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RESUMO: Este artigo é parte da dissertação de Mestrado intitulada TECNOLOGIAS DIGITAIS
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: utilização de história em
quadrinhos no ensino de história, desenvolvida no curso de Mestrado em Educação, na Universidade
Federal de Alagoas. Tendo como objetivo analisar as dificuldades do professor de História com
relação à utilização das TDIC como ferramentas para o ensino e aprendizagem dos alunos, em três
escolas municipais do Ensino Fundamental II, na cidade de Teotônio Vilela –AL. Esta pesquisa se
inscreve numa abordagem qualitativa e estudo de caso. Os resultados obtidos, mostram que os
professores sentem muitas dificuldades no uso das TDIC no auxílio pedagógico, devido à falta de
formação continuadas e falta de uma boa infraestrutura das escolas pesquisadas, dificultando o
acesso as TDIC.

Palavras chaves: tecnologia. educação. História

SUMMARY: This article is part of the Master thesis entitled DIGITAL TECHNOLOGIES OF
INFORMATION AND COMMUNICATION IN BASIC EDUCATION: the use of comics in history
teaching, developed in the Master of Education course at the Federal University of Alagoas. Aiming
to analyze the difficulties of the history teacher regarding the use of ICDT as tools for students&39;
teaching and learning, in three municipal elementary schools, in the city of Teotônio Vilela –AL.
This research is part of a qualitative approach and case study. The results show that teachers
experience many difficulties in the use of ICTs in pedagogical aid, due to the lack of continuing
education and lack of good infrastructure of the researched schools, making access to ICTs difficult.

Keywords: technology. education. history

RESUMEN: Este artículo forma parte de la tesis de maestría titulada TECNOLOGÍAS DIGITALES
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA: el uso de cómics en la
enseñanza de la historia, desarrollado en el curso de Maestría en Educación de la Universidad
Federal de Alagoas. Con el objetivo de analizar las dificultades del profesor de historia con respecto
al uso de ICDT como herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, en tres
escuelas primarias municipales, en la ciudad de Teotônio Vilela –AL. Esta investigación es parte de
un enfoque cualitativo y un estudio de caso. Los resultados muestran que los maestros experimentan
muchas dificultades en el uso de las TIC en la ayuda pedagógica, debido a la falta de educación
continua y la falta de una buena infraestructura de las escuelas investigadas, lo que dificulta el acceso
a las TIC.

Palabras clave: tecnología. educación. historia.
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1. INTRODUÇÃO

Esse artigo é parte de nossa dissertação, intitulada TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: utilização de história em quadrinhos no ensino de
história, defendida no ano de 2018, desenvolvida no curso de Mestrado em Educação na
Universidade Federal de Alagoas. Tendo como objetivo analisar as dificuldades do professor de
História com relação à utilização das TDIC como ferramentas para o ensino e aprendizagem dos
alunos, em três escolas municipais do Ensino Fundamental II, na cidade de Teotônio Vilela –AL.

O ensino necessita de elementos teóricos mais consistentes e mais compatíveis com a realidade.
Segundo Albuquerque Junior (2007, p. 87) a história em nosso tempo não pode ser vista como um
discurso já construído, mas uma desconstrução voltada para compreender os fragmentos das
sociedades, as diferenças que as constituem e os dessemelhantes que os habitam. Não uma prática
educativa em que predomina o método de um ensino voltado à memorização, repetindo o que está
nos livros ou copiando nos cadernos, com questionários e respostas.

Atualmente a necessidade de renovar e revisar a prática educativa do ensino de História, tratando de
uma contextualização consciente, em que é proposto para o aluno buscar e construir informações
tendo o professor como um mediador, estimulando-os a produzirem e fazerem suas descobertas
históricas. Miceli (2014, p. 51) afirma que o professor de história precisa ter coragem para rasgar
suas anotações velhas, reproduzir novos conceitos, renovar e inovar suas estratégias e práticas
pedagógicas.

