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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de investigar a abordagem histórica da Segunda Guerra 

Mundial em Objetos Educacionais Digitais (OEDs). Estes materiais são recursos 

didáticos digitais aprovados e distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) 2014 e complementares aos livros didáticos. Os recursos fornecidos para esta 

aprendizagem são: infográficos, jogos eletrônicos, audiovisuais, hipermídia e 

simuladores. Como a Segunda Guerra é um dos acontecimentos históricos com mais 

produções de filmes, livros e jogos, analisaremos como um tema tão presente no 

cotidiano é abordado nestes ambientes digitais para alunos do ensino fundamental das 

escolas públicas brasileiras. 

 

Palavras-chaves: Objetos Educacionais Digitais; Segunda Guerra Mundial, Programa 

Nacional do Livro Didático. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to investigate the historical approach of World War II in Digital 

Educational Objects (OEDs). These materials are digital learning resources approved by 

the National Textbook Program (PNLD) 2014 and complementary to textbooks. The 

resources provided for this learning are: infographics, video games, audiovisual, 

hypermedia and simulators. As the Second World War is one of the historical events 

with more movie productions, books and games, look at how a subject as part of 

everyday life is approached in these virtual environments for students in Brazilian 

public schools. 

Keywords: Digital Educational Objects; World War II; National Textbook Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar a abordagem histórica da Segunda Guerra 

Mundial em Objetos Educacionais Digitais (OEDs).  Este conflito é um dos 

acontecimentos históricos que mais produz obras, filmes e jogos atualmente
1
. Já os 

OEDs são recursos digitais presentes em livros didáticos.  Portanto, analisaremos a 

abordagem histórica, em ambientes digitais, de um tema tão presente no cotidiano dos 

alunos brasileiros. 

 Mas qual a importância dos objetos digitais? Eles hoje são parte do principal 

suporte didático utilizado pelo professor no Brasil, o livro didático. Analisaremos como 

um assunto tão discutido e representado está sendo trabalhado em um recurso virtual 

utilizado nas escolas como principal ferramenta para o ensino. Esses OEDs foram 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2014 e são destinados ao 

Ensino Fundamental Maior. Portanto, estudaremos os objetos virtuais, os quais 

passaram também pela avaliação, presentes nas coleções de livros didáticos aprovadas 

pelo PNLD 2014. 

 O PNLD é um programa existente há 80 anos, transformado em uma política de 

Estado no governo Lula (2007-2010), cujo objetivo é avaliar livros didáticos e distribui-

los nas escolas públicas brasileiras. O programa é executado em ciclos trienais e cada 

ciclo é destinado a um nível escolar (ensino fundamental menor e maior e ensino 

médio). As editoras submetem suas coleções ao Edital PNLD para serem avaliadas por 

especialistas de cada área, conforme as normas deste documento. Em seguida, é 

produzido o Guia PNLD que contém resenhas dos materiais aprovados para as escolas 

públicas escolherem as coleções que melhor se adéquam ao seu programa pedagógico 

(MEC; FNDE 2013). A compra é feita pelo Estado que os distribui aos alunos. Desta 

forma, as editoras precisam se enquadrar às exigências do Programa para serem 

aprovadas e assim garantir a aprovação e a compra de seus produtos.  

 Um exemplo da amplitude do Programa: no PNLD 2014 para o ensino 

fundamental houve um investimento de R$ 879.828.144,04; com 23.452.834 alunos 

atendidos; 50.619 escolas beneficiadas referentes aos anos finais e 103.229.007 livros 

distribuídos (http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-

                                                           
1
 Encontramos alguns sites com listagens e dados sobre a Segunda Guerra. Filmes, séries e 

documentários: http://listafilmessegundaguerra.blogspot.com.br/p/lista-filmes-segunda-guerra-

mundial.html; livros: http://acervo.revistabula.com/posts/livros/livros-para-entender-a-segunda-guerra-

mundial-; jogos: http://www.gamershell.com/articles/975.html  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://listafilmessegundaguerra.blogspot.com.br/p/lista-filmes-segunda-guerra-mundial.html
http://listafilmessegundaguerra.blogspot.com.br/p/lista-filmes-segunda-guerra-mundial.html
http://acervo.revistabula.com/posts/livros/livros-para-entender-a-segunda-guerra-mundial-
http://acervo.revistabula.com/posts/livros/livros-para-entender-a-segunda-guerra-mundial-
http://www.gamershell.com/articles/975.html
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estatisticos). Isso significa que para as editoras é um mercado propício, por isso, é 

importante para elas se enquadrarem às exigências dos editais PNLD.  

Uma nova diretriz atendida por estas empresas foi a produção de Objetos 

Educacionais Digitais. Em 2012 foi aprovado um edital para que a partir de 2014 as 

editoras disponibilizassem também estes suportes em formato de DVD, complementares 

aos livros impressos. Estes materiais são fornecidos por meio de multimídias que 

procuram trabalhar com temas curriculares destinados ao ensino dos alunos. Os objetos 

são apresentados na forma de audiovisual, infográficos animados, simuladores, jogos 

eletrônicos e hipermídias. Conforme o Edital eles deveriam ser interativos para 

proporcionar uma aprendizagem prazerosa e significativa.  

 Os OEDs são ferramentas digitais com funções pedagógicas que procuram 

tornar o ensino interativo, dinâmico e divertido a partir de novas tecnologias e 

conteúdos curriculares. Como o processo de inserção destes recursos em livros didáticos 

começou em 2012 e foi implementado em 2014, esta pesquisa possui caráter pioneiro
2
.  

A maior contribuição deste estudo é investigar um tema tão presente na vida escolar dos 

alunos, a II Guerra, em um suporte didático tão utilizado pelo professor nas escolas, o 

livro didático. Mas há uma novidade, é o uso de ambientes virtuais.  

E por que foi implementado o uso de OEDs? Porque a maioria dos jovens são 

possivelmente o que Marc Prensky chama de “nativos digitais” (PRESNKY, 2001). São 

pessoas que nasceram imersos em uma cultura digital, são diferentes dos “imigrantes 

digitais” que se inseriram posteriormente nesta cultura, já que em sua infância e 

juventude não existiam ainda essas tecnologias.  

Segundo o relatório TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) Educação 

2012 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI) 62% dos alunos das escolas públicas 

possuem computador em casa e 54% possuem acesso à internet (CGI, 2012, p. 172). 

Sendo que 91% já utilizou internet, ou seja, mesmo que não tenham acesso no domicílio 

procuram o contato por outros meios seja nas escolas (9%), nas lanhouses (14%) ou nas 

casas de terceiros (13%) (Ibidem, p. 173). Esses dados nos mostram como o ciberespaço 

e cibercultura
3
 estão imersos na vida destes jovens, mesmo parte daqueles pertencentes 

às classes de menor poder aquisitivo.  

                                                           
2
 Foi feito um levantamento dos trabalhos apresentados na ANPUH em 2013 no XXVII Simpósio 

Nacional de História. Nenhum artigo sobre esses recursos foram encontrados 

(http://www.snh2013.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=1290)  
3
 Cibercultura são práticas sociais, políticas e culturais que ocorrem em ambientes digitais chamados de 

ciberespaço. Essas ações são proporcionadas por ferramentas como computadores, tablets e celulares 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://www.snh2013.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=1290
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Para se integrar ainda mais na vida desta geração (alunos) a escola tenta 

incorporar essa cultura em seus métodos. Com o uso dos OEDs pretende-se ligar a 

virtualidade ao ensino de história. Nesta perspectiva, os ambientes digitais são objetos 

de investigação histórica. Afinal, ser virtual não significa ser descartado no 

entendimento da sociedade. Manuel Castells afirma que uma comunidade virtual é real. 

