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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos da inserção das 
novas tecnologias em sala de aula. Para Tanto, inicialmente, observaremos as 
mudanças historiográficas que nos farão compreender que elas têm a 
capacidade de causar um impacto no ensino de história, considerando que 
ambas estão em constante diálogo. É valido destacar que as mudanças em 
sala de aula só ocorreram posteriormente e que as novas tecnologias tiveram 
um papel crucial na dinâmica das aulas e na inclusão de novos conteúdos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Por longos anos, o estudo de história vem sido ministrado de forma 

cansativa e decorativa. Datas e nomes faziam parte do cotidiano dos alunos 

que buscavam decorá-las a fim de conseguirem a aprovação nesta disciplina.  

 Neste contexto, heróis próprios de uma historiografia positivista, mesmo 

posteriormente ao estudo dos Annales, permaneceram nos livros didáticos e 

continuaram sendo exaltados nas abordagens dos professores.Os 

questionários eram utilizados como forma de fazer com que os alunos 

decorassem os conteúdos por eles ministrados. 

 Atualmente, apesar das práticas didáticas dos professores mais 

tradicionais continuarem nesse ritmo, mudanças consideráveis foram 

implementadas nos livros didáticos e nas abordagens em sala de aula.  

 As novas tecnologias passaram a fazer parte do cotidiano dos 

professores que se utilizam dela para dinamizar suas aulas com ricos exemplos 

que complementam as informações dos livros didáticos e que contribuem para 

o entendimento dos alunos. Além disso, grande número de livros didáticos 
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atualmente tem a preocupação de observar os conflitos existentes entre as 

classes sociais e também sobre a cultura e a religião, temas antes pouco 

mencionados. 

A análise dessas novas tecnologias tem sua relevância ao levarmos em 

consideração que a partir delas teremos um conhecimento de como as novas 

tecnologias podem contribuir na didática dos professores dessa instituição e 

dos futuros docentes de ensino fundamental e médio que se encontram na 

condição discentes desta instituição.  

 Considerando que a utilização de novas tecnologias trata-se de um 

processo novo implantado nas escolas, é preciso conhecê-lo melhor para que 

os futuros docentes consigam oferecer as condições necessárias para sua 

efetivação.  

É necessário saber utilizar essas novas tecnologias, através de 

metodologias que visem à formação de sujeitos capazes de interpretar de 

forma crítica, o papel que as novas tecnologias da informação e do 

conhecimento têm desempenhado no processo de globalização. 

 As novas práticas pedagógicas no ensino de historia vêm trazer uma 

contribuição a uma disciplina que, mediante o modelo positivista, se limitava a 

utilização de datas e notas, personagens históricos ditos “importantes”.   

Atualmente, mesmo havendo esse rompimento, grande parte dos livros 

didáticos vem utilizando esse modelo e cabe aos professores construir novas 

abordagens de acordo com as mudanças deste campo de conhecimento. 

 

MUDANÇAS HISTORIOGRÁFICAS: NOVAS FONTES, NOVAS 
PERSPECTIVAS 

 

 Não se pode pensar em mudanças nos livros didáticos e nas abordagens 

construídas pelos professores em sala de aula sem pensarmos em mudanças 

historiográficas, pois são elas que movem o ensino de história e permitem a 

inserção desses conhecimentos em sala de aula. Daí a importância de ensino e 

pesquisa estarem em constante diálogo. 

As mudanças trazidas pela Escola dos Annales e pela História Vista de 

Baixo, portanto, precisam ser observadas, a fim de que compreendamos que 



tais mudanças historiográficas precisam ser acompanhadas pelas 

universidades e, concomitantemente pelos futuros profissionais de ensino 

fundamental e médio. 