Partindo desse pressuposto, cabe ao professor repensar sua prática, trazer para sala de aula novas
estratégias de ensino que gere uma aprendizagem mais significativa, onde os alunos possam
participar desse processo de forma crítica e reflexiva, e buscar conhecimentos necessários para
enfrentar os desafios impostos pela sociedade contemporânea e tecnológica. (PINSKY ET AL, 2015,
p. 28).

1.1. O uso das TDIC no ensino de história: o fazer história sob um novo olhar.

A disciplina História geralmente é ensinada nas salas de aulas de forma fragmentada e factual,
gerando insatisfação e resistência dos alunos em estudá-la. Figueiredo (1997, p. 594), afirma que “o
uso do computador na história é um debate que se inicia”, cabendo a escola debater as implicações
metodológicas com relação a adoção desses novos meios no ensino e aprendizado dos alunos.
Segundo Kenski (2008, p. 18) cabe a “Educação adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o
caminho de todos para o domínio e apropriação crítica desses novos meios”.

De acordo com Barba e Capella (2012, p. 18) as TIC “nos permite atender à diversidade, tornar mais
acessíveis os recursos e abrir a escola para o mundo”, contribuindo para que a escola torne-se um
lugar de descoberta e significado, sinônimo de novo, onde o educar não repasse apenas
conhecimento de fora para dentro, mas, despertar no aluno o que ele já sabe, levando-o a
compreender qual seu papel de cidadão na sociedade, o resgate de sua história, e interagir com a
história geral, como sugerido por Aranha (2006, p.20):

A história resulta da necessidade de reconstruirmos o passado, relatando os
acontecimentos que decorreram da ação transformadora dos indivíduos no
tempo, por meio da seleção (e da construção) dos fatos considerados
relevantes e que serão interpretados a partir de métodos diversos.

Não podemos deixar de considerar que é um desafio para o professor de história sair de um modelo
de currículo tradicional e usar a criatividade para ensinar uma história significativa. Nadai e
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Bittencourt (2014, p. 93-94) afirmam que qualquer mudança e renovação no ensino de história requer
um repensar a História como disciplina escolar, que exige dos professores uma reflexão que “vão
além dos conteúdos, metodologias de ensino e recursos didáticos. Trata-se de refletir sobre o sentido
político e social da disciplina histórica”.

De acordo com Bittencourt (2008, p. 12) “o desafio” é proporcionar aos estudantes um
“desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico, de modo que adquiram condições para
enfrentar as exigências do mundo contemporâneo”. A construção de uma prática mais ativa e
participativa tem sido uma preocupação para muitos professores, segundo Nadai (2014, p. 34) temos
muita insegurança na organização de currículo e programas que possam dialogar com o saber escolar
tradicional e os saberes dos agentes sociais presentes na atualidade que adentram a escola. Onde
podemos, diante dos tempos atuais “mostrar uma prática de ensino de História adequada aos novos
tempos (e alunos): (...)” (PINSKY ET AL, 2015, 19).

1.2 O ensino de História e seu papel transformador

Segundo Miceli (2014, p. 54) com as mudanças nos meios tecnológicos, o professor de história está
sentindo a necessidade de mudar também sua prática em sala de aula, tentando buscar atividades
pedagógicas atraentes que envolvam os alunos com os meios de comunicação, isso é uma exigência
real e atual. Analisando as questões sobre as práticas pedagógicas do professor de história, Miceli
(2014, p. 45) aponta que ao repensar a História é preciso considerar o sentido do próprio
conhecimentos, não só o surgimento de novos acontecimentos e novos fatos, mais, fazendo uma
relação entre os mesmos, antes não refletidos, descartando assim, o “chamado conhecimento
tradicional”. Bittencourt (2012, p.57) sinaliza que o “o professor de História pode ensinar o aluno a
adquirir as ferramentas de trabalho necessária; o saber fazer, o saber fazer bem, lançar os germes do
histórico”, cabendo ao professor ensinar os alunos problematizarem temas abordados em sala de aula
ou fora dela, ajudando-os a “organizar as informações assimiladas constantemente através das
diversas mídias, como jornais, revistas, televisão,cinema e a internet” Pinsky et al (2015, p. 22),
transformando em conhecimentos.