As ações nas redes conduzem o que somos e o que fazemos off-line. Podemos criar 

outros perfis nos chats, contudo, nosso real está agindo. Isso é uma relação social. O 

virtual, sendo real, produz significados (CASTELLS, 2003, p. 167). Por isso 

estudaremos a Digital History sobre a II Guerra   

 Acreditamos que a contribuição deste estudo está em refletir sobre como um 

tema tão discutido e representado no cotidiano é trabalhado na principal ferramenta 

utilizado pelo professor no ensino de história. Mas o diferencial é por essa ferramenta se 

apresentar em um novo recurso, Objetos Educacionais Digitais. Esses foram exigidos e 

distribuídos pelo PNLD para interligar ensino e a cultura dos “nativos digitais”, 

consequentemente, tornar a aprendizagem interativa e lúdica.  

 

 

  

                                                                                                                                                                          
conectados via Internet. Assim, cibercultura é um fenômeno social que proporciona interações entre os 

indivíduos através do “mundo virtual”. 
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CAPÍTULO 1: O ENSINO EM BYTES NO TEMPO PRESENTE 

 

Heródoto, pai da História, escreveu na Grécia Antiga a obra História (430 e 424 

a.C). O autor testemunhou e narrou a guerra entre os gregos e persas. Assim, ao nascer, 

a história veio para mostrar que também trabalha com o presente, e que de nada adianta 

estudá-la se esse tempo recente for ignorado. Entretanto, os positivistas do século XIX 

abandonaram o presente na tentativa de cientificar a história. O passado passou a ser o 

único objeto de investigação e o tempo imediato ignorado. 

Somente no século XX com a Segunda Guerra Mundial que se alimentou a 

necessidade de uma História do Tempo Presente. Como afirma Pieter Lagrou, o pós-

1945 levantou questionamentos deste tempo recente de 1939 a 1945 (LAGROU, 2009, 

p. 02). Era preciso analisar este fenômeno para entender como surgiram, tanto a guerra 

como os regimes fascistas. Deste modo, indo contra a historiografia do século XIX de 

manter distância no tempo do seu objeto surge a História do Tempo Presente na Europa. 

O próprio Marc Bloch nos mostrou como é possível analisar acontecimentos que 

vivemos em A estranha derrota (1940). O autor narra e interpreta a derrota da França na 

II Guerra, na qual ele foi ao mesmo tempo testemunha e historiador. Prova que não é 

necessária uma distância de anos para historiar. Mesmo que haja essa distância, é um 

tempo presente, porque faz parte de nossa memória e construção social. Bloch chega a 

afirmar que a história é a ciência dos homens no tempo e não do passado (2011, p. 55) 

Esses estudos do agora atendem a uma demanda social. Isso devido ao “aumento 

e a aceleração da comunicação, renovação progressiva da imprensa e da edição, a 

elevação do nível de estudos e a força dos engajamentos ideológicos, morais” 

(CHAUVEAU; TÉTART, 1999, p. 17). À medida que a sociedade tem “fome” de 

assuntos pelos fatores citados acima, é obrigação do historiador “saciá-la”. Esta 

necessidade torna o tempo “perdido” um tempo presente ao trazer para a sociedade o 

assunto afastado por anos e até séculos. Isso porque a memória de fatos passados é 

aflorada por livros, jogos eletrônicos, filmes, notícias de jornais e pela própria escola. 

Ainda mais em plena era digital onde há a acumulação de informação de forma rápida e 

flexível (Cf. COHEN; ROSENZWEIG, 2006).  

Na prática podemos pensar virtualidade e Segunda Guerra Mundial. O que 

ambas tem em comum? Podemos dizer que a memória ou a representação do conflito 
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pode ser ativada em nosso dia-a-dia por meio de ambientes digitais. Isto significa que o 

conflito faz parte do nosso presente. Mas como se esse acontecimento ocorreu entre 

1939-1945? Porque graças a alguns recursos, como ambientes virtuais, temos a 

representação da guerra nos tempos atuais, ativando nossa memória sobre o tema, 

consequentemente, surge a possibilidade de tornar a II Guerra um tempo vivido, um 

tempo presente. Poderíamos chamar de uma “História digital da II Guerra Mundial”. 

Essa relação entre ambientes digitais e a Segunda Guerra é objeto da história, é a 

História do Tempo Presente. Isso devido à probabilidade da memória ser aflorada por 

um “passado que não quer passar”. Ainda hoje alguns fatos do passado são lembrados, 

assim como algumas práticas deste tempo ainda são realizadas, pois não só de 

transformações vive a história, mas também de permanências.  Consequentemente, há 

uma demanda social de atingir o conhecimento de assuntos do passado ou do presente 

estimulados pelos meios de comunicação. Justamente por essa necessidade da 

sociedade, François Bédarida afirma que o historiador possui uma função social ou 

responsabilidade na sociedade (BÉDARIDA, 2005, P.227). O historiador possui um 

compromisso de atender a esses estímulos. Por isso deve-se ter cuidado na maneira 

como determinado conteúdo será abordado. 

A II Guerra Mundial é um exemplo desse “passado que não quer passar”. 

Historiadores como Williams Gonçalves, William Shirer (2008) e Richard Evans (2011) 

nos dizem que a Segunda Guerra acabou em 1945 com a rendição dos alemães e dos 

japoneses. Está correto, foi neste ano que as batalhas cessaram, corpos foram enterrados 

e os sobreviventes puderam reconstruir suas vidas e chorar pelas perdas com mais 

calma. Todavia, décadas depois ainda percebemos que esse passado não passou. Devido 

a gama de produções bibliográficas sobre o tema, jogos e filmes que representam o 

conflito e noticias de jornais com novas descobertas. Esses meios são as lembranças de 

fatos que não vivemos no calor dos acontecimentos, mas que podem se torna “vivos” 

em nossas mentes e na maneira como enxergamos o mundo.  

Ao trabalharmos com o assunto, podemos entender nosso presente. Apesar do 

conflito mundial estar afastado por décadas, podemos observar que ele é um tempo 

vivido. Segundo Julio Aróstegui “El tempo presente nunca es un período. La cuestión 

real es, por tanto, la de articular una forma de tratamiento histórico del presente que 

es, por definición, una construcción social y cultural” (ARÓSTEGUI, 2004, p.56). Ou 

seja, o tempo presente não precisa iniciar com uma determinada data e mesmo não 

vivendo entre 1939-1945, podemos “viver” o conflito ao estudá-lo. Desta forma, 
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qualquer forma de representação por ser produzida no presente há um olhar para o 

passado carregado de concepções contemporâneas.  

Quando estudamos qualquer assunto e de qualquer época, ele se torna presente. 