A historiografia proposta pelo Movimento dos Annales, apesar de sua 

heterogeneidade, no geral, se volta para uma “história problema” que não se 

limita a narrativa de fatos, ou a chamada história dos grandes homens, mas 

que dá espaço para abordagens que se voltem para aspectos sócio-culturais, 

focando ainda as pessoas marginalizadas.  O tipo de abordagem que foi 

enfatizado após o surgimento do Movimento dos Annales dava ênfase a 

interdisciplinaridade, primando pela união de estudos das áreas humanas e o 

trabalho em equipe se afastando da “história – acontecimento”. (BURKE, 1997) 

 Referindo-se à “história acontecimento”, Reis comenta que: “A história era, 

para os positivistas, somente o tecido de eventos sucessivos. Reis, datas e 

batalhas sucediam-se minuciosamente reconstituindo uma narrativa exata e 

precisa. O tempo histórico não era um problema de difícil solução, mas uma 

solução de fácil realização”. (1994, p 32 -33). 

De acordo com Vainfas (1997), Febvre e Blochcombatiam a escrita de uma 

história que estivesse somente preocupada com os fatos singulares, sobretudo 

aqueles que tinham natureza política, diplomática e militar.  Diante disso, o 

autor destaca a maneira que se combatia uma história que, pretendendo-se 

cientifica, tomava como critério de cientificidade a verdade dos fatos, a qual se 

acreditava que era possível chegar a partir da descrição fiel das fontes. 

Essas mudanças permitem que nos voltemos para a história de maneira 

diferenciada, observando também os personagens que aparecem nas 

entrelinhas da narrativa. A História Vista de Baixo, tem um papel crucial nesse 

novo tipo de abordagem, pois: 

 

Não há como negar, foi a partir de suas concepções e perspectivas 
(da história social) que os "temas malditos", ou seja, quase todos que 
tratam dos excluídos sociais sejam pobres, vagabundos, prostitutas, 
negros, mulher, índios, etc. encontraram guarida na historiografia 
.(FENELON,1993,p76) 

 

 A inclusão dos excluídos nas abordagens historiográficas permitiu que, 

atualmente, pudessem ser incluídos nos livros didáticos reflexões criticas que 

dão aos estudantes a oportunidade conhecer as dinâmicas de poder presente 



na sociedade ao longo dos anos. Assim, abre-se a possibilidade para uma 

abordagem dinâmica e criativa que, ao invés de limitar-se a descrição de fatos 

prima por uma visão critica da sociedade combatendo a discriminação e as 

exclusões. Tal abordagem ainda se torna mais rica quando se utiliza as novas 

tecnologias, pois unindo-se um conteúdo mais voltado para questões atuais 

com a dinamicidade dos meios digitais, há um maior rendimento dos 

estudantes.  

MUDANÇAS EM SALA DE AULA: A INCLUSÃO DA INFORMÁTICA 

 

 Ao se voltar para as novas tecnologias, o presente estudo observará 

também as novas nuances da historiografia, a fim de perceber de que maneira 

ela vem sendo transmitida para os futuros profissionais de ensino fundamental 

e médio.  

As mudanças nos livros didáticos, que para Alain Choppin são tão 

importantes no aprendizado do estudante, possibilitam ao professor a trabalhar 

os excluídos da sociedade com seu aluno e assuntos que permitem uma 

reflexão mais abrangente. Tal situação é bastante estimuladora uma vez que 

algumas escolas restringem as abordagens ao livro didático. Com relação à 

rigidez das avaliações Miranda (2004) destaca que: 

 

Em relação aos livros de História destinados ao segmento de 
5ª a 8ª séries, foram realizados três processos consecutivos de 
avaliação vinculados, respectivamente, aos programas de 
1999, 2002 e 2005. Cumpre destacar que houve variações de 
forma e substância em cada programa. Se, em 1999, cada 
volume era avaliado de modo unitário e independente frente à 
coleção, o que gerava circunstâncias conflitivas com relação à 
variabilidade no processo de escolha e uso das obras, tal 
situação foi alterada a partir do PNLD 2002, quando a unidade 
básica de avaliação e escolha passou a ser a coleção didática. 
Além disso, caminhou-se de um procedimento classificatório e 
distintivo, baseado em estrelas e menções discriminatórias, 
para um quadro meramente indicativo das obras aprovadas, o 
que modificou a própria organização do guia do Livro Didático 
que, na versão de 2005, apresenta-se ao professor como um 
catálogo organizado em ordem alfabética. Os critérios de 
avaliação, por sua vez, também foram sendo aprimorados, bem 
como as bases de cálculo utilizadas para a ponderação e 
tratamento estatístico das coleções avaliadas. 