As metodologias pedagógicas ganham um sentido mais amplo quando utilizadas para orientar o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, apresentados recursos motivador, que desenvolva a
capacidade intelectual e lúdica, esses recursos podem ser, segundo Funari (2015, p.101) por
exemplos, uma História em Quadrinho (HQ) que pode ser utilizada como recurso metodológico e
informático, palavra-cruzada, ou montar um site. Todos esses aparatos metodológicos, podem
ampliar a atividade intelectual do aluno.

Diante dessa tessitura, o ensino de História ganha uma dimensão mais ampla, para além da
“constituição de identidade nacional”, contribui assim, para a “formação da cidadania, associada
mais explicitamente à do cidadão político” (...) para a “formação intelectual e humanística”,
(BITTENCOURT, 2011, p. 122). Segundo Pinsky et al (2015, p. 22) “um professor mal preparado e
desmotivado não consegue dar boas aulas”. De acordo com Bittencourt (2011, p. 14) “a
democratização do ensino passa pelos professores, por sua formação, por sua valorização
profissional e por suas condições de trabalho”, colocando ainda que esse “processo de valorização
envolve formação inicial e continuada (...)” (BITTENCOURT, 2011, p. 15).

Diante o exposto, fica claro a importância de o professor atualizar sua prática pedagógica, estar em
constante formação continuada, para atender e trabalhar melhor, com alunos que estão inseridos na
sociedade tecnológica com a presença das TDIC constante em suas vidas. Diante essa realidade o
professor de História necessita inserir-se nesse novo mundo e momento histórico, segundo Kenski
(2015, p. 426) “em uma sociedade ágil e plena de mudanças, a formação de professores deve ser
flexível e dinâmica”. Já Miceli (2014, p. 43), afirma que o professor necessita de uma reflexão sobre
sua formação, para agir melhor em sua prática pedagógica.
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2. METODOLOGIA

Esta pesquisa se inscreve na abordagem qualitativa, pois o pesquisador, no ambiente da pesquisa,
tem possibilidade de ter um olhar reflexivo e analítico no que está sendo investigado. Para
compreensão do nosso objeto de estudo, a abordagem qualitativa é essencial, porque “permite
diagnosticar em profundidade a realidade a ser pesquisada” (OLIVEIRA, 2014, p. 37-38), Conforme
Ludke e André (1986, p. 11,30), os focos de observação nas abordagens qualitativa de pesquisa são
determinados basicamente pelos propósitos específicos do estudo, que, por sua vez, derivam de um
quadro teórico geral traçado pelo pesquisador.

Para o desenvolvimento esta pesquisa, escolhemos três escolas da rede municipal da cidade de
Teotônio Vilela – AL, por trabalharem com o Ensino Fundamental II, e ter laboratórios de
informática, internet e projetor de multimídia. A princípio realizamos um levantamento bibliográfico,
necessário para atender as exigências do referencial teórico, em seguida análise dos dados, tendo
como instrumento aplicação de questionário aos professores.

Para atender o objetivo proposto, a pesquisa analisou e acompanhou o trabalho de dez (10)
professores de História do Ensino Fundamental II das três escolas pesquisadas: dois (2) da Escola 1,
três (3) da Escola 2 E cinco (5) da Escola 3. A abordagem foi realizada através de
entrevista/questionário aos professores.

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

Para manter o sigilo e de acordo com o código de ética utilizaremos a letra P acompanhado de um
número de 1 a 10 para identificar os professores entrevistados. Foi utilizado na entrevista com os
professores dez questões abertas e fechadas, divididas em quatro categorias.