A Segunda Guerra Mundial ao ser investigada é analisada com o olhar do presente sobre 

o passado. Pois, é esse presente que conhecemos e que vivemos. Tornando desta forma 

o conflito um tempo vivido, um tempo presente, apesar da distância que nos separara 

dos fatos. Isso significa que o presente é a referência, o historiador traduz o passado 

para o atual e o olhar do contemporâneo sempre estará presente, porém, de forma 

equilibrada para que não se cometa exageros, equívocos e análises superficiais. 

Conforme Henry Rousso, “Here, contemporariness doesn‟t refer to ―real time‖, 

that is, to biological time. It refers to a social and political construction of national 

history or collective memory”
4.

 O presente não possui uma data específica que marca 

seu início. Em cada país há acontecimentos catastróficos que marcaram o início deste 

presente. O presente não é parte de um processo cronológico como a Antiguidade, Idade 

Média etc. O presente é aquilo que se vive. Para isto não é necessário um tempo 

biológico para marcar, e sim, estudar e fazer parte da memória coletiva. Mesmo que o 

acontecimento tenha ocorrido há anos atrás ele é presente se for lembrado.  

Voltando ao exemplo da II Guerra Mundial. O conflito não se resume somente 

aos anos de 1939-1945, ele está também no nosso tempo. O conflito faz parte da nossa 

memória e da nossa construção social. Ou seja, este acontecimento é parte do nosso 

presente porque não o esquecemos. Essa lembrança é ativada, por exemplo, pelos 

ambientes digitais, como os jogos eletrônicos que crescem cada vez mais nos dias atuais 

e fazem parte do nosso cotidiano.  

Essa memória é a construção ou reconstrução do tempo perdido (NEVES, 2012, 

p.123), que pode ser por meio de ambientes digitais. Esses meios estimulam a memória 

de seus usuários, pois o mundo cibernético está inserido nas relações sociais, culturais e 

econômicas. Nicholas Negroponte mostra como o digital está mais ligado às relações 

sociais que a computadores (NEGROPONTE, 1995, p.12). Isto significa que a 

utilização das novas tecnologias é um fenômeno social, pois alterou as maneiras com as 

quais nos relacionamos, conduzimos nossas vidas e até agem na nossa memória sobre o 

passado. Se está ligada às relações humanas interessa a história, inclusive a História do 

Tempo Presente. 

                                                           
4
 “Aqui, contemporaneidade não se refere ao tempo real, isto é, tempo biológico. Refere-se a uma 

construção social e política da história da nação ou memória coletiva.” (ROUSSO, 2013, p. 05) 
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Como ambientes digitais tornaram espaços de sociabilidade? 

Basta lembrarmos na velocidade que informações são trocadas, independente 

das distâncias. Na capacidade de encontrarmos diversos conteúdos ao digitarmos 

algumas palavras no campo de pesquisa do Google. Ao acessarmos informações de 

qualquer pessoa conectada ao Facebook e até mesmo descobrimos “segredos” de sua 

vida pessoal. Ao assistirmos uma aula, mas ao mesmo tempo estarmos conectados 

procurando informações sobre o assunto ministrado. Ou até conversarmos com pessoas 

de qualquer parte do mundo instantaneamente. Ainda temos a possibilidade de sermos 

invadidos por vírus que roubam dados pessoais em nossos computadores. Portanto, são 

variadas mudanças que nos fazem vivermos integrados a um mundo conectado a 

internet e a virtualidade. E aqueles que não são “logados” são excluídos de diferentes 

possibilidades e relações.  

Castells (2003, p. 167) afirma que vivemos uma cultura da internet, pois as 

relações econômicas, políticas e sociais estão conectadas a cibercultura. Nos setores 

econômicos os investimentos em redes tem crescido cada vez mais. Porém, são 

negócios de risco, podem dar certo e gerar bilhões ou cair a qualquer momento. É uma 

economia baseada na flexibilidade e na inovação. Além de oferecer tecnologia como 

produto, este ramo está cada vez mais dependente da internet na sua produção. Ela se 

baseia na intercomunicação.  

Essa intercomunicação está presente também no cotidiano. Com a internet as 

pessoas podem comunicar umas com as outras, independente da distância. Isso criou 

comunidades virtuais.  Essas comunidades aproximam as pessoas e não as afastas como 

muitos pensavam que aconteceria. Isso devido à “diminuição das distâncias”. Ou seja, é 

possível conversar com familiares e amigos que vivem em locais muitos longes e que 

com outro meio de comunicação não seria possível o contato.  Mesmo que as pessoas 

deixem de fazer outras atividades para acessar a internet, as relações sociais não 

diminuíram, pelo contrário, os usuários estão tendo mais vínculos afetivos com amigos 

e parentes. E ainda conhecem pessoas novas de qualquer parte do mundo nas salas de 

bate-papo.  

Já no campo político observa-se que a internet proporciona maior liberdade de 

expressão. Devido à flexibilidade e o anonimato é mais fácil as pessoas se expressarem 

sobre diversos assuntos. Possibilita também uma grande difusão de movimentos sociais. 

Diferentes grupos podem se reunir nas redes, opinarem, se organizarem para ações no 
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cotidiano e estabelecerem até o contato físico. Isso significa que as redes são 

ferramentas para ações políticas no dia-a-dia, mas não o motivador.  

Entretanto, o governo e grandes corporações comerciais tentam controlar e 

vigiar os usuários por meio da internet. Na verdade não possuímos total privacidade, 

somos constantemente vigiados por eles. Os empresários possuem essas informações 

para ter acesso as preferências do público e direcionar produtos a essas pessoas. Já o 

Estado tenta controlar o acesso às certas informações para impedir contestações. Mas 

isso não é tão pacífico, ocorre uma verdadeira batalha cibernética. De um lado há os 

usuários que querem liberdade e privacidade, do outro o Estado e os empresários para 

controlar esses desejos e utilizar a rede a seu favor. Há ainda o judiciário que tenta 

coibir essas ações de políticos e empresas e os hackers que burlam tecnologias de 

controle e vigilância.  

Podemos aplicar nessas tensões as ideias de Michel de Certeau dos embates 

entre fortes e fracos. Para o teórico o cotidiano é composto de “combates ou de jogos 

entre o forte e o fraco, e das ações que o fraco pode empreender” (CERTEAU, 2011, p 

91). O Estado e as empresas como forte utiliza-se de estratégias na tentativa de 

disciplinar os usuários, através das restrições e da vigilância. Porém, o fraco, neste caso 

os hackers e indivíduos que aproveitam da liberdade de expressão e da capacidade de 

difusão de ideias (usuário comum), possuem por meio da tática “aproveitar as 

„ocasiões‟ e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e 

prever saídas” (Idem, p. 95).  

Conforme Castells, a internet é uma rede que resulta de um mundo globalizado, 

cada vez mais há uma interligação de pessoas e serviços no nosso dia-a-dia. Estamos 

mais e mais dependentes neste modo vida, porque a sociedade se transforma neste viés. 

Aqueles que não fazem parte destas mudanças são marginalizados. Esse é o nosso 

mundo que está mais flexível, dispõe de mais liberdades e comunicações, diminuem as 

distâncias, mas também é apropriado pelas elites para se sobressaírem e tentarem 

controlar a população pelos bytes. Um país se desenvolve, tanto na economia como no 

social, primeiro se houver aperfeiçoamento na sua rede. Para enriquecer é preciso que o 

acesso a internet esteja difundindo entre a população e aperfeiçoado tecnologicamente.            