 



 Com relação às formas de inserir a informática no campo da historia, 

Figueiredo(1997) destaca duas maneiras, ou seja, a partir da 

instrumentalização stricto sensu, ou seja, de procedimentos técnicos possíveis 

e disponíveis para operacionalizar o ensino e a pesquisa e ao se projetara 

pesquisa ao se utilizar programas específicos no tratamentos de dados. A 

primeira certamente é a que mais condiz com este objeto, uma vez que se 

pretende apenas observar a utilização da informática no ensino.  No que diz 

respeito às novas tecnologias uma das dificuldades enfrentadas é narrada por 

Libâneo (1998, p.67,68) ao afirmar que: 

 

 [...] 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. 
 

 

De acordo com Castells (1999) o historiadores afirmamque o primeiro 

computador eletrônico pesava 30 toneladas e  foi construído sobre estruturas 

metálicas com 2,75 m de altura, tinha 70 mil resistores e 18 mil válvulas a 

vácuo e que chegava a ocupava a área de um ginásio esportivo. Segundo ele 

ao seracionado, seu consumo foi tão alto que as luzes da Filadélfia piscaram, o 

que nos faz observar o impacto que essa máquina teve desde o inicio de sua 

utilização. Com relação à amplitude de utilização do computador e sua 

relevânciadestaca-se o comentário de Lévy  (1999, p. 44). 

 

Um computador pode recorrer as capacidades de memória e 
de cálculo de outros computadores da rede (que, por sua vez, 
fazem o mesmo), e também a diversos aparelhos distantes de 
leitura e exibição de informações. Todas as funções da 
informática são distribuíveis e, cada vez mais, distribuídas. O 
computador não é mais um centro, e sim um nó, um terminal. 
(...) No limite, há apenas um único computador, mas é 
impossível traçar seus limites, definir seu contorno. É um 
computador cujo centro está em toda parte e a circunferência 
em lugar algum, um computador hipertextual, disperso, vivo, 
fervilhante, inacado: o ciberespaço em si.  

 

  As visões de Castells e de Lévi nos fazem observar o impacto causado 

pelo uso do computador e a dimensão de sua importância para a sociedade 



moderna. Contudo, é importante ressalta nesta pesquisa a ligação entre elas e 

o ensino de historia, visto que o computador é apenas um meio, que por si só 

“não vai a lugar algum”, já que para ser iniciado ou fornecer dados, precisa dos 

comandos do professor. (REIS, 2006) 

A utilização de slides em sala de aula tem sido recorrente pelos 

professores nas várias áreas do conhecimento. Quando o professor de 

históriainclui imagens e dinâmicas que trazem acréscimos aos conteúdos 

tradicionais ele está convidando o aluno a uma possibilidade de compreensão 

de forma mais maleável e interessante. 

Além disso, a utilização de pequenos documentários científicos também 

são bem vindas, uma vez que por serem menores do que um filme maior, 

conseguemdialogar com o conteúdo da aula de maneira resumida e interativa 

contribuindo também para a ampliação do conhecimento dos alunos. 

Apesar de o filme ser uma das ferramentas mais utilizadas pelos 

pesquisadores, sua utilização tem suas dificuldades, pois nem todos os 

professores sabem como lidar com esta rica ferramenta de trabalho que, 

quando mal utilizada, além de ficar limitada ao entretenimento dos alunos, 

incorre em erros mediante a falta de compromisso de fidedignidade  dos 

diretores ou roteiristas do filme e a falta de preparo do historiador em lidar com 

seu caráter ficcional. 