Sujeitos da
pesquisa Categoria

Professores

O uso das TDIC pelos professores de História
Formação continuada na área das TIC
Estrutura tecnológica das escolas pesquisadas
Ação pedagógicas com o uso das TDIC

a. O uso das TDIC pelos professores de História
Foram coletadas para essa categoria três questões, com intuito de analisar o uso das TDIC pelos
professores na disciplina de História.

Desenhar uma nova proposta curricular com a abordagem de novas formas de ensinar perpassam,
segundo Bittencourt (2011, p. 106-107) por “dois pressupostos”, a articulação entre método e
conteúdo, e a articulação entre os métodos atuais com as tecnologias, com o intuito da escola
inserir-se à “cultura das mídias”. Tal constatação fez-nos abordarmos aos professores acerca de quais
os tipos de ferramentas tecnológicas que eles mais utilizam no contexto da sala de aula.

Quadro 1: Recursos tecnológicos usados em sala de aula pelos professores

P1 Computadores (especialmente os notebooks), retroprojetores de slides, mídias diversas
(filmes, documentários, vídeos relacionados a temática em estudo).
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P2 Projetor de multimídia e notebook.

P3 Projetor de multimídia, internet, caixas de som, notebook, celular, tablete, sites,
aplicativos, redes sociais.

P4 Multimídias, caixa de som para o uso de música, TV

P5 Projetor de multimídia, TV, computador.
P6 São TV, DVD, filmes, projetor de multimídia, às vezes. Livros, aparelho de som.
P7 Projetor de multimídia, som TV e computador.
P8 Som, projetor de multimídia.

P9 Vídeos, data show, aparelho de som, computador e o próprio livro didático.

P10 Computador, projetor de multimídia, aparelho de som, caixa de som, TV e livro didático.

Fonte: Dados da pesquisa

Todos os professores são unânimes, com relação ao uso de mídias, como: áudio, imagem, vídeo,
textos em suas aulas, nesse sentido nota-se uma preocupação dos mesmos em incrementar as suas
aulas, segundo Tarouco, Abreu e Alves (2017, p. 22) “as propostas pedagógicas atuais estão sendo
adaptadas com amplo uso de recursos digitais multimídia, relacionados aos conteúdos abordados em
aula, a fim de ampliar e aprofundar a sua compreensão pelos alunos”.

Na abordagem seguinte foi questionado aos professores como eles utilizavam as ferramentas
tecnológicas em sala de aula.

Quadro 2: Utilização das TDIC na sala de aula.

P1
As ferramentas que utilizo já adquiro prontas. As vezes de colegas, outras compradas. E as
vezes preparo o material em casa quando se trata de slides. Esses materiais quando estão
relacionados a temática em estudo envolvo no desenvolvimento das aulas.

P2 Utilizo através de slides, documentários e vídeos

P3 Exposição através de slides, exibição de filmes e documentários.

P4 Utilizo as ferramentas mostrando imagens para interpretação, tópicos relacionados a
temática trabalhada, uso da música, documentários, filmes, etc.

P5 Para assistir e analisar filmes e documentários; para ministrar aulas com o uso de slides.
P6 Com slides, filmes.
P7 Como ilustração ou complementação de conteúdo.
P8 Com aulas em filmes e documentários.

P9 Uso vídeo ilustrativos para complementar os conteúdos estudados, assim, levantar uma
discussão mais ampla com os alunos e slides para ampliar o conhecimento dos alunos.

P10 Geralmente utilizo slides, vídeos, filmes, grupos de WahatsApp e sites.

Fonte: Dados da pesquisa

Todos os professores utilizam as ferramentas tecnológicas para fins pedagógicos, evidenciando
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assim, uma diversidade de mecanismos metodológicos em sala de aula que possibilite, como diz a P9
“uma discussão mais ampla com os alunos para ampliar o conhecimento dos mesmos”. Os
professores demonstraram que usam as ferramentas tecnológicas como complemento da
aprendizagem dos alunos, conforme afirma Alarcão (2011, p. 18) ao dizer que “as novas máquinas
são hoje apenas uma extensão do cérebro. O pensamento e a compreensão são os grandes fatores de
desenvolvimento pessoal, social, institucional, nacional, internacional”. O envolvimento do conteúdo
com as diferentes mídias possibilita uma discussão interativa em sala de aula, desencadeia o
pensamento crítico e criativo dos alunos, preparando-os melhor para a vida em sociedade.