A partir desse meio cibernético há uma chance de se “aproximar”, por meio de 

um “mundo virtual”, dos fatos históricos, como as batalhas da Segunda Guerra Mundial. 

Do seu quarto você é um soldado americano lutando pelo seu país no conflito contra o 

inimigo nazista. Carregando armas, salvando vidas e correndo perigo de ser morto por 
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um tiro ou por um bombardeio. Mesmo se tratando de uma virtualidade, a tecnologia 

proporciona aos jovens conhecerem uma representação de eventos do passado. Os jogos 

também alimentam nossa necessidade de entretenimento aproximando essa “realidade 

virtual” do real (NEGROPONTE
, 
1995, p. 83). 

Por ser virtual não merece ser descartado no entendimento da sociedade. 

Comprovando isso, Manuel Castells afirma que apesar de ser uma comunidade virtual, 

ela é real. As ações nas redes conduzem o que somos e o que fazemos off-line. Podemos 

criar outros perfis nos chats, contudo, nosso real está agindo. Isso é uma relação social. 

O virtual é real e produz significados (CASTELLS
, 
2003, p.167). É um fenômeno ligado 

mais a pessoas do que a máquinas.  

Essa rede digital faz parte da cultura atual e uma nova geração surge nesta 

sociedade. Essa geração integra parte de jovens que estão nas escolas. Desta forma, o 

ensino de história está tentando se aproximar do mundo cibernético para fazer parte da 

cultura destes jovens. Em outras palavras, essas transformações podem estar inseridas 

na vida de muitos alunos. Como a escola é uma instituição integrada à vida destes 

jovens, surge assim uma necessidade de dialogar com essa nova cultura. O ensino está 

cada vez mais mantendo uma relação com a cibercultura por ambas participarem das 

relações sociais e da cultura, principalmente de muitos alunos.  

Para Marc Prensky, parte dos alunos atuais é o que ele chama de “nativos 

digitais” (PRENSKY, 2001). Isto é, são pessoas que viveram imersos em uma cultura 

digital. Ao contrário dos “imigrantes digitais” que se inseriram posteriormente nesta 

cultura, porque na sua infância e juventude não existiam ainda esses avanços 

tecnológicos. Desta maneira, segundo do autor, a aprendizagem possui a necessidade de 

se adequar aos “nativos digitais”. Os jogos digitais são ferramentas que proporcionam o 

conhecimento por meio de uma nova forma de tempo, espaço e imaginação a partir da 

virtualidade.  

Negroponte afirma que “jogos eletrônicos ensinam estratégias às crianças e 

exigem delas uma capacidade de planejamento que lhes será útil em sua vida futura” 

(NEGROPONTE, 1995, p. 195).Os jogos digitais são ferramentas que proporcionam o 

conhecimento por meio de uma nova forma de tempo, espaço e imaginação a partir da 

virtualidade. Negroponte confirma isso ao afirmar que “jogos eletrônicos ensinam 

estratégias às crianças e exigem delas uma capacidade de planejamento que lhes será 

útil em sua vida futura” (NEGROPONTE, 1995, p. 195). 
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No Brasil já está havendo esta interação entre o virtual e ensino de história. O 

suporte didático utilizado pelo professor para a aprendizagem é principalmente o livro 

didático, avaliado e distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Sendo o mais importante recurso utilizado nas escolas para aprendizagem do 

conhecimento histórico. Esses materiais são impressos, contudo, o Brasil 

contemporâneo vive na era digital. Parte destes jovens, usuários destes livros didáticos, 

pode ser chamada de “nativos digitais”, na perspectiva de Prensky. Vivem no seu 

cotidiano em contato direto com os avanços tecnológicos, eles nasceram e cresceram 

neste meio, faz parte de sua cultura, de sua visão de mundo e de seu comportamento. 

Desde modo, as novas tecnologias estão presentes também no processo pedagógico do 

ensino de história.  

Uma destas formas de integração do virtual e ensino no Brasil foi em 2012 com 

a aprovação de um edital para que em 2014 as editoras disponibilizassem também 

Objetos Educacionais Digitais (OEDs) em formato de DVD.  São recursos digitais 

pedagógicos complementares aos livros didáticos. Estes OEDs contêm audiovisuais, 

simuladores, infográficos e jogos eletrônicos e são enviados às escolas para o uso dos 

alunos (FNDE, 2013). Associando isso ao conhecimento o objetivo é fornecer uma 

aprendizagem de forma mais fácil e prazerosa.  

Todavia, são poucos atrativos a uma parte dos alunos que estão acostumados 

com altas tecnologias comparadas a essa. Como por exemplo, os jogos Call of Duty e 

Medal of Honor
5
 que tratam sobre a II Guerra. Esses jogos, além de possuírem ótima 

qualidade no gráfico, são mais atrativos e divertidos. Apesar de não terem como meta o 

aprendizado, e sim, a diversão, esses games podem ajudar no ensino
6
. Eles tentam 

reproduzir o conflito e fazer com que os usuários os “vivencie”. Mesmo que no mundo 

virtual e sem as verdadeiras experiências, o usuário tem contato com uma representação 

da guerra por meio da interatividade.  

Segundo Bráulio Tavares “um jogo propõe uma experiência, e tem boa 

jogabilidade quando a experiência é vista pelo jogador como desafiante, prazerosa e 

enriquecedora”, o mesmo autor afirma que “toda forma de arte é interativa, depende em 

                                                           
5
 Call of Duty e Medal of Honor são jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa, onde o jogador é um 

soldado Aliado durante a Segunda Guerra. São lhes atribuídos diversas missões contra os nazistas em 

diferentes locais do mundo, tendo como objetivo matar o inimigo e destruir instalações. O soldado utiliza-

se de diferentes armas de fogo, bombas e até aviões.  
6
 Esses jogos eletrônicos não são os chamados Serious games, cujo objetivo principal é servir de suporte 

pedagógico e auxiliar na educação (FRAGA; et al, p. 05). Contudo, não deixam de ser uma forma de 

representação que estabelece um contexto histórico, mesmo que de forma ficcional. Por isso, o professor 

deve está atento a suas limitações nas veracidades dos fatos.  
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certa medida da interferência ou da complementação mental do usuário. Os jogos 

eletrônicos se diferenciam pelo fato de fazerem disso o seu objetivo, a sua essência” 

(TAVARES, 2011). Desta forma, a interatividade é a possibilidade do indivíduo 

controlar o desenrolar do objeto utilizado (CASTELLS
, 
2003, p.165). 

Os games analisados nestes OEDs não oferecem essas sensações comparadas a 

outros de plataformas como Playstation e Xbox ou até o próprio computador. Mesmo 

sendo exigida a “introdução dos critérios de interatividade” nestes suportes didáticos 

(Guia PNLD, 2013, p. 14). 

Ainda segundo Prensky não bastar usar o computador e clicar, isso pode também 

fazer as pessoas dormirem (PRENSKY, 2012, p. 83). É preciso que haja o desafio, o 

problema a ser resolvido e a recompensa. Portanto, clicar em uma linha do tempo que 

mostra datas e fatos não gera essa interatividade. É preciso que o usuário decida o vai 

acontecer, esse é o princípio do interativo. Como é o exemplo do infográfico do 

“Segunda Guerra Mundial” do Encontro com a Histórica (linha do tempo com datas e 

imagens que ao serem clicadas oferecem informações sobre fatos que ocorreram nestas 

datas correspondentes), mostrando que não há mudança em resposta às ações do aluno, 

sempre que clicar vai acontecer a mesma coisa, a linha do tempo vai passar. Assim, a 

grande diferença de jogos eletrônicos do cotidiano extraescolar de parte dos alunos e o 

OEDs, é que esses não possuem o mesmo grau de interatividade.  