Além disso, outro fator que prejudica a utilização do filme como 

ferramenta de trabalho está no fato do cinema não ser observado enquanto 

merecedor do mesmo tratamento que as demais fontes históricas, ou seja, a 

ausênciade uma análise da  intenção de sua produção, do autor ou instituição 

que o produziu e de uma percepção da mensagem que ele quis transmitir. 

A inclusão do cinema enquanto fonte histórica é possível ao perdermos 

a ideia do documento como detentor de uma verdade, tal como os positivistas 

tendencialmente faziam. Além disso, é necessário ainda ao historiador que 

cabe a ele não fazer o papel de ingênuo. Portanto: (...) é preciso começar por 

desmontar, demolir esta montagem [a do documento], desestruturar esta 

construção e analisar as condições de produção dos documentos-monumentos 

(Kornis, 1992, p. 2). 

Utilizado algumas vezes como forma de ocupar o cumprimento de carga 

horária, ou de substituir professor que faltou, o filme na maioria das vezes não 



cumpre sua função didática.  Os professores, na maioria das vezes, não se 

preocupam em fazer um estudo profundo da obra para que se compreenda o 

contexto em que foi escrita e como ficção e fato histórico se mistura nas cenas. 

 A falta de análise faz com que haja uma legitimidade preocupante conferida ao 

filme, e uma visão de fidedignidade da obra por parte dos alunos.  

O professor de história quase sempre se limita a transmitir a obra como 

forma de ilustrar o conteúdo sem o devido cuidado de analisar a obra e seus 

anacronismos. Assim, não se leva em consideração que o cineastra tendo o 

papel de deixar a historia mais vendável e atraente não tem o compromisso de 

narrar conforme as fontes, mas sim de dar ao filme um caráter romanceado ou 

ficcional. (Carnes, 1997; Napolitano, 2007) 

  O professor não considera que no cinema, mediante a licença poética 

ou da livre manifestação artística, os diretores ou roteiristas não querem se 

sentir presos a amarras de nenhum tipo inclusive a “verdade histórica”, 

cabendo o historiador não conferir tamanha legitimidade ao filme. (Behar,2000) 

A falta de uma introdução a obra que é assistida pelos estudantes 

questionando seu conteúdo, quem o escreveu, quais as similaridades com o 

assunto trabalhados em sala de aula e os distanciamentos, incorre em visões 

distorcidas dos conteúdos narrados e limitações de compreensão. Fazendo 

com que o aluno se detenha apenas ao caráter romanceado do filme que está 

sendo apresentado.   Mais que isso, o estudante diante de um filme que não foi 

debatido nem analisado, não consegue realizar o mínimo de reflexões em 

relação ao filme e a sua transmissão se torna apenas uma forma de 

entretenimento. (Bernadet, 1996; Azzi, 1996) 

Diante disso, os elementos sutis e quase invisíveis do filme que são 

cruciais para a ilustração do conteúdo histórico, são quase sempre 

dispensados pelos professores, que muitas vezes carecem até mesmo de um 

preparo teórico que deveria ser oferecido pela sua graduação. (Teruya e Lima, 

2008; Behar, 2000) 

O manejo com as novas tecnologias deve estar em consonância com 

uma criteriosa utilização das fontes. Não se pode utilizar fontes com o cinema 

sem um conhecimento apurando da obra, pois é ele quem vai garantir o 

sucesso das abordagens. Caso contrário, a má utilização das fontes fará com 

que a explanação do conteúdo seja repleta de anacronismo e, ao invés de 



dinamizar a aula, irá apenas contribuir ainda mais para que as aulas se tornem 

enfadonhas e cansativas. 

Em compensação, o diálogo entre um conteúdo bem elaborado e a 

criteriosa utilização das fontes fará com que os alunos aprendam o conteúdo 

além das datas e notas, observem as relações sociais historicamente, e vejam 

o filme como diferente do documentário histórico, pois seu compromisso maior 

é com a ficção aliada a uma narrativa histórica sem necessariamente estar 

atento aos seus detalhes, pois esta cabe ao historiador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As novas tecnologias aplicadas pelo professor de história precisam ser 

trabalhadas de maneira a atender seu objetivo, ou seja, dinamizar as aulas e 

contribuir para o aprendizado dos discentes. Assim, quando o professor de 

história utiliza-se dela com o objetivo de dinamizar sua aula e atentos para a 

diferenciação de um documentário e um filme conseguirá obter êxito em suas 

aulas. 

 O professor de história ao unir a pesquisa ao seu conhecimento 

consegue melhorar consideravelmente sua dinâmica em sala de aula, 

transmitindo seu conteúdo com segurança. É preciso que o professor esteja 

atento as novas abordagens do ensino de história que vai além das datas e 

notas e se volta para as relações de poder na sociedade, a cultura e a religião 

ligada à economia e a política. 

Não dá para pensar em novas tecnologias, sem pensar em mudanças 

no ensino de história e sem um trabalho ligado a pesquisa, pois são eles que 

garantem um ensino diferenciado pautado nas dinâmicas sociais e no processo 

histórico que respalda relações entre os dominantes e os dominados. 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

AZZI, RIOLANDO. Cinema e educação: orientação pedagógica e cultural de 

vídeos II. São Paulo:Paulinas, 1996.  

 

BEHAR, Regina. O uso do vídeo no ensino de História. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, 2000. 

 

BERNARDET, Jean-Claude. O que é cinema. São Paulo: Brasiliense, 1996. 

 

BURKE, Pedro. A escola dos Annales. 1929-1989. A revolução francesa da 

historiografia. São Paulo:UNESP, 1991. 

 

CASTELLS, Manuel.A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999; 

 

CARNES, Mark (org.)Passado Imperfeito. A história no cinema. Rio de Janeiro. 

Record, 1997.  

 

FENELON, Déa Ribeiro" Cultura e História social: Historiografia e pesquisa" In : 

Projeto História. Volume10. São Paulo, PUC SP, dezembro 1993 .(p73 - 90 ) 

 

FIGUEIREDO. Luciano R. História e informática: o uso do computador. In 

CARDOSO, Ciro Flamarion (Org.) ; VAINFAS, Ronaldo (Org.) Domínios da 

História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro : Campus. 1997. 

 

KORNIS, Mônica Almeida. História e Cinema: um debate metodológico. 

Estudos históricos, Rio de Janeiro,vol.5, n.10, 1992, p.237 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortes, 1998. 

 



LEVY, Pierre.Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999 MACHADO, Maria Novais 

da Mata. Entrevista de pesquisa: a interação pesquisadore entrevistado.Belo 

Horizonte: c/Arte.2002 

 

MIRANDA, Sônia Regina e LUCA, Tânia Regina. O livro didático de história 

hoje: um panorama a partir do PNLD. Rev. Bras. Hist. vol.24 nº.48 São 

Paulo  2004, disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid= 

S010201882004000200006&script= sci_arttext  no dia 22 07 2011 as 20:00 

 

NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: 

Contexto, 2003. Anais Eletrônicos do IX Encontro Nacional dos Pesquisadores 

do Ensino de História 18, 19 e 20 de abril de 2011– Florianópolis/SC 10 

 

REIS, Suzi Cristina. Educação e tecnologia: O computador e a internet como 

ferramentas pedagógicas. Monografia de especialização. Departamento de 

Educação da Uel/PR., agosto de 2006. 

 

REIS, José Carlos. Nouvelle Histoire e tempo histórico. A contribuição de 

Febvre, Bloch e Braudel. Ed Ática SA, São Paulo 1994.  

 

THOMPSON, Paul. A voz do passado: História oral. Trad. Lólio Lourenço de 

Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1992 

 

VAINFAS, Ronaldo. Historia das Mentalidades e Historia 

Cultural.In:CARDOSO, Ciro Flamarion (Org.); VAINFAS, Ronaldo (Org.) 

Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: 

Campus. 1997 