Numa terceira abordagem questionamos quais atividades o professor realiza em sala de aula
utilizando as ferramentas tecnológicas.

Quadro 3: Possibilidade de discussões realizadas com ferramentas tecnológicas.

P1
Em diversas atividades utilizo as ferramentas tecnológicas, como exibição de filmes,
vídeos e documentários relacionados a temática em estudo. E levo slides prontos e
envolvo a participação dos alunos na apresentação do material.

P2 Debate e discussão através dos assuntos abordados.

P3 Seção de filmes, jogos, documentários, atividades de pesquisa, apresentação de imagens e
vídeos, compartilhamento de informações.

P4 Produção de texto após a interpretação. Trabalho de pesquisa.
P5 Em aulas expositivas, sequência didática, desenvolvimento e culminância de projetos.
P6 O laboratório de informática, a TV, o som.
P7 Filme, pesquisa em site, análise e representação artística de músicas, etc.
P8 Produção, texto e pesquisa.

P9
Pesquisa na internet de assuntos que não tem no livro didático ou temas atuais; vídeos
ilustrativos para complementar o assunto; construção de vídeos com trabalhos dos alunos
e registro de fotografias dos trabalhos dos alunos.

P10
Como a disciplina que leciono é história, abordar o conteúdo através de pequenos vídeos,
fragmentos de filmes, observação de imagens, prende mais atenção, incentiva a
participação de forma efetiva do aluno (...)

Fonte: Dados da pesquisa

Utilizar ferramentas tecnológica como complemento nas aulas de história segundo P10, “prende mais
a atenção dos alunos, incentiva a participação de forma efetiva, tornando a aprendizagem mais
significativa”.

Percebemos que com a utilização das ferramentas tecnológicas pelos professores nas aulas de história
propicia um ambiente de aprendizagem mais atrativo, visto que o desenvolvimento das atividades
com o uso das mídias possibilita a “comunicação, planejamento das ações individuais e coletivas
com resultados comuns obtidos pelo processo de reflexão e crítica dos alunos”. (BERNARDES,
2012, p.84). Partindo desse pressuposto, “as atividades didáticas que contemplam a tecnologia da
informação permitem ao aluno ir além da tarefa proposta, em seu ritmo próprio e estilo de
aprendizagem” (BEHRENS, 2013, p. 110). Seguindo essa mesma proposta, Alarcão (2011, p. 28)
afirma que “a aprendizagem é um modo de gradualmente se ir compreendendo melhor o mundo,
utilizar nossos recursos para nele agirmos”. As atividades aos quais nos referimos são expostas no
quadro 4:

Quadro 4: Atividades realizadas pelos professores

P1 Envolve a participação dos alunos
P2 Debate e discussão
P3 Compartilhamento de informações
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P4 Produção de texto
P5 Aulas expositivas
P7 Análise e representação artística de música
P8 Produção, texto e pesquisa
P9 Construção de vídeos e registro de fotografias dos trabalhos dos alunos
P10 Incentiva a participação dos alunos

Fonte: Dados da pesquisa

Não incluímos o P6 no quadro 4 por não cita nenhum tipo de atividade aplicada em suas aulas com o
uso das ferramentas tecnológicas, apenas menciona o uso de recursos didáticos como, “o laboratório
de informática, a TV e o som”.

Para o desenvolvimento dessas atividades os professores-participantes abordam o uso de alguns
recursos didáticos, como: Filmes, documentários, jogos, laboratório de informática, TV, internet,
aparelho de som e vídeos. Segundo (SOUZA, 2007, p. 111) “Recurso didático é todo material
utilizado como auxílio no ensino aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado, pelo
professor, a seus alunos” Dessa forma, percebemos que os professores intermedeiam ações práticas
para seus alunos, através de diversos recursos didáticos, que “possibilitam ao aluno a capacidade
para adaptar-se ao universo textual e oferecem a oportunidade de integrar imagens, vídeos e sons aos
textos” (SILVA, 2015, p. 33). Facilitando a interação e o trabalho em grupo, auxiliando no processo
de aprendizagem dos alunos.

a. Formação continuada na área das TDIC
Nessa categoria foram destacadas três questões com relação a formação dos professores nas áreas das
TDIC.

Questionamos os professores já tiveram algum tipo de formação para utilizar as ferramentas
tecnológicas em sala de aula.

O resultado mostrou que 70% dos professores afirmaram que já tiveram formações sobre o uso de
ferramentas tecnológicas em sala de aula, mas não de forma continuada e nem o suficiente para a
compreensão de seu uso na prática, pois, tiveram apenas a teoria, 30% afirmaram que nunca tiveram
formação voltada para o uso das TICs. O P1 afirmou que “durante a formação houve apenas a parte
teórica, devido a falta de recursos tecnológicos como computadores suficientes e internet disponíveis
para a demanda de professores, ficou muito a desejar”.

A falta de estrutura adequa nas escolas com equipamentos tecnológicos como computadores e
internet, ainda é um grande problema para efetivação de práticas docentes vinculadas ao uso das TIC
como recursos que auxiliam no ensino e aprendizagem dos alunos. Para Garcia e Alves (2012, p.490)
a teoria e prática são necessárias na formação do professor em sua prática pedagógica ao afirmar
“que a prática e teoria, em articulação permanente vão dando continuidade ao processo interminável”
da formação dos professores. Isto significa que a formação continuada com ferramentas tecnológicas
é fundamental para o devido manuseio das mídias, como afirma o P9 “já recebi duas formações
continuadas, cujo objetivo era ensinar manusear as ferramentas do computador, principalmente como
utilizar e organizar aulas em Power Point”.

Nesta abordagem foi questionado ao professor se sente alguma dificuldade em utilizar os recursos
tecnológicos em suas aulas.

Os dados mostrou que 80% dos professores sentem dificuldades em utilizar recursos tecnológicos em
sala de aula, 20% dos professores responderam que não tem dificuldade em trabalhar com as TICs.
Estas dificuldades estão relacionadas ao manuseio das ferramentas bem ao uso das diversas mídias,
como produzir slides, o P1 que afirma “sente várias as dificuldades em utilizar os recursos
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tecnológicos: tenho dificuldades em montar e organizar slides com vídeos, músicas, recursos
simples, mais, chama muito a atenção dos alunos; sinto dificuldades em baixar da internet músicas,
vídeos, filmes e documentários”. Estas dificuldades são constatadas pela falta de conhecimento
prático, este mesmo professor afirmou no gráfico 1 que participou de formação na área das TIC,
porém, só teve aulas teóricas. Neste caso reconhece que a formação que participou não foi suficiente
para utilizar as TIC como recursos auxiliares do ensino e aprendizagem dos alunos. O P4 relata que
tem “dificuldades em montar alguns aparelhos tecnológicos, tendo que pedir ajuda de pessoas que
tem mais conhecimento nessa”.

O resultado mostrou que os professores “se sentem muitas vezes despreparados e inseguros frente ao
enorme desafio que representa a incorporação das TIC ao cotidiano escolar” (BELLONI, 2009, p.
27). .

Dos professores pesquisados apenas dois (20%) disseram que não tem dificuldades em utilizar as
TDIC na organização de suas aulas.

Questionamos aos professores se eles trocavam experiências/atividades exitosas realizadas com o
uso de ferramenta tecnológica com seus colegas de trabalho, caso afirmativo, de que forma eles
faziam isso. O resultado na tabela 3.

O resultado mostrou que 90% dos professores compartilham informações, experiências com o uso
das TIC como recursos metodológicos com outros professores. O P1 afirma que “é necessário
compartilhar experiências/atividades e meus colegas, que fazem essas trocas de experiências nos
momentos das reuniões pedagógicas, nos intervalos das aulas, nas conversas fora do ambiente
escolar”. O P3 falou que estas trocas acontecem também “nos encontros para discutir o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos”; O P9 afirma que essas discussões acontece também
“nos encontros pedagógicos semanais e nas formações continuadas, relatamos atividades que deram
certo com os alunos, que eles aprenderam mais ao utilizar ferramentas tecnológicas como recursos
metodológicos, por exemplo: painel de fotografias, vídeos construídos pelos próprios alunos, slides
em seminários etc.”; Já o P10 falou que conversa com os colegas nas “redes sociais, nos momentos
de formação, proporcionado pela escola e pela Secretaria Municipal de Educação”. A partir desses
relatos é possível perceber que os professores interagem com seus colegas de trabalho suas
experiências pedagógicas em vários momentos, que seja pedagógico ou não. Dentre os
professores-participantes apenas 1% afirmou que as vezes troca experiências com outros professores.

a. Estrutura tecnológica das escolas pesquisadas
Nesta categoria buscamos conhecer a estrutura física das escolas pesquisadas, para tanto,
questionamos aos professores, se os materiais ou ferramentas tecnológicas que tem na escola são
suficientes e eficiente para sua prática educativa.

Os dados mostraram que 90% dos professores-participantes dizem que as escolas não apresentam
uma infraestrutura tecnológicas apropriadas e suficientes para efetivação de uma prática pedagógica
com uso das TIC como recurso metodológico. O P1 fala que “é necessário adquirir mais
computadores, internet com maior velocidade”. O P5 afirma que, “ a escola tem um laboratório de
informática, mais é pequeno, não comporta todos os alunos e a internet é lenta, impossibilitando o
uso do laboratório para fins pedagógicos”; já o P6 diz que afirmou que “a escola tem apenas um
projetor de multimídia, tem que ficar na fila por uma semanas esperando para usar”. Tendo em vista
a necessidade de acompanhar o avanço tecnológico no processo educativo escolar, mas, se as escolas
não oferecem as mínimas condições físicas e tecnológicas, assim, fica difícil a utilização das TIC
como fins pedagógicos.

a. Ação pedagógicas com o uso das TDIC
Nesta categoria a abordagem se direcionou para ação docente com relação ao uso das TDIC em sala
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de aula. Numa primeira abordagem questionamos aos professores,quando utilizam as ferramentas
tecnológicas os estudantes ficam mais interessados/participativos ou não durante a aula, caso
afirmativo, por quê?

O resultado mostrou que 70% dos professores afirma que os alunos sentem mais estimulados e
participativo nas aulas quando utilizam algum tipo de ferramenta tecnológica. O P1 afirma que a
participação dos alunos “depende muito do tema e da qualidade do material. A maioria dos alunos
não gostam de documentários, já os filmes depende da qualidade do assunto, tem momentos que
quero cortar algumas cenas para que não seja tão cansativo e mesmo assim reclamam”; segundo o P2
“as ferramentas tecnológicas transformam a aula em um meio mais atraente e prático para o
aprendizado do aluno, os mesmos interagem mais e motiva os que tem mais dificuldade em
aprender”.

Com o uso das ferramentas tecnológicas auxiliam o trabalho pedagógico dos professores, os alunos
sentem-se mais estimulados a participarem e interagir entre si e com os professores, nestas aulas
segundo o P10, “as discussões são ricas com interpretação dos conteúdos abordados”.

Numa segunda abordagem questionamos aos professores se eles consideram as ferramentas
tecnológicas instrumentos que contribuem no processo ensino aprendizagem dos alunos.

Todos os professores-participantes afirmaram em 100% que as ferramentas tecnológicas contribuem
sim no processo ensino e aprendizagem dos alunos. O P5 afirma que “as ferramentas tecnológicas
são instrumentos facilitadores do processo ensino e aprendizagem na medida que algumas delas
possibilitem uma melhor interação entre aluno e professor”. Para o P8 o uso de ferramentas
tecnológicas “desperta o aluno para o questionamento do assunto trabalhado”; já o P10 diz que “as
aulas tornam-se mais dinâmica e interativa”. Para o P9 as ferramentas tecnológicas contribuem no
processo ensino e aprendizagem dos alunos, “porque o áudio visual, ajuda os alunos fixar os
conteúdos e a própria interatividade, a troca de informações entre os alunos, contribuem no processo
da construção do saber”. Segundo o P7 “a aprendizagem com a ajuda das tecnologias mais
significativa e atraente.

Na abordagem seguinte, foi questionado aos professores da pesquisa, se eles incentivam seus alunos
utilizarem as ferramentas tecnológicas na construção do saber e de que forma eles fazem isso.

O resultado mostrou que 75% dos professores incentivam seus alunos a utilizarem as ferramentas
tecnológicas, pelos relatos observamos também que os professores têm a preocupação de orientar aos
alunos o uso adequado dessas ferramentas no dia a dia e como processo de aprendizagem. O P10
afirmou que “sugere sites pedagógicos que possam desencadear um pensamento crítico (...)”. A
intermediação do professor nesse processo é muito importante, devido o grande arsenal de
informações em que se apresentam para a humanidade na atualidade. Já o P9 expõe que “sempre
solicita pesquisas, leituras na internet, incentiva os alunos na construção e utilização de slides e
vídeos para ilustrar e dinamizar as apresentações”.

Dois professores disseram que que não incentivam seus alunos ao uso das ferramentas tecnológicas,
porque segundo o P7 “boa parte dos alunos não tem acesso a internet em casa e o P8 colocou que o
aluno só se detém em redes sociais e isso não acrescenta no aprendizado. Por mais que se
conscientize da importância de tais ferramentas e o professor não consegue fiscalizar a todos”.
Percebe-se pelas respostas dos professores P7 e P8, que existem falta de incentivo em apresentar para
os alunos as potencialidades pedagógicas que as ferramentas tecnológicas podem trazer para a
construção do conhecimento.

4 - CONCLUSÃO

Com o objetivo de analisar as dificuldades do professor do ensino de História com relação a
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utilização das TDIC como ferramentas para o ensino aprendizagem dos alunos, em três escolas
municipais do Ensino Fundamental II, na cidade de Teotônio Vilela –AL. Verifico-se que os
professores sentem muitas dificuldades no uso das TDIC como ferramenta pedagógico na prática em
sala de aula, decorrente pela falta de formação continuada nesta área de conhecimento, como
também pela falta de equipamento como: computadores, rede de internet com acesso para
professores e alunos, laboratório de informática bem equipados e com espaço para os alunos
pesquisarem. Foi constatado que as três escolas pesquisadas apresentaram praticamente os mesmos
problemas de infraestrutura física e acesso aos equipamentos tecnológicos.

Percebemos também, que mesmo os professores sem formação adequada na área das TDIC,
desenvolvem metodologias pedagógicas utilizando recursos tecnológicos como metodologia de
ensino.

Mesmo diante tantos desafios que os professores de História enfrentam em suas práticas
pedagógicas, em relação as inovações tecnológicas e o ensino de História; a relação entre o fazer
histórico e o fazer pedagógico, nas palavras de Lira (2016, p. 98), o professor não é mais aquele que
apenas informa, mais o que medeia o conhecimento, dando sentido aos conteúdos. Conforme Miceli
(2014, p. 40), o aluno precisa ser incentivado a desencadear seu senso histórico para atuar no mundo
em que vive, cabendo neste sentido ao professor propiciar elementos adequados que possibilitem
nesse processo o acorde de consciência crítica e participativa.
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