conhecimento, os 

sujeitos constróem representações e as interpretam. Sendo assim, ler não é decifrar, não está 

associado ao fato de se reproduzir com a boca o que os olhos reconhecem visualmente 

(PILLAR, 1989). 

Existem inúmeras formas de produção do sentido quando analisamos uma imagem, 

tais como a abordagem gestáltica, semiótica, estética, iconográfica e iconológica. Todas elas, 

porém, buscam identificar significados, e ainda, no decorrer da análise, tentar desvendar os 

aspectos sensoriais, emocionais ou racionais. 

Vale aqui, porém, enfatizar que as imagens nem sempre mostram o óbvio, de forma 

que quando fazemos uma leitura de imagens, buscamos verificar relações de natureza 

indizível, buscar o escondido por trás do visível. 

Neste sentido, quando os educadores trabalham com análise de imagens, torna-se  

interessante uma aproximação com príncipios de leitura do campo das artes. Até mesmo em 

se tratando de leitura de imagens digitais ou tecnológicas, podemos considerá-las obras de 

arte, não da convencional, mas da arte virtual. Sendo assim, ler uma imagem “é saboreá-la em 

seus diversos significados. A leitura de uma obra de arte é uma aventura onde cognição e 

sensibilidade se interpenetram na busca de significados” (PILLAR, 1989). 
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Cabe aqui observar a proposta de leitura e análise de imagem proposta pelo software 

DC, uma das obras analisadas. Observemos a imagem abaixo extraída do volume destinado à 

5ª série: 

 

Imagem 24: tela de abertura para técnica de análise de imagens 

 

 

A imagem acima é a tela inicial do volume destinado ao primeiro semestre letivo da 

turma de 5ª série. Esta seção do software inicia com a apresentação de um áudio sobre 

fotografias e sua importância para o trabalho do historiador. Abaixo, de forma integral e 

literal, apresentamos o texto transcrito: 

 

Você já teve a oportunidade de observar um antigo álbum de família? O que você 
viu? Se você já teve essa oportunidade, acredito que você se deparou com diversos 
tipos de fotografias de viagens, passeios, reuniões de famílias, casas antigas, 
crianças e adultos. Enfim, diferentes momentos que seus parentes decidiram 
registrar e guardar para a posteridade. Você já deve ter dado boas risadas ou se 
surpreendido com as roupas utilizadas por seus familiares, com a moda da época, 
muito diferente da atual. Os historiadores também se surpreendem ao observar 
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imagens do passado. Analisando-as com muita atenção, eles aprendem sobre 
costumes de uma família, tragédias de um país, aspectos interessantes de uma 
cultura, moda, arte, tecnologia, religião e muito mais. Sem dúvida, as imagens são 
importantes fontes históricas. Quando pensamos em imagens como fontes históricas, 
temos de lembrar de quadros, gravuras, pinturas de tumbas, desenhos, fotografias, 
iluminuras, mosaicos, entre tantos outros exemplos. Através da análise de imagens, 
os historiadores podem reconstruir o passado e entender um pouco mais dos 
costumes de diversos povos. (DC, 5ª série, 1º semestre). 
 
 

 Logo em seguida, o software apresenta – passo a passo – instruções para análise de 

uma imagem. A tela subseqüente é apresentada abaixo: 

 

Imagem 25: técnica instrutiva para análise de imagens 

 

 

Observemos o texto que acompanha a imagem acima apresentada: “para analisarmos 

diversos tipos de imagens e aprendermos informações a partir delas, precisamos observá-las 

seguindo alguns passos. Aprenda passo a passo um dos métodos que você pode utilizar para 

analisar uma imagem” (DC, 5ª série, 1º semestre). Segue-se, assim um tutorial, com imagens 
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para visualização da seqüência necessária para análise do software. Observemos as telas e os 

respectivos passos para a análise conforme extraídos: 

 

Imagem 26: técnica instrutiva para análise de imagens – Passo 1. 

 

 

Conforme instrução apresentada no software: “o primeiro passo na análise de uma 

imagem é tentar descobrir informações sobre seu autor” (DC, 5ª série, 1º semestre). 

Verificamos que o software destaca o autor da pintura (Jean Baptiste Debret), mas não 

apresenta a data de publicação da obra. 

Em seguida, o software orienta, em uma seqüência passo a passo a: 

 

1) Estudar a imagem escolhida por, pelo menos 1 minuto; 2) Formar “uma 
impressão geral sobre a imagem. Neste passo, você deve descrever, de forma geral, 
o que você vê imediatamente ao observar a imagem; 3) Examine individualmente 
cada item da imagem. Para isso, divida-a em quatro partes e estude cada seção 
separadamente, observando seus detalhes (DC, 5ª série, 1º semestre). 
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O software continua a apresentar passos para a análise, conforme observamos na tela a 

seguir: 

 

Imagem 27: técnica instrutiva para análise de imagens – Passo 2. 

 

 

O software nos orienta a decompor a imagem em partes. Neste caso, vale frisar que, ao 

analisar imagens, podemos estabelecer uma seqüência de passos que poderiam cumprir o 

esquema a seguir: 

 

Imagem 28: passos para análise de imagens 
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Com relação ao software analisado, o mesmo, apesar de apresentar uma seqüência de 

análise que obedece o esquema acima citado, o faz apontando para uma forma de leitura que 

nos leva a uma análise fragmentada das partes. Aplica-se aqui a máxima da divisão do todo 

em partes para, isoladamente, ao analisarmos as partes, termos uma melhor compreensão do 

todo. Esse método poderia claramente ser chamado de análise por decomposição. 

Enfatizamos que, no trato com a iconografia, apenas um olhar sensível não é suficiente, pois 

aprendemos a ver e ler tudo o que faz parte de nossa cultura, bem como os significantes 

imanentes a ela. Neste sentido, em um mundo cada vez mais visual, torna-se essencial que os 

docentes trabalhem na construção de leitores e re-leitores da realidade como ela se apresenta, 

para que, lendo-a, possam interpretá-la e transformá-la.  

Neste sentido, antes de concluirmos esta parte, para corroborar com nosso argumento, 

gostaríamos de apresentar a seqüência final destacada pelo software para análise de imagens. 

O mesmo nos orienta a: “após observar todas as quatro partes, escrever uma lista com os 

detalhes das imagens que observamos. Ela será composta de elementos da imagem analisada” 

(DC, 5ª série, 1º semestre). Em seguida, questiona: “O que foi possível descobrir sobre o 

Brasil do século XIX, observando essa imagem?” (DC, 5ª série, 1º semestre). A resposta é 

dada pelo mesmo software, conforme imagem a seguir: 
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Imagem 29: conclusões após análise da imagem. 

 

 

Não temos, no software, possibilidade de interação, nem ao menos sob a forma de 

questões “pergunta-resposta”, com as respostas “certas” previamente programadas, 

semelhantes a de softwares do tipo Show do Milhão. 

Outro ponto importante reside no fato de que o software tende a generalizar o método 

para análise de imagens apresentado, ressaltando que 

 

O método que você acabou de aprender pode servir para qualquer imagem que você 
tenha contato, como as que estão presentes nas histórias em quadrinhos, nas revistas, 
nos livros, e em seu próprio álbum de família. Aproveitando o método, veja o que 
você pode aprender sobre seu passado (DC, 5ª série, 1º semestre). 
 

 

Apontamos mais uma vez que o software DC, embora apresente um método de análise 

iconográfica, o que aponta a priori para uma inovação não verificada nos demais softwares 

que serviram inicialmente para a seleção dos títulos escolhidos para análise nesta pesquisa, a 

posteriori tende a transpor este método para qualquer análise de imagens que os discentes 

venham a ter contato, apontando para a repetição de um método, característica das concepções 
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tecnicistas de ensino. O mesmo não deixa espaço para a releitura da imagem, e descarta a 

possibilidade de que uma imagem possa ser revisitada mais de uma vez. Lembramos que 

leitura e releitura, por sua vez, são criações, e neste sentido, “reler é ler novamente, é 

reinterpretar, criar novos significados” (PILLAR, 1989, p. 02). 

Finalizamos enfatizando que, da mesma forma que muitos professores, o software 

analisado, mesmo trabalhando apenas com a leitura, não enfatizando a possibilidade de um 

processo de releitura, aponta para esta sob a forma de cópia, transpondo, em termo de 

analogia, a dinâmica do desenho mimeografado que nos era dado para pintar em nosso tempo 

de ensino fundamental (na época primeiro grau menor) para a generalização do método de 

leitura e análise de imagens evidenciado em tal software. Qualquer semelhança com os 

modelos tradicionais de ensino, neste caso, não é mera semelhança. 

 

3.5. Concepção(ões) de ensino de História e prática pedagógica evidenciadas pela análise 

dos softwares: inovação ou tradicionalismo maquiado? 

 

Em nossa introdução, dissertamos sobre as correntes historiográficas que servem para 

fundamentar modelos de ensino da disciplina. Desses modelos se pode inferir a concepção de 

prática pedagógica evidenciada no cotidiano do trabalho docente. Nesta parte do capítulo, 

temos por objetivo apontar as mais recorrentes nos softwares analisados. 

Inicialmente, cabe enfatizar que, como nos aponta Moraes (2007, pp. 39-40), citando 

Vieira, Peixoto e Khoury (1991),  

 

Assim como se apregoa que para o professor ensinar é relevante conhecer os saberes 
pedagógicos, diferentes autores que abordam o Ensino de História salientam que o 
profissional habilitado a ministrar aulas deve compreender como e por que se 
escreve e reescreve a história. [...] Principalmente a partir da reabertura democrática 
no início dos anos de 1980, introduziram-se ao cenário histórico, novos objetos que 
durante muito tempo foram desprezados, uma vez que não eram considerados 
documentos aptos para fazer parte do rol da historiografia. 
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Muitas justificativas teóricas são apontadas para a inclusão destas novas possibilidades 

de estudos históricos. Rüsen (2001, p. 37) aponta que a reescrita da História ocorre “cada vez 

que as condições de vida dos homens a que se refere tenham sofrido mudanças”. José Carlos 

Reis (2002, p. 9) aponta ainda que “cada geração, em seu presente específico, une passado e 

presente de maneira original, elaborando uma visão particular do processo histórico”. 

Sintetizando, podemos apontar que na medida em que o presente sobre o qual se constroem 

explicações sobre passado se modifica, modificam-se também os olhares e as perguntas que 

são projetadas sobre o passado e, dessa forma, a História é continuamente reescrita. 

Acreditamos que, ao se repensar sobre a maneira de escrever a História, deve-se 

modificar também a postura quanto à forma de ensiná-la. Diante disso, admite-se que os 

avanços no campo da pesquisa historiográfica se incorporados pelos materiais didáticos 

possibilitariam aos professores melhor planejarem suas aulas. E é nessa questão que cabe 

entender como os softwares analisados evidenciam as concepções de prática pedagógica e de 

ensino da disciplina. Schmidt e Garcia (2003) ressaltam que como a forma de produzir 

história não é a mesma de outrora, o professor, nesse sentido, necessita se aproximar e estar 

apto para se apropriar das novas formas de elaborar o discurso historiográfico. 

Enfatizamos no início de nosso trabalho, três abordagens historiográficas que servem 

de norte para a constituição de modelos de ensino da História: o positivismo, o marxismo e a 

nova história. Frisamos ainda três propostas de prática pedagógica recorrentes na formação 

acadêmica e no cotidiano escolar dos docentes: tradicional, renovadora e integral (também 

chamada de holística). Com base nesses modelos, associados ao ensino da História, apoiando-

nos em Schmidt e Cainelli (2004), bem como levando em consideração que a literatura por 

nós analisada aponta a perspectiva integral/holística como integrante do bloco de práticas 

renovadoras, mantendo assim a dicotomização tradicional-renovado, arcaico-inovador, 

mesmo considerando que modelos alternativos que fujam dessa classificação, optamos, para 
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critério de realização de nossas inferências sobre os softwares analisados, pela construção da 

seguinte tabela: 
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Tabela 11: ensino tradicional e tendências atuais 

 ENSINO TRADICIONAL: TENDÊNCIAS ATUAIS: 
 
 
 
 
 

VISÃO DE CIÊNCIA 

- Preocupado com o estudo dos 
fatos, observadas a neutralidade do 
historiador e da explicação histórica; 
- Ênfase na história dos fatos 
políticos e na história como produto 
da ação de indivíduos, de heróis. 
História considerada como ciência 
que estuda exclusivamente o 
passado. 

- História como história de todos os 
homens, e não somente de heróis. 
Inclusão de novas contribuições 
historiográficas: história econômica, 
cultural e social; 
- Análise do fato histórico 
substituída por outras possibilidades, 
como análise do processo histórico e 
da experiência dos sujeitos da 
história; 
- Incorporação dos novos temas e 
objetos da História, como a historia 
das mulheres, a das crianças e a dos 
movimentos sociais; 
- Implicação do sujeito com o objeto 
de estudo; 
- Consideração da subjetividade dos 
sujeitos. 

 
 
 
 
 

FUNÇÃO DO ENSINO 

- Estudo das origens, da genealogia 
das nações. 
- Objetivo de formar o cidadão para 
a pátria e construir identidades 
nacionais.  
- Estudo dos legados, principalmente 
daqueles da civilização européia.  
- Compreensão da nação brasileira 
como fruto da integração entre três 
raças: branca, índia e negra. 

- Contribuição para a construção da 
cidadania.  
- Desenvolvimento de raciocínios 
historicamente corretos.  
- Aquisição da capacidade de análise 
da relação presente-passado.  
- Apreensão da pluralidade de 
memórias, e não somente da 
memória nacional.  
- Preocupação com as finalidades do 
ensino da Historia no mundo 
contemporâneo. 

 
 
 
 
 

RELAÇÃO 
PROFESSOR-ALUNO 

 

- Professor como transmissor do 
saber histórico verdadeiro, pronto e 
acabado.  
- Aluno como receptor passivo do 
conhecimento histórico transmitido 
pelo professor. 

- Importância do domínio do 
conteúdo específico pelo professor, 
que deve ser comprometido com o 
aluno e mediador entre este e o 
conhecimento histórico.  
- Professor como responsável pela 
intermediação entre o aluno e o 
percurso para produção do 
conhecimento histórico.  
- Aluno como sujeito de seu próprio 
conhecimento e do conhecimento 
histórico. 

 
 
 
 

 
 

MÉTODO 
 

- Formal e abstrato, sem relação com 
a vida do aluno.  
- Conteúdos e métodos sem o 
objetivo de desenvolver a 
criticidade.  
- Predomínio do "ponto" (texto 
sobre determinado conteúdo), 
questionário, testes de múltipla 
escolha e exercícios com lacunas a 
serem completadas. 

- Tem como referência a própria 
ciência.  
- Recuperação do método da 
História em sala de aula. 
- Preocupação com a transposição 
didática: relação entre saber 
cientifico, saber a ensinar, saber 
ensinado, saber aprendido e prática 
social.  
- Valorização do uso de múltiplas 
fontes em sala de aula.  
- Incorporação de novas linguagens 
e tecnologias no ensino da História, 
como analise de filmes e uso da 
informática. 

 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

- Avaliação centrada no professor. 
- Avaliação de resultados, do 
produto da aprendizagem, baseada 
na memorização de informações 
transmitidas pelo professor. 
- Avaliação classificatória. 

- Diagnóstica, processual, formativa.  
- Busca o crescimento do aluno, e 
não sua classificação e exclusão. 
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Com base na tabela acima, inferimos que os modelos de ensino adotados pelos 

docentes de História ainda privilegiam uma abordagem conteudista que prioriza a 

memorização de fatos e datas. Cabe aqui ressaltar que, como nos aponta Fonseca (2003), a 

utilização de tal método “dificulta a incorporação de novos campos temáticos, de novos 

problemas e fontes, como postulam as novas concepções historiográficas” (p. 46). Em outras 

palavras, a forma de ensinar que privilegia a repetição de alguns saberes apenas, não favorece 

a formação da consciência histórica. 

Visando atender ao objetivo deste item, apontaremos alguns dados que trarão à luz a(s) 

concepção(ões) de prática pedagógica por meio dos modelos de ensino evidenciados nos 

softwares analisados. 

 Um primeiro extrato que gostaríamos de apresentar segue-se abaixo: 

 

O Anfiteatro Flávio ou Coliseu Romano, é o mais famoso de todos os anfiteatros. 
Começou a ser construído no ano 70 d.C., sendo concluído no ano 80. Vespasiano, 
imperador romano que iniciou a obra, recusou-se a utilizar máquinas em sua 
construção. Decidiu por empregar, quase que exclusivamente, mão-de-obra com o 
objetivo de reduzir a fome da camada mais baixa da sociedade que estava 
desocupada e faminta. O coliseu foi finalizado por Tito, filho de Vespasiano. Depois 
da conclusão dessa obra, foram realizados 100 dias de jogos gratuitos. Os anfiteatros 
não eram um local somente de combates entre gladiadores, feras e caça a animais 
selvagens. Eles eram também um local de representações de jogos de guerra e de 
batalhas navais simuladas, as famosas naumaquias. Para realizá-las, a parte inferior 
do anfiteatro era alagada. A maior batalha naval já travada em um anfiteatro foi 
realizada pelo imperador Cláudio. Nela, 19 mil criminosos lutaram em 100 navios. 
A batalha foi realizada com tanto realismo e coragem que, ao final, os criminosos 
foram perdoados de seus crimes. (DC, 5ª série). 
 

  

No relato acima transcrito, podemos perceber que, a uma primeira vista, não 

poderíamos classificar o mesmo como sendo especificamente positivista, marxista ou 

pertencente à corrente da nova história. Antes, o trecho apresenta elementos pertencentes às 

três correntes historiográficas. Podemos evidenciar a ênfase no personagem tido por 

importante, quando o texto nos aponta que “Vespasiano, imperador romano que iniciou a 

obra”, e que “o coliseu foi finalizado por Tito, filho de Vespasiano”. Outra questão que 
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podemos inferir a partir do relato: “decidiu por empregar, quase que exclusivamente, mão-de-

obra com o objetivo de reduzir a fome da camada mais baixa da sociedade que estava 

desocupada e faminta”, é a presença do binômio explorador-explorado, que pode nos remeter 

a pressupostos da corrente marxista, que aponta para a luta de classes como motor da história. 

Destaca-se ainda no texto o seguinte relato: “Os anfiteatros não eram um local somente de 

combates entre gladiadores, feras e caça a animais selvagens. Eles eram também um local de 

representações de jogos de guerra e de batalhas navais simuladas, as famosas naumaquias”. O 

trecho em destaque aponta para o cotidiano, detalhes que fogem do político e econômico, e 

aproximam-se da ênfase nos aspectos culturais mais enfatizados pela Escola dos Annales. 

Entretanto, cabe apontar o que nos sugere Cunha (2006), “observamos que esta narrativa se 

caracteriza pela inserção do cotidiano na História, mas não uma “História do cotidiano” (p. 

58). 

Reis (2002) nos sugere que essa presença de elementos das três correntes 

historiográficas se evidencia pelo fato de que o processo histórico é permeado por 

permanências e rupturas, de forma tal que não encontramos na historiografia um radical 

rompimento entre as diferentes formas de interpretações históricas produzidas ao longo do 

tempo. Essa ruptura também não foi evidenciada nos softwares analisados, o que nos mostra 

que, mesmo que em proposta, os mesmos venham seguindo a lógica de se constituírem como 

instrumentos didáticos inovadores, a inovação ainda não pôde ser evidenciada em termos de 

ruptura ou de adesão ortodoxa a uma determinada corrente. Outra questão é que, a partir de 

relatos como o descrito anteriormente no software, a presença de elementos das três correntes 

deixa o docente livre para dar a ênfase que considere mais adequada à produção do 

conhecimento histórico no trabalho com seus alunos e alunas, ou apenas utilizar o software 

como um recurso a mais na apresentação dos conteúdos. 
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Outra questão que pode nos ajudar a desvelar as concepções de prática pedagógica por 

meio dos modelos de ensino evidenciados nos softwares é a forma como os mesmos 

trabalham com os documentos históricos. Observemos o documento abaixo, retirado de um 

dos softwares analisados: 

 

Imagem 30: Carta ao Visconde de Barbacena (DC, 7ª série) 

 

 

A imagem acima apresenta um documento, especificamente uma carta destinada ao 

Visconde de Barbacena, escrita por Joaquim Silvério dos Reis, aos 11 de abril de 1789. O que 

nos chama a atenção é o fato de que, embora atualmente haja a referência da literatura 

acadêmica com relação ao uso de documentos em sala de aula, o que favoreceria a pesquisa 

histórica por parte dos alunos, o documento em questão é apenas ilustrativo, não tendo 

nenhuma relação além do fato de ser contemporâneo ao período histórico em questão. Não há 
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nenhuma atividade nem trecho explicativo que justifique a presença do documento. Dessa 

forma, somos levados a concordar com Moraes (2007), quando aponta para o fato de que  

 

Não podemos esquecer de abordar a forma com que os professores de História 
trabalham com os documentos em sala de aula. Pudemos constatar em nossas 
leituras bem como na pesquisa de campo que, apesar de anacrônico, ainda persiste a 
idéia de o documento falar por si. Muitas vezes, procurando inovar as aulas, alguns 
professores introduzem fragmentos de textos em sala de aula e não os problematiza 
e nem esclarece os alunos à necessidade de questioná-los (p. 43). 
 

 

Reis (2005, p. 126) enfatiza que não podemos esquecer do fato de que “os documentos 

referem-se à experiência vivida e por isso são fontes. Eles não são os conhecimentos da sua 

época”. Em sala de aula, eles não servem de nada se não forem questionados e utilizados na 

produção do conhecimento, ficando restritos à condição de ilustração. Cabe aqui lembrar que 

a mutação “fonte histórica-conhecimento histórico escolar” depende da atuação do professor. 

Como nos lembra Cardoso (1984), é fundamental estar ciente de que “as perguntas às fontes 

não nascem delas, e sim da cultura histórica do pesquisador” (p. 47). Usando-se da lógica, 

podemos inferir que não há produção de conhecimento histórico por meio da utilização de 

fontes/documentos em sala de aula, se não houve o questionamento dos mesmos por parte dos 

professores e alunos, que farão as devidas perguntas aos mesmos com a finalidade de extrair 

destes respostas para as questões levantadas. 

A partir do documento apresentado no software analisado, podemos inferir outra 

questão: como o software, da forma como apresenta os documentos históricos, pode ajudar na 

produção do conhecimento histórico? Na medida em que muitos alunos não dominam a 

compreensão da escrita e da leitura, e dessa forma, como poderiam dominar a interpretação 

histórica dos documentos? Ou seja, como nos aponta Silva (2004), “se a escola foi capaz de 

ensiná-los a identificar letras, sílabas, não o foi de ensiná-los a atribuir significados ao que 

lêem. Limitou-se a etapa da decodificação fonética” (p. 75). Lembramos ainda que em muitas 
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salas de aulas das escolas brasileiras, impõe-se aos professores de História um duelo titânico, 

quando os mesmos têm não somente que alfabetizá-los historicamente, mas também 

contribuir com a alfabetização básica do aluno – ler, escrever e compreender. 

Sendo assim, só a partir de uma análise crítica do fragmento do texto em questão, 

mostrando a sua historicidade e as respostas que dependem das perguntas que formulamos, é 

que haveria contribuição para a construção do pensamento histórico. “Não se trata, portanto, 

de trabalhar com documentos inéditos para elaborar uma boa aula de História, mas sim de ter 

consciência do processo histórico presente neles” (MORAES, 2007, p. 43). Por associação, 

não basta apenas introduzir documentos históricos nos softwares para que os mesmos venham 

a contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem. É necessário que o discente seja levado 

a trabalhar com o questionamento dos mesmos. Isso não foi evidenciado em nenhum dos 

softwares analisados. 

Voltando ao foco desta parte de nosso trabalho, para apontarmos as concepções de 

prática pedagógica evidenciadas nos softwares analisados, queremos retomar algumas idéias 

apontadas no início de nosso trabalho, quando dissertamos sobre as correntes historiográficas 

e as concepções de ensino de História. 

Convém enfatizar que, mais do que mostrar uma evolução das correntes 

historiográficas e, conseqüentemente, no Ensino de História, nossa ênfase reside em 

apresentar as correntes que influenciaram e continuam influenciando o dia-a-dia do fazer 

docente no Ensino de História. 

Nesse sentido, foi relatado anteriormente em nosso trabalho que desde a antiguidade 

grego-romana já se buscavam caminhos para a investigação histórica. Não cabe aqui 

relembrar todos os períodos nos quais houve discussões sobre a forma como se escreve a 

História e, dessa forma, direcionarmos nosso olhar para os séculos XV e XVI, onde surgem, 

com a Renascença e a Reforma, formas tidas como mais científicas de estudá-la. Porém, foi 
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somente no século XIX, que surgem os métodos e técnicas que influenciarão de forma mais 

acentuada a produção do conhecimento historiográfico. É nesse período que tem início uma 

forte influência de uma corrente filosófica denominada Positivismo. 

Esta nova corrente filosófica, surgida no século XIX na França, proporcionou alguns 

elementos que serviram de base para o “nascimento” de um movimento historiográfico 

conhecido como “Escola Metódica”, que, em terminologia atual, convencionou-se chamar de 

“tradicional”. 

Nesta Escola, que ficou marcada pela valorização excessiva dos documentos 

produzidos pelo Estado, “o conhecimento histórico se basearia na observação indireta dos 

fatos históricos através dos testemunhos conservados” (CARDOSO, 1984, p. 45). Dessa 

forma, Falcon (1996, p. 15) aponta que, para os historiadores metódicos, “a história que 

escreviam seria verdadeira se conseguisse ser suficiente fiel aos fatos reais, acessado por 

intermédio das fontes”. Não havendo, assim, a necessidade de problematizar, construir 

hipóteses ou ainda buscar uma releitura do passado (REIS, 1994). 

Nesta linha, observemos uma imagem extraída de um dos softwares analisados: 

 

Imagem 31: o renascimento (DC, 8ª série) 

 

1 2 
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Observamos que existem nesta tela links [1], que indicam conceitos, como 

antropocentrismo, individualismo e outros. Ao clicar em cada um dos links, abre-se uma tela 

contendo informações referentes ao devido conceito [2]. Entretanto, não é proposto para o 

aluno nenhum questionamento, mas apenas a possibilidade de leitura da definição do 

conceito, ficando o discente passivo frente à informação que é exposta.  

Outro aspecto está associado à organização cronológica dos fatos, e nesse sentido 

Moraes (2007, p. 45) aponta que  

 

Diante dessa especificidade, para os metódicos, o historiador seria o responsável por 
organizar os fatos históricos em ordem cronológica, sem questioná-lo ou 
problematizá-lo, haja vista que o documento fala por si e o que pensa o investigador 
a seu respeito é irrelevante. 
 

 

No caso do professor de História, cabia apenas a preocupação com o estudo dos fatos, 

dando ênfase na história política e na história como produto da ação de indivíduos, de heróis. 

A História, com base nessa perspectiva, legou uma forma de ensiná-la baseada 

exclusivamente no estudo do passado, sem relacioná-lo de forma crítica ao presente.  

Para corroborar com essa idéia, analisemos a imagem seguinte: 

 

Imagem 32: a Revolução Industrial (DC, 7ª série) 
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Nesta imagem observamos como aspecto importante, a cronologia dos inventos 

respectivos ao período de aparição. Enfatiza-se aqui a memorização de uma cronologia 

composta de inventos e inventores. 

Outra questão que podemos observar é a de que durante o processo de sistematização 

do Ensino de História no Brasil, foi adotado como paradigma o modelo historiográfico 

francês. Podemos afirmar que no Brasil tal abordagem “reinou soberanamente” até meados da 

década de 1930, quando apareceram os primeiros escritos marxistas bem como uma leitura 

antropológico-cultural realizada por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala (REIS, 

2002). 

Segundo Moraes (2007), 

 

O corolário desta vertente no Ensino de História brasileiro foi a priorização do 
ensino factual, voltado para os eventos políticos visando acima de tudo justificar as 
origens da nação ligada ao continente europeu. Para tal, os eventos “políticos” 
passam a ter grande importância, surgindo a necessidade de memorizar os nomes de 
heróis nacionais e as datas comemorativas (p. 46). 
 
 

Para corroborar com a citação acima, destacamos que um dos softwares analisados 

apresenta um total de 97 sujeitos tidos como heróis da História, como apresentamos em tabela 

apresentada em item anterior. A própria divisão dos conteúdos no software ATR, por exemplo, 

obedece a uma cronologia baseada em uma história europocêntrica, tendo como principais 

relatos contextuais fatos associados à história européia, como podemos visualizar na imagem 

a seguir: 
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Imagem 33: o povoamento da América (ATR) 

 

 

A História nacional tem origem a partir do descobrimento empreendido pelos 

europeus. Mesmo abordando a temática dos povos indígenas e africanos, tal abordagem se dá 

num contexto europocêntrico. 

Observamos que, com relação ao processo de ensino-aprendizagem centrado nesta 

abordagem, evidencia-se, nos dois softwares analisados, a preocupação em levar o aluno a 

acumular um conjunto de dados. Entretanto, devido à falta da problematização, esta 

“educação bancária”, como a nomeava Paulo Freire, centrada na memorização de grandes 

episódios da vida nacional, pouco contribui para a formação do senso crítico no aluno, uma 

vez que neste modelo de Ensino de História, o aluno não se reconhece como agente deste 

processo. A história apresentada aqui nos softwares analisados também é feita por uma elite 

dominante, da mesma forma que a retratada em muitos livros didáticos elaborados pela 

mesma. 

No século XIX, teve início na Alemanha um movimento de cunho materialista, 

baseado em duras críticas ao método hegeliano predominante em diversas academias 
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européias do período. Em síntese, o “marxismo pretendeu recusar as filosofias da História e 

fundar a ‘história’ científica” (REIS, 1996, p. 51). 

Marx introduziu uma nova concepção ao estudo da História. Nesta, a história é movida 

pela luta de classes, de forma que o homem assume o papel de responsável pelas 

transformações que ocorrem. Para Marx, os homens fazem a história e não simplesmente, 

como defendia Hegel, são marionetes de um ser metafísico que rege o mundo. Portanto, como 

não há uma realidade eterna responsável por todas as transformações vividas pelo homem, 

torna-se fundamental encontrar o princípio das mudanças (REIS, 1996). 

Parafraseando Marx, podemos argumentar que não é o Estado que determina a 

sociedade, mas esta é quem determina o Estado, de forma que os indivíduos só podem ser 

explicados pelas relações sociais que mantêm (REIS, 1996). Como expõe Ciro Flamarion S. 

Cardoso (1984), o marxismo expulsou do “âmbito explicativo quaisquer entidades 

metafísicas, externas ao próprio processo histórico: Deus, o ‘Espírito’, o ‘gênio nacional’, 

determinismo de tipo geográfico, ecológico ou racial, a visão da história como realização de 

alguma lei biológica” (p. 35). 

Para Marx e Engels, as contradições, que paulatinamente suscitam nos diferentes 

modos de produção, fizeram com que, através do processo dialético, ocorressem as mudanças 

na humanidade. Em outras palavras, o embate entre classes, tendo como pano de fundo o 

poder econômico, proporcionou a evolução. Os softwares analisados apresentam elementos 

dessa corrente de forma incipiente: 

 

O comércio entre as cidades maias do litoral e do interior era intenso. Produtos 
como peixe e sal eram trocados por jade, sílex e obsidiana. Os maias apreciavam 
mercadorias luxuosas, como pele de jaguar, tabaco, conchas e penas (DC, 6ª série). 

 

Não visualizamos muitos elementos da corrente marxista, quando muito apresentando 

os softwares analisados elementos de tal corrente sob a forma de itens como “economia” e 
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“luta entre grupos”, por meio da relação explorador-explorado, que poderíamos considerar 

como uma aproximação com a categoria marxista “luta de classes”, evidenciada por imagens 

como as que se seguem: 

 

Imagem 34: colonizadores lutando contra os índios (ATR) 

 

 

Outra imagem que evidencia essa luta segue-se abaixo: 

 

Imagem 35: escravos na moenda (DC, 5ª série) 
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Após atividade de análise da imagem acima, o software sugere: 

 

O que foi possível descobrir sobre o Brasil do século XIX, observando essa 
imagem? 1. Que existia trabalho escravo no Brasil. 2. Que o trabalho nas moendas 
era um trabalho árduo 3. Que as atividades ligadas à cana-de-açúcar deveriam 
ser importantes, pois foram retratadas pelo pintor? (DC, 5ª série – grifos nossos). 
 

 

O texto aponta para o fato de que categorias marxistas, quando evidenciadas, 

apresentam-se sob a forma de trabalho ou luta de classes, de forma que 

 

Vemos aqui a centralidade do aspecto econômico, não mais do político-
administrativo. Os sujeitos do processo não são figuras de destaque, personalidades 
heróicas relacionadas ao Estado Nacional, mas um ente abstrato, uma categoria 
teórica, que são as classes sociais. Apesar de não estar presente a expressão literal 
“classe”, sendo substituída por grupo, são elas que ocupam a posição de sujeitos 
históricos do enredo da narrativa (CUNHA, 2006, p. 53). 
 

 

Apresentam-se as classes: índios, colonizadores, escravos, reis, imperadores, sem 

deixar espaço para os indivíduos enquanto sujeitos, aparecendo estes apenas sob um viés 

positivista de “personagens importantes” ou “heróis”. 

Como último enfoque, rememoramos o movimento surgido na França em 1929, que 

ficou conhecido como a Escola dos Annales. Os seus líderes, Lucien Fevbre e Marc Bloch, 

fizeram, para alguns estudiosos, uma “Revolução na historiografia” (BURKE, 1997; DOSSE, 

1992). 

De forma geral, este grupo composto por uma equipe multidisciplinar buscou romper 

com uma história factual e política influenciada pelo positivismo. Apresentaram então “Novas 

Abordagens”, “Novos Problemas” e “Novos Objetos” (LE GOFF; NORA, 1979, 1988a, 

1988b). 

De acordo com Moraes (2007), 
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A partir deste contexto, paulatinamente, os ditos excluídos – negros, mulheres, 
crianças - ganham seu espaço na historiografia. Segundo Tétart (2000, p. 109-10), os 
Annales desceram “[...] ao porão da História recusando o elitismo dos assuntos e a 
prioridade do acontecimento. A partir de então [...] a extensão da curiosidade do 
historiador não tem mais limites [...]”. Podemos concluir, embasados em alguns 
autores citados, que esta tendência historiográfica priorizou uma leitura sócio-
cultural da História (p. 50).  

 

Quando os historiadores “ditos positivistas” optam por fazer uma leitura embasada no 

historicismo alemão, são severamente criticados, acusados de serem subservientes aos 

alemães. De acordo com Reis (1996), Lucien Febvre considera a história positivista como a 

história dos vencidos de 1870 (REIS, 1996). 

É interessante salientar que embora há mais de três décadas se discuta nas 

universidades brasileiras o “programa dos Annales”, essa discussão ainda se evidencia de 

forma incipiente nas salas de aula do Ensino Fundamental. Devido aos vários contextos 

presentes no âmbito escolar, normalmente os professores de História têm dificuldade em 

proporcionar uma aula que se aproxime de uma “história problema”, rompendo assim com a 

abordagem tradicional. 

Essa dificuldade traduz-se pela tentativa de apresentação de elementos da Nova 

História nos softwares analisados justamente em seções chamadas de “curiosidades”, de 

forma que esses elementos não são tratados como questões centrais. Exemplos podem ser 

visualizados a seguir:  
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Imagem 36: cidade de Roma (DC, 5ª série) 

 

 

Apresenta-se aqui uma curiosidade referente à cultura dos espetáculos no circo 

máximo, entretanto, neste mesmo quadro, temos também elementos do campo da política, 

quando aparecem os cargos de “pretor” e “cônsul”. Lembramos que existe nos softwares 

analisados tentativas de expor elementos da corrente da Nova História, entretanto, essa 

preocupação cede espaço para a ênfase maior de exposição do conteúdo de forma que o 

discente possa ter um maior número de informações possíveis. Outro exemplo pode ser 

visualizado a seguir: 
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Imagem 37: cidade de Roma (DC, 5ª série) 

 

 

A partir das imagens e da análise dos softwares nesta pesquisa, chegamos à conclusão 

de que os mesmos não se constituem como instrumentos didáticos que poderíamos chamar de 

inovadores e que favorecem por si mesmos a construção da aprendizagem dos alunos. Antes 

apontam mais para formas antigas de transmissão do conhecimento com novas roupagens. 
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Nesse trabalho, buscamos situar a prática pedagógica como sendo orientada por um 

conjunto de fatores, dentre os quais, um de fundamental importância é a concepção teórico-

metodológica assumida pelo professor. Entendemos também o processo pedagógico escolar 

como intencional, no qual tanto aluno como professores precisam ter claros seus objetivos 

para que a aprendizagem seja significativa. 

Consideramos que nessa intencionalidade, para a melhoria no ensino de História faz-se 

necessário primeiramente uma concepção da disciplina definida pelo professor e, depois, uma 

articulação entre teoria (saber) e metodologia (como fazer). 

Dentre as metodologias que podem contribuir para o processo do como fazer, esta 

pesquisa deteve seu olhar para a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) no ensino de História, e lembramos o que nos afirma Tomaz (2005) 

 

As possibilidades que se abrem com a introdução das chamadas Novas Tecnologias 
dentro desse processo indicam novas ferramentas de produção do conhecimento 
escolar, desde que esses suportes tenham propriedades e características que venham 
ao encontro das perspectivas de mediação didática que se pretende num determinado 
ambiente de ensino (p. 139). 
 

 

Como um desses suportes, adotamos como objeto de nossa pesquisa o software 

educacional destinado ao ensino de História, considerado uma ferramenta que contribui para a 

construção do conhecimento histórico escolar. Questionamos em que medida estão 
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colaborando para esse desenvolvimento, bem como quais as possibilidades e os limites 

quando se pensa na sua utilização em sala de aula. Para isso, tentamos desvelar que 

concepções de prática pedagógica eles evidenciam. 

Finalizando nosso trabalho, não gostaríamos de sintetizar o que foi desvelado apenas, 

mas lançar elementos para novas discussões. O primeiro deles é o de que cada enciclopédia, 

tutorial ou jogo educativo incorpora em si determinados temas, objetivos, metas e, em 

particular, uma dada filosofia educacional. Sendo assim, como poderíamos saber se certo 

software educacional se adeqüa ao plano do professor para uma dada disciplina, ou a filosofia 

de ensino defendida pela escola? 

Talvez pudéssemos responder a essa questão de forma simples: da mesma forma que 

fazemos com os livros didáticos, devemos verificar quem é o autor e examinar o seu 

currículo. Levamos em consideração que a avaliação de um software educativo é uma 

atividade árdua, devido à diversidade de tipos e características dos mesmos. Esta tarefa torna-

se mais difícil quando se trata de avaliar um software para ser utilizado em aula presencial de 

História, visando a produção do conhecimento histórico escolar, pois entendemos que são 

inúmeros os aspectos a serem observados, estes indo desde a questão do conteúdo até a 

adequação do tempo disponível para a aula. Dessa forma, a escolha de um software 

educacional depende da subjetividade do usuário para atender às realidades em que o 

profissional do ensino atua. 

 O exemplo acima vem como ilustração quanto a alguns dos aspectos subjetivos que 

orientam o professor no ato da escolha de um software educativo. Os softwares educativos 

escolhidos para este trabalho, História do Brasil ATR e Desafios do Conhecimento foram 

analisados a partir da influência das teorias pedagógicas e tomando também como base os 

modelos de ensino de História de maior discussão na literatura acadêmica.  
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O trabalho não teve a pretensão de tratar de todas as teorias pedagógicas, antes buscou 

contemplar as mais representativas no universo da informática aplicada à educação, 

destacando as teorias comportamentalistas e interacionistas. Nesse sentido, foram abordadas 

as teorias comportamentalista de Skinner e o interacionismo vygotskyano como teorias que 

servem de fundamento para o trabalho de análise dos softwares educacionais escolhidos para 

a pesquisa. 

 Ressaltamos que o uso do software educacional no ensino da História é um 

mecanismo que pode inovar o método aplicado ao estudo da disciplina, uma vez que implica 

em uma postura dinâmica e atuante do educando que resulta em melhor apreensão do 

conteúdo e facilita o seu aprendizado, através da construção do conhecimento e o 

desenvolvimento de novas competências para atuar na nova sociedade do conhecimento 

(VALENTE, 1999). Entretanto, nesse processo, não descartamos a participação do professor, 

pois o mesmo é fundamental na utilização crítica dessas novas ferramentas pedagógicas no 

sentido de fazer frente à atual realidade do ensino na sociedade da informação. 

Não cabe mais o uso apenas dos métodos e meios tradicionais e o processo de 

ensino/aprendizagem, atualmente, exige cada vez mais do profissional do ensino. Desse 

modo, o uso do software educacional pelo professor de História pode contribuir para inovação 

na sua atuação escolar. 

 Um novo olhar sobre o papel desempenhado pela escola dentro de uma sociedade 

culturalmente marcada pela presença das Novas Tecnologias poderá implicar uma revisão dos 

processos pedagógicos atuais, inclusive no que se refere à seleção de suportes didáticos. A 

escolha de um determinado suporte, e no caso específico desse trabalho, de um software 

educacional para o ensino de História, dependerá em grande parte dos instrumentos que o 

professor possua para fazer essa seleção. 
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Entretanto, pudemos observar por meio desta pesquisa que um software educacional, 

por mais sofisticado que seja, pode deixar a desejar em relação às necessidades didáticas do 

professor em sua prática se não apresentar condições efetivas para uma aproximação, se não 

mostrar ao docente de forma clara a disponibilização das informações para a construção de 

um determinado conhecimento. 

Observamos que os softwares analisados, embora se mostrem como um instrumento 

inovador, em questões referentes ao trato com o tempo e/ou periodização, por exemplo, 

obedecem ao clássico modelo quadripartite francês, o que revela traços de uma concepção 

linear de evolução do tempo bastante criticada. Ainda sobre essa temática, apresentam os 

softwares uma concepção de tempo baseada nos moldes positivistas, apontando para um 

modelo de ensino tradicional, que pode nos indicar a presença de concepção de prática 

pedagógica também tradicional, haja vista que não foi encontrada presença de concepções de 

tempo baseadas nos moldes marxistas e da Nova História.  

No que diz respeito aos sujeitos históricos, os softwares apresentam nomes de sujeitos 

considerados como “grandes personalidades” da História universal e nacional. Vale inclusive 

ressaltar que esses personagens pertencem aos grupos sociais considerados da elite, sendo em 

sua maioria políticos, o que nos aponta para uma visão de História e ensino de História 

voltada para os grupos sociais de destaque no campo da política. 

Os softwares desprezaram os personagens que hoje são exaltados por meio da História 

vista de baixo, chamados por Certeau (1994) de homens ordinários e heróis comuns. Da 

mesma forma que a historiografia nacional tratou de elaborar a construção do quadro de 

heróis nacionais, assim também foi evidenciado nos softwares analisados por meio da 

presença de diversas fichas biográficas de personagens do cenário político. 

Uma contradição foi percebida quando contrapomos o número de personagens com o 

número de atividades presentes nos softwares analisados. Enquanto as duas coleções nos 



201 

 

mostram 120 “heróis”, foram encontradas 14 atividades, sendo apenas 1 delas destinada ao 

desenvolvimento de análise, fundamental para a produção do conhecimento histórico escolar 

pelos alunos. Os exercícios propostos podem servir para observação de como seus autores 

pretendem criar situações didáticas que levem os alunos a se relacionar com a disciplina. 

Atividades diversas podem então ser elaboradas com a finalidade de auxiliar o processo de 

aprendizagem e essas atividades podem contribuir de maneira dinâmica com a aprendizagem 

do conteúdo. 

Entretanto, percebemos tanto uma incidência muito baixa de exercícios como uma 

pequena diversidade nos softwares analisados. Dessa forma, buscávamos observar inovação 

nas atividades propostas, de forma que os exercícios aproveitassem a interatividade que pode 

ser favorecida com recursos didáticos, como os softwares. Entretanto, observamos, por meio 

das atividades propostas, que os softwares analisados tendem a uma exposição conteudista, 

deixando de se aproveitar de toda a interatividade que pode ser privilegiada com o uso dos 

softwares. Esse dado os faz se aproximarem do modelo de livro didático dominante. 

Os softwares analisados apresentaram um rico acervo iconográfico, o que constitui 

uma vantagem da utilização dessa mídia educativa, pela possibilidade de agrupar grande 

quantidade de material em imagens. Foram contabilizadas 627 imagens divididas em 

personagens históricos, mapas, cronologias e gravuras diversas. Entretanto, o software 

analisado, ao trabalhar a análise de imagens, não enfatiza a possibilidade de um processo de 

releitura, apontando para esta sob a forma de atividade de cópia, apresentando um método de 

análise como passível de aplicação para quaisquer imagens. Evidencia-se aqui a presença de 

um neo-tecnicismo, onde temos um instrumento tido por inovador repetindo práticas de uma 

tendência pedagógica baseada na repetição. 

Nesse sentido, a partir da análise dos softwares nesta pesquisa, chegamos à conclusão 

de que os mesmos não se constituem como instrumentos didáticos “realmente” inovadores e 
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que favorecem a construção da aprendizagem dos alunos, mas que apontam mais para formas 

antigas de transmissão do conhecimento com novas roupagens. 

Gostaríamos de apontar que o ensino de História exige do professor um grande 

domínio do conteúdo, uma vez que o "fato histórico" é a matéria-prima do historiador. A 

inovação do uso de software educacional pelo educando é um meio de valorizar o conteúdo 

histórico e, ao mesmo tempo, de aprimoramento da qualidade do processo de aprendizagem. 

Esta ferramenta pedagógica leva o aprendiz à construção do conhecimento histórico. Um 

software educacional que tem por base pedagógica as teorias interacionistas de aprendizagem. 

Um software construído dentro da concepção construtivista proporciona ao aprendiz: 

investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar suas idéias iniciais. Dessa forma, o aprendiz 

estará construindo o seu próprio conhecimento, como se demonstrou no transcorrer desta 

dissertação. 

No desenvolvimento de trabalhos nesta linha, que se trata de exemplos práticos para a 

melhora do ensino presencial de História, busca-se ainda a qualidade do ensino, não apenas da 

História, mas do ensino, de um modo geral. Quanto mais trabalhos forem desenvolvidos, mais 

opções terão os profissionais em educação para realizar a sua tarefa com qualidade, a fim de 

atingir o objetivo de levar o educando a aprender. 

Pesquisas envolvendo o ensino de História e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação ainda são incipientes. A pesquisa realizada foi uma tentativa de preenchimento 

dessa lacuna e, em meio aos resultados obtidos, indagamos agora que tipo(s) de aprendizagem 

poderão desenvolver os discentes quando da utilização dos softwares educativos na prática 

pedagógica dos docentes da disciplina. Entretanto, lembramos que o software, objeto de 

estudo nessa pesquisa, é apenas um dos recursos das TIC. Outros podem ser explorados em 

outras pesquisas. Como exemplo, citamos o Google Earth, o Google Maps, que associados a 

outras ferramentas podem contribuir para a realização de uma viagem virtual ao longo do 
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mundo. Sites de museus, de aprendizagem colaborativa, blogs e jogos para computador têm 

sido utilizados, mas as pesquisas sobre o uso dessas ferramentas na educação não 

acompanham o desenvolvimento tecnológicos desses novos recursos. 

Uma forma de aplicação dos conhecimentos a ser explorada é a que se utiliza dos 

Projetos Colaborativos, no sentido de verificação do método da Aprendizagem por Projetos 

com base nas NTICs. Sua característica principal é que o mesmo se desenvolve em ambientes 

virtuais destinados a cruzar fronteiras, abrigando professores e estudantes das mais diversas 

localidades a fim de compartilharem projetos pedagógicos, contribuindo assim para a 

globalização dos currículos escolares. 

Finalizando, cabe enfatizar que a discussão sobre a utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação no espaço educacional deve centralizar seu foco na questão 

pedagógica. Antes de definirmos qual o melhor equipamento ou software a ser utilizado, 

devemos nos perguntar: o que efetivamente essas tecnologias, corporificadas principalmente 

no computador, trazem de avanço qualitativamente superior para o processo de ensino-

aprendizagem? Nesse sentido, em uma próxima pesquisa poder-se-ia direcionar o foco para a 

análise do comportamento do emissor face à transmissão de conteúdos e os níveis de 

intervenção do educando na recepção, produção e circulação do conhecimento por meio da 

utilização de softwares educativos, de forma que possamos ter uma idéia real do alcance 

dessas tecnologias no espaço educativo. 
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1. QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS 
 
 
Escola:  (    ) Pública   (    ) Particular 
 
1 - Nome do Professor (opcional): ______________________________________________ 
 
2 - Tempo de exercício da docência: ____________________________________________ 
 
3 - Quantidade de Laboratórios de Informática _________ LABORATÓRIOS 
 
4 - Quantidade de Computadores nos Laboratórios _________ COMPUTADORES 
 
5 - Existem laboratórios de informática exclusivos para uso dos professores? 
 
(     ) SIM (     ) NÃO 
 
6 - Existem horários nos laboratórios exclusivos para acesso dos professores? 
 
(     ) SIM (     ) NÃO 
 
7 - Existem computadores para uso específico dos professores em algum ponto da 
escola? 
 
(     ) SIM – Local:____________________________________________________________ 
(     ) NÃO 
 
8 - Existem softwares educacionais específicos para a área de ensino de História? 
 
(     ) SIM (     ) NÃO 
Caso SIM, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
9 - Qual o critério adotado para escolha dos softwares utilizados? 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
10 - Qual a freqüência de utilização dos softwares de História pelos professores da 
disciplina? 
 
(     ) UTILIZAM MUITO 
(     ) UTILIZAM POUCO 
(     ) NÃO UTILIZAM 
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2. OUTROS TÍTULOS DE SOFTWARES ENCONTRADOS PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA NO LEVANTAMENTO INICIAL 

 
Sesinho – História 
Sesi - Windows/CD-Rom - idade: 3 a 7 anos 
 
Viagem pelo História do Brasil 
Companhia das Letras - Windows/CD-Rom - idade: 11 a 14 anos 
 
Janelas da História - Brasil Colonial 
FTD - Windows/CD-Rom - idade: 11 a 14 anos 
 
História do Brasil I 
Objetivo Multimídia - Windows/CD-Rom - idade: 11 a 12 anos 
 
Enciclopédia História do Brasil 
LogOn - Windows/CD-Rom - idade: 9 a 18 anos 
 
A Grande Aventura dos Bandeirantes 
Expoente - Windows/CD-Rom - idade: 11 a 13 anos 
 
Nilo e os Mistérios do Egito 
Globo Multimídia - Windows/CD-Rom - idade: 10 a 18 anos 
 
O Jovem Explorador do Mundo 
Globo Multimídia - Windows/CD-Rom - idade: 8 a 12 anos 
 
Nexus 
Educare Informática - Windows/CD-Rom - idade: 14 a 18 anos 
 
Janelas da História - Império Romano 
Editora FTD - Windows/CD-Rom - idade: 13 a 15 anos 
 
História Geral I 
Objetivo Multimídia - Windows/CD-Rom - idade: 13 a 15 anos 
 
História em Quadrões 
Tabuleiro - Windows/CD-Rom - idade: 5 a 10 anos 
 
História do Mundo 
Globo Multimídia - Windows/CD-Rom - idade: 12 a 18 anos 
 
Exploradores do Novo Mundo 
Divertire - Windows/CD-Rom - idade: 10 a 18 anos 
 
Enciclopédia da História 
Globo Multimídia - Windows/CD-Rom - idade: 11 a 18 anos 
 
Biografias 
LogOn - Windows/CD-Rom - idade: 9 a 18 anos 
 
Atlas de História Geral 
Ática - Windows/CD-Rom - idade: 9 a 18 anos 
 
As Grandes Batalhas da História 
Divertire - Windows/CD-Rom - idade: 10 a 18 anos 
 