Outro aspecto destes objetos é o menor uso da hipertextualidade, tão 

característico da era digital.  A sociedade atual vive cada vez mais interligada a essa 

perspectiva. Os “nativos digitais” estão acostumados com essa falta de linearidade ao 

assistirem filmes que se iniciam pelo fim da história ou assistirem clipes na MTV, por 

exemplo. Basta lembrar-se daquelas pessoas mais velhas que detestam essas películas 

que retomam a todo o momento para o início ou o fim da história. Essa é uma grande 

diferença entre muitos dos mais jovens imersos na cibercultura e os seus pais. São 

jovens que fazem “tudo” ao mesmo tempo.  

Mesmo assim, as editoras ao programarem os OEDs ainda estão pensando com 

métodos antigos. Que exemplo melhor de linearidade que uma linha do tempo? Talvez 

haja a preocupação com professores que ainda possuem dificuldades na utilização de 

recursos cibernéticos, ou seja, os “imigrantes digitais”.  Conforme o relatório TIC 

Educação 2012 do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI) 89% dos profissionais da 

educação entrevistados são usuários das TIC, mas apenas 7% receberam curso de 

capacitação (LIMA
, 2013, p.35)

.  
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Realmente muitos os alunos de escola pública provavelmente não teriam 

condições de comprar um Xbox ou um Playstation ou para alguns realmente seja 

inovação o uso deste OEDs. Contudo, segundo o relatório TIC Educação 2012 do CGI 

62% dos alunos das escolas públicas possuem computador em casa e 54% possuem 

acesso à internet (CGI
, 2012, p.

172). Sendo que 91% já utilizou internet, ou seja, mesmo 

que não tenham acesso no domicílio procuram o contato por outros meios, seja escola 

(9%), lanhouses (14%) ou até na casa de outras pessoas (13%) (Ibidem, p. 173). 

Ainda conforme o relatório:  

A maior parte dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental (81%) e do 2º 

ano do Ensino Médio (92%) das escolas públicas declara que não tem 

nenhuma dificuldade para enviar e-mails, enviar mensagem instantânea, 

participar de sites de relacionamento e fazer buscas de informação (CGI. br, 

2012, p. 175). 

 

 Portanto, provavelmente a maioria possui acesso a tecnologias mais avançadas, 

comparadas aos OEDs. Mesmo não possuindo um vídeo game, eles podem fazer 

download de jogos ou simplesmente se informarem por meio de sites ou redes sociais 

quais os lançamentos no mercado de games. Ou seja, talvez alguns experimentem a 

interatividade de jogos eletrônicos instalados em seus computadores ou se informem 

quais as tendências e possibilidades que os mesmo são capazes de proporcionar. Com 

suas habilidades cognitivas sabem diferenciar a sensação que um jogo de OEDs (como 

por exemplo, perguntas e respostas mais semelhante a um exercício que é oferecido pelo 

OED “Segunda Guerra Mundial: Eixo x Aliados” do Jornadas.hist – figura I) e um de 

PlayStation (exemplo de um soldado armado que deve comprimir missões e destruir os 

inimigos na guerra – figura 2) proporcionam.  
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Outro fator presente nos jogos é a plausibilidade. Conforme Maurício Fonseca 

da Paz, “plausibilidade do jogo é diretamente dependente de uma história que lhe 

confere algum grau de realidade” (PAZ, 2007, p. 02). Um jogo torna-se implausível e 

impossível de ser jogado se não possuir uma História.  Os dispositivos de análises de 

plausibilidade são as possibilidades e impossibilidades de se chegar a uma solução. Essa 

Figura 1 (Jornadas.hist) 

Figura 2 (Call of Duty 3- http://gamereviewsbyspooge.blogspot.com.br/2011/07/call-of-duty.html) 
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busca por uma solução é chamada de racionalidade limitada
7
, que seria a tomada de 

decisões pelo indivíduo. Para isso o usuário dos jogos precisam elaborar estratégias para 

ganhar o máximo e perder o mínimo possível.  

De certa maneira, poderíamos afirmar que os jogos dos OEDs possuem 

plausibilidade e racionalidade limitada. Afinal, a história trabalhada seria a Segunda 

Guerra Mundial dando-lhe um caráter de realidade. Há também a possibilidade de 

escolhas, como podemos observar na Figura 1 são três alternativas. Entretanto, não há a 

utilização de estratégias para se chegar a uma solução, caso o aluno erre a resposta, 

basta tentar outra alternativa até chegar na correta. Isso diminui a ludicidade do objeto, 

consequentemente a motivação do aluno em utilizá-lo. Um dos principais pilares de um 

game é ser divertido.  Se for lúdico, facilita a aprendizagem (CARVALHO, 2003, p. 

18). Alunos que muitas das vezes em casa tem acesso à tecnologias mais avançadas, 

divertidas e que também trabalham com a história. 

 

“Logout” 

Observamos neste capítulo o que é a História do Tempo Presente e a Digital 

History neste tempo atual, entendendo a relação entre essas tecnologias e o presente, e 

como se dá aprendizagem em ambientes digitais. Portanto, podemos concluir que toda 

história é do presente porque toda representação e lembranças são geradas no tempo 

imediato. Essa memória é ativada pelos meios de comunicação que atualmente geraram 

uma nova cultura, a cibercultura. Consequentemente, o ensino com o seu propósito de 

compreender a sociedade não pode ignorar os ambientes digitais em seus métodos. 

Afinal, a pedagogia é fruto do meio, e este meio é cibernético.  

  

                                                           
7
 “Conceito econômico desenvolvido por Herbert Simon e difundido a partir de Barth e Giovanni Levi” 

(Cf.: PAZ, 2007, p. 02-03).  
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CAPÍTULO 2: DESENHANDO OS OBJETOS EDUCACIONAIS DIGITAIS 

 

Mas afinal o que são estes Objetos Educacionais Digitais (OEDs)? Quando 

surgiram? E por quê?  

Primeiramente para entender a definição e função destes recursos basta analisar 

a própria denominação. São materiais fornecidos por meios de multimídias que 

procuram trabalhar com temas curriculares destinados ao ensino e aprendizagem dos 

alunos. Assim como os livros impressos, os OEDs são fornecidos pelas editoras e 

avaliados pelo Programa Nacional do Livro Didático para complementar esses livros.  

O PNLD é um programa de Estado, existente há 80 anos e que se tornou uma 

política de Estado no segundo governo Lula, cujo objetivo é avaliar livros didáticos e 

distribui-los nas escolas públicas brasileiras. O programa é executado em ciclos trienais 

alternados. As obras são avaliadas e, em seguida, é produzido o Guia PNLD que contém 

resenhas destes materiais aprovados. Com esse Guia as escolas escolhem os materiais 

que melhor se adéquam ao seu programa pedagógico (MEC; FNDE 2013). Assim,  

“O PNLD cumpre a função, também, de estimular a discussão e 

participação de professores na escolha dos materiais didáticos a 

serem utilizados na escola, contribuindo dessa forma para o 

exercício competente de sua profissão (EDITAL PNLD 2014, p. 

49) 

 

Mas antes vamos entender a história deste programa. Em 1929 foi criado pelo 

governo brasileiro o Instituto Nacional do Livro (INL), cuja a função era legitimar e 

estimular a produção de Livros Didáticos. Em seguida, foi instituída a Comissão 

Nacional do Livro Didático, por meio do Decreto-Lei nº 1006 de 30 de dezembro de 

1938, tornando-se a primeira política de legislação, controle e produção de manuais 

didáticos. Já no período da Ditadura Militar o MEC e o USAID (Ministério da 

Educação e Agency for International Development of United States) entraram em 

acordo para coordenar atividades referentes à produção, edição e distribuição do Livro 

Didático. Até que o MEC instalou o sistema de coedição de livro com as editoras 

nacionais com recursos do PNLD, através da portaria nº 3, de 11 de março de 1970 (Cf: 

TIMBÓ, 2007, p. 62). 

 Finalmente o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) surgiu por meio do 

Decreto nº 91. 542, de 19 de agosto de 1985 (Idem). Sua função era avaliar, indicar, 

comprar e distribuir livros didáticos para as escolas públicas brasileiras. Desta forma, 

foi criada uma política governamental educacional com propósitos de buscar a 
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qualidade destes recursos didáticos. Afinal, os livros que não se enquadrassem nas 

propostas oficiais não seriam indicados pelo PNLD e consequentemente perdiam 

público e lucro.  

 Em 1995 o PNLD passou a incorporar no processo de avaliação uma equipe de 

especialistas de cada área. Esses avaliadores passaram a analisar e emitir pareceres das 

diferentes coleções para os livros de 1997. Como resultado surgiu o 1º Guia de Livros 

Didáticos. Em seguida, a escolha do material se dava através dos docentes das escolas 

por o auxílio destes Guias, que contém resenhas das obras. Esse procedimento é feito 

até hoje, mas incluindo a avaliação e distribuição também dos OEDs.  

O projeto para a utilização dos objetos iniciou-se em 2012, quando foi aprovado 

um edital para que em 2014 as editoras disponibilizassem também Objetos 

Educacionais Digitais em formato de DVD. Desta forma, a sua avaliação estava 

submetida as exigências do Edital PNLD 2014. Quando aprovados, as editoras foram 

remuneradas também pelos objetos, além dos livros impressos. Sendo seu contrato de 

três anos, isto é, possuem garantida a venda destes materiais por esse espaço de tempo 

em todo território brasileiro, atendendo milhares de escolas e milhões de alunos. 

Esses recursos multimídias devem proporcionar a utilização individual (em casa) 

ou coletiva (em sala de aula, juntamente com professor) do aluno. Além do DVD 

também devem estar disponíveis em sites do Portal do Professor ou em outro ambiente 

virtual do Ministério da Educação para livre acesso.  

Conforme o Edital eles devem ser interativos para proporcionar uma 

aprendizagem prazerosa e significativa. Isto significa que tenta-se integrar ao trabalho 

escolar as tecnologias por fazer parte do cotidiano de muitos jovens (EDITAL PNLD 

2014, p. 48). Afinal, são os chamados “nativos digitais” e o mundo que vivemos 

atualmente é influenciado pela cibercultura. Assim, as escolas sentem a necessidade de 

estar “logadas” para acompanhar os avanços cibernéticos e integrar a essa rede digital, o 

qual os jovens são protagonistas. Desta maneira, com OEDs o governo pretende 

proporcionar uma aprendizagem em ambientes digitais para não marginalizar o ensino 

dessa cultura digital e se inserir no cotidiano dos alunos para que a aprendizagem seja 

prazerosa. 
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Suas formas 

Agora que já entendemos o que são, quando surgiram e porque, vamos observar 

como são os Objetos Educacionais Digitais. Como já foi dito eles são disponibilizados 

no formato de audiovisual, infográficos animados, simuladores, jogos eletrônicos 

educativos e hipermídia. Conforme o Edital PNLD 2014 a definição de cada um é:  

Audiovisual:  

“resultado da atividade de produção que consiste na fixação ou transmissão 

de imagens, acompanhadas ou não de som, que tenha a finalidade de criar a 

impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do 

suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou 

dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou 

difusão” (p. 69). 

 

Eles podem ser ficcionais ou não e não são aceitos vídeo-aulas (um único 

interlocutor), caso contrário não se diferenciaria de uma sala de aula. 

Jogo eletrônico educativo:  

“Termo usado pelo Ministério da Cultura e pela Associação Brasileira das 

Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos – Abragames. O jogo eletrônico é uma 

categoria de software de entretenimento cuja objetivo da interação envolve 

completar uma tarefa, vencer um desafio, obter a maior pontuação, derrotar 

um adversário (real ou simulado) ou permanecer o maior tempo possível no 

jogo. O gênero de jogos eletrônicos educacionais (ou educativos) visa 

transmitir conteúdos e conceitos que fazem parte do currículo escolar, ou 

ainda assuntos específicos ou de conhecimento geral” (p. 69).  

 

O edital ainda utiliza uma citação de Jesus de Paula Assis, no livro Artes do 

Videogame para explicar que os o games possuem interação por responder a nossas 

intervenção; são expressivos por manter uma história e possuem uma interface como 

um programa. Mas seu grande diferencial é o conjunto entre interação, tensão e 

experiência explanatória se tornando algo imersivo (São Paulo: Alameda Editorial, 

2007). 

Simulador: “Software ou gráfico interativo que demonstra um processo ou 

mecanismo e permite ao usuário observá-lo ou interagir com ele de maneira análoga ao 

processo ou mecanismo simulado, obtendo resultados realistas” (p. 69). Ainda 

classificam entre passivo, o usuário apenas visualiza e nada controla, e atuantes, o 

indivíduo participa e constrói modelos. Mas é importante observar que neste edital 

foram aceitos apenas os simuladores atuantes, sem dá muito importância ao lúdico 

como ocorre com os jogos. Assim como os jogos eletrônicos, os simuladores devem 

ajudar os alunos a resolver problemas e comprovar hipóteses, para chegarem às 

conclusões conceituais. Além de serem motivadores.  
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Infográficos animados: são recursos visuais para explicar algum assunto. Esses 

recursos podem ser ilustrações, fotos, mapas, gráficos, entre outros. O grande 

diferencial para a web (também existem os infográficos impressos ) é possuírem áudios, 

movimentos, interatividade e cruzamento com banco de dados (p. 70). Os infográficos 

podem ser divididos em três categorias: os lineares, que são estáticos, sequenciais e sem 

interatividade; os multimídias, tendo como diferencial a introdução da narrativa visual e 

multilinear acrescidos de elementos de multimídias; e em base de dados, sua produção é 

através de bases de dados e o cruzamento deste, são dinâmicos e personalizáveis.  

 Estes recursos observados acima possuem como um dos principais critérios 

serem interativos. Essa é uma das proposta dos OEDs para que a aprendizagem seja 

prazerosa e fácil. Alias, este conceito foi o mais utilizado pelo o Edital como propósito 

destes objetos. Deste modo, para o Edital PNLD 2014 interatividade pode ser 

classificada na possibilidade de “variar a sequência e quantidade de acontecimentos em 

uma simulação, além de apresentar simultaneamente diferentes formas de representação 

de uma informação” (p. 70).   

 Assim fizemos os primeiros traços que contornam o “desenho”. Ou seja, 

entendemos o que são os Objetos Educacionais Digitais, sua função, seus objetivos e a 

definição de cada elemento que o compõe para auxiliar na aprendizagem dos alunos. 

Próximo passo é “colorir”.  Vamos observar quais são os OEDs estudados neste 

trabalho, quem são os autores, e quais são as editoras. Faremos também um 

mapeamento e uma descrição deste objetos no que envolve o ensino sobre a Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Colorindo... 

Esses objetos educacionais digitais sobre a Segunda Guerra Mundial são 

utilizados pelos alunos do 9ª ano do ensino fundamental. São válidos para serem 

vendidos para as escolas públicas em todo Brasil de 2014 até 2017. Foram analisados 19 

mídias com 27 objetos que trabalham sobre o conflito mundial. A partir de tais suportes 

didáticos, esta pesquisa procura investigar a abordagem história sobre a II Guerra 

Mundial apoiado nestes recursos. 

1. Encontros com a história: A organizadora é Carla Cavichiolo Flores e a 

Editora Positivo. De 14 objetos, 3 são sobre o conflito (21%). Todos os três são 

infográficos. Os temas abordam sobre a expansão alemã; linha do tempo citando 
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os principais fatos e a publicidade dos EUA durante a II Guerra. As orientações 

ao professor ajudam mostrando os assuntos abordados em cada infográfico e 

quais os pontos que podem ser frisados com a utilização dos mesmos; 

2. Estudar história - das origens do homem à era digital: A autora é Flávia 

Pucciarelli Romero Craveiro e a Editora Moderna. De 10 objetos, 1 é sobre o 

conflito (10%). Sendo esse um infográfico. O tema aborda sobre A Batalha de 

Stalingrado. As orientações ao professor ajudam dizendo  quais os aspectos 

trabalhados e sugerem algumas observações para complementar a explicação e 

alguns questionamentos que podem ser feitos aos alunos; 

3. História com reflexão: O autor é Pedro Cunha e a Editora IBEP. De 10 objetos, 

1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um infográfico. O tema aborda sobre os 

motivos do conflito; característica do governo alemão; expansão alemã; conflito 

entre Alemanha e URSS; conflito no Extremo Oriente; resultado da guerra e 

sugestões de filmes. As orientações ao professor ajudam sugerindo como o 

professor pode utilizar o infográfico, uma atividade e alguns filmes para auxiliar 

a explicação; 

4. História em documento: A autora é Joelza Esther Domingues e a Editora FTD. 

De 10, 2 são sobre o conflito (20%). Todos os dois são infográficos. Os temas 

abordam sobre a Política da Boa Vizinhança dos EUA com o Brasil e suas 

ferramentas na indústria cultural e as críticas ao nazismo no cinema. As 

orientações ao professor ajudam dizendo  quais são os objetivos do infográfico; 

oferecem temas para discussões que podem ser trabalhadas antes, durante e após 

a exibição e sugere trabalhos que os alunos podem realizar;  

5. História Fundamental: As autoras são Elaine Sensise e Maria Helena Sensise e 

Editora Saraiva. De 11, 2 são sobre o conflito (18%). Sendo um infográfico e um 

audiovisual.  Os temas abordam sobre os campos de concentração e extermínio 

nazistas e o memorial para as vítimas das bombas atômicas. As orientações ao 

professor não ajudam, pois apenas dizem o que tem no material, o objetivo e o 

capítulo referente no livro;  

6. História nos dias de hoje: Os autores são Flavio de Campo, Regina Claro e  

Miriam Dolhnikoff e a Editora Layla. De 10, 2 são sobre o conflito (20%). 

Todos os dois são infográficos. Os temas abordam sobre as características do 

Nazismo e os campos de concentração e extermínio nazistas. As orientações ao 
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professor ajudam dizendo qual é o objetivo e sugerem uma atividade e um tema 

para discussão; 

7. História, Sociedade e Cidadania: O autor é  Alfredo Boulos Júnior e a Editora 

FTD. De 12, 1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um infográfico. Sobre o 

tema trabalha com uma linha do tempo com alguns fatos do conflito. As 

orientações ao professor não ajudam, pois apenas dizem pra clicar em “Esc” 

para sair e para clicar na linha do tempo para obter informações. Quanto ao guia 

do professor não traz algo específico sobre II Guerra, porque esse infográfico 

está dentro de outro, portanto, é  trabalhado com o infográfico maior no guia; 

8. Jornadas.hist: As autoras são Silvia Panazzo e Maria Luísa Vaz e a Editora 

Saraiva. De 10 objetos, 1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um jogo. Sobre o 

tema trata-se de um jogo de perguntas e respostas sobre os principais 

acontecimentos da guerra. As orientações ao professor ajudam explicando qual é 

o objetivo, como jogar e sugerem um tema para debate; 

9. Leituras da história: O autor é Oldimar Cardoso e a Editora Escala 

Educacional. . De 10 objetos, 1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um 

infográfico. O tema aborda sobre as bombas atômicas jogadas no Japão pelos 

EUA. As orientações ao professor não ajudam, pois apenas dizem que deve  

clicar em “continuar” do infográfico; 

10. Novo História conceitos e procedimentos: Os autores são Ricardo Dreguer e 

Eliete Toledo e a Editora Saraiva. De 10 objetos, 1 é sobre o conflito (10%). 

Sendo esse um infográfico. O tema aborda sobre Holocausto e resistências. As 

orientações ao professor não ajudam, pois apenas dizem qual é o assunto 

trabalhado, o objetivo e o capítulo referente no livro; 

11. Para entender a História: Os autores são Divalte Garcia Figueira e João 

Tristan Vargas e Editora Saraiva. De 10, 2 são sobre o conflito (20%). Todos os 

dois são infográficos. Os temas abordam sobre o significados e usos da suástica; 

algumas das principais batalhas e perguntas e respostas sobre os principais 

aspectos do conflito. As orientações ao professor ajudam dizendo quais são os 

objetivos; descrevem os materiais e oferecem um questionário e um tema para 

debate; 

12. Por dentro da história: Os autores são Pedro Santiago, Célia Cerqueira e Maria 

Aparecida. Não possuem objetos sobre a II Guerra Mundial. 
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13. Pra viver juntos: A organizadora é Maria Takeuchi e a Editora SM. De 5, 3  

são sobre o conflito (60%). Sendo um audiovisual e dois infográficos. Os temas 

abordam sobre ascensão do nazismo; avanço nazista e ação dos Aliados. As 

orientações ao professor ajudam mostrando quais são os temas e os objetivos; 

descrevem os materiais e quais as competências que o aluno deverá adquirir com 

o aprendizado. Oferecem questionários, sugerem atividades, temas para 

discussões e outras fontes e referências sobre o assunto; 

14. Projeto Araribá: A autora é Flávia Pucciarelli Romero Craveiro e a Editora 

Moderna. De 10 objetos, 1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um audiovisual. 

O tema aborda sobre a bomba atômica em Hiroshima. As orientações ao 

professor ajudam informando quais são os assuntos; sugerem temas para 

discussões e atividades, oferecendo formas de avaliação para as mesmas. 

Oferecem também um questionário; 

15. Projeto Radix: O autor é Cláudio Vicentino e a Editora Scipione. De 11, 1 é 

sobre o conflito (9%). Sendo esse um audiovisual. O tema aborda sobre o Brasil 

na II Guerra. As orientações ao professor ajudam mostrando qual o objetivo e o 

tema abordado; sugerem atividades e explicam que o AUDIOVISUAL seja 

projetado em um COMPUTADOR com PROJETOR; 

16. Projeto Teláris: Os autores são Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi e a 

Editora Ática. De 10 objetos, 1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um jogo 

eletrônico. O tema aborda sobre os principais fatos da guerra. As orientações ao 

professor ajudam descrevendo o material e o assunto que é trabalhado; dizem 

qual o objetivo; sugerem um tema para debate e uma atividade; 

17. Projeto Velear: As autoras são, Andréa Montellato  e Conceição Cabrini e a 

Editora Scipione. De 10 objetos, 1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um 

audiovisual. O tema aborda sobre evoluções, alianças e conflitos geopolíticos. 

As orientações ao professor ajudam descrevendo o material e o assunto que é 

trabalhado; dizem qual o objetivo e sugerem um tema para debate e uma 

atividade; 

18. Saber e fazer história: Os autores são  Gilberto Cotrim e  Jaime Rodrigues e a 

Editora Saraiva. De 10 objetos, 1 é sobre o conflito (10%). Sendo esse um jogo 

eletrônico. O tema aborda sobre os antecedentes da guerra. As orientações ao 

professor ajudam informando quais são os temas e objetivos e sugerem algumas 

atividades; 
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19. Universos: A autora é Maria Takeuchi e a Editora SM. De 5, 2 são sobre o 

conflito. Sendo um audiovisual e um infográfico. O tema aborda a ascensão dos 

regimes totalitários, tecnologias, custos, mobilidade, estopim, vítimas civis e 

bombas atômicas. As orientações ao professor ajudam mostrando quais são os 

temas, quais os objetivos e descrevem os materiais. Oferecem questionários e 

sugerem atividades, temas para discussões e outras fontes e referências sobre o 

assunto. 

 

Fazendo um balanço do que acabamos de descrever podemos observar que a 

abordagem sobre a Segunda Guerra é quase total, apenas uma multimídia não trabalha 

com o assunto. Destes objetos que tratam sobre o conflito a maioria são de infográficos, 

66% (18 objetos), seguido de audiovisuais com 22% (6 objetos ) e jogos eletrônicos 

com 11% (3 objetos). Isso mostra como optaram por recursos mais simples. Afinal, os 

infográficos são semelhantes com apresentações de slides. Ao contrário são os jogos 

eletrônicos (minoria), que oferecem a possibilidade de serem mais complexas por exigir 

um problema, um desafio e diversão.  

Já os aspectos mais abordados são: a Alemanha nazista, suas características e 

ações; resumo dos principais acontecimentos e bombas atômicas jogadas no Japão. Ou 

seja, preocuparam-se com aspectos que mais marcaram o terror e a brutalidade da 

guerra. Isso devido a uma “indústria da morte” da Alemanha nazista e por estar mais 

presente no nosso aprendizado e nas representações do conflito no nosso dia-a-dia. Não 

é possível pensar a Segunda Guerra sem pensar no nazismo e em Adolf Hitler. Afinal o 

principal inimigo dos Aliados eram os alemães. Apesar da história do conflito não ser 

apenas isso, o Terceiro Reich está presente na maioria dos filmes, games, livros, sites e 

notícias, seja direta ou indiretamente.  

Grande ênfase também é dada aos resumos dos principais acontecimentos, 

mostrando a tentativa de ensinar tudo em poucas palavras. Existe a possibilidade de ser 

encarado como função de servir de revisão ao que é ensinado em sala de aula ou com o 

livro didático e não para mostrar algo novo. Em relação a bomba atômica, semelhante 

ao caso da Alemanha nazista, seria uma forma de impactar. Mostrar o horror da guerra e 

o que o ser humano é capaz de fazer. Ressaltando que esses assuntos podem ser 

complementados com as orientações ao professor que compõem os OEDs. 

Observamos que todos possuem orientação ao professor e que a maioria ajuda de 

alguma forma. Apenas quatro se propõem a disponibilizar este recurso, mas 
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efetivamente em nada assistem. Há também falhas técnicas: o “Como funciona” do 

Encontros com a história, que deveria auxiliar o professor no manuseio da mídia. Esta 

parte não abre e nada é visualizado. Isto significa que o governo gasta dinheiro com o 

material didático e não recebe pelo que pagou.  

Outra característica é a preocupação com a acessibilidade aos deficientes visuais 

com mudança no contraste e no tamanho da fonte. Entretanto, nem todos oferecem 

áudio com narração. Todos os objetos são utilizados sem qualquer problema 

operacional. Além de serem autoexplicativos, isto é, são facilmente utilizados pela 

dedução de como proceder. Então, a falta de manual de alguns não atrapalha o manuseio 

dos OEDs.  

 

Assim... 

 Podemos concluir que a utilização de Objetos Educacionais Digitais é resultado 

de um processo de avaliação e distribuição pelo PNLD. O governo, por meio deste 

programa entendeu a necessidade de inserir a tecnologia na educação brasileira por 

estarmos vivemos em tempos cibernéticos. Desta forma, tenta-se tornar o ensino dos 

jovens mais prazeroso através de meios digitais. Afinal, esses jovens estão inseridos 

nesta cibercultura. Como também objetiva se enquadrar a situação socioeconômica do 

Brasil, é preciso mão-de-obra qualificada para um mercado informatizado. 

Por fim, também descrevemos os OEDs utilizados para este trabalho e 

observamos a presença quase inânime dos objetos sobre a Segunda Guerra Mundial e 

como a maioria é ensinada por meio de infográficos, uma tecnologia mais simples, não 

atendendo as exigências dos alunos que são acostumados com jogos que se aproximam 

cada vez mais do real, os tornando divertidos. Além da maior importância dada a temas 

relacionados a Alemanha nazista, talvez por está mais presentes nas representações da 

guerra em nosso cotidiano.  
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CAPÍTULO 3: A SEGUNDA  GUERRA “VISTA” PELOS OEDS 

 

 O ensino de história a depender da forma como é ministrada pode ser um 

processo doloroso ou uma fonte de prazer. Isso porque se for conduzida pelo método 

tradicional de um passado acabado, memorizado, linear e distante da realidade dos 

alunos há a chance de não ser tão estimulante. Ainda mais com os jovens que vivem em 

um cotidiano de diversão proporcionado pelas realidades virtuais, que interagem suas 

vidas com o meio digital por meio de múltiplos mecanismos ou hipertextualidade, onde 

fazem “tudo” ao mesmo tempo em um mundo cibernético. Ou seja, o método 

tradicional talvez não condiz com suas vidas. 

 Com a criação dos Objetos Educacionais Digitais tenta-se tornar esse ensino 

mais prazeroso. Criaram formas digitais de aprendizagem para condizer com o cotidiano 

de virtualidade. Entretanto, o uso de novas tecnologias não exclui a abordagem histórica 

tradicional. A forma como é transmitido o conteúdo também pode procurar estimular 

esses jovens. Como por exemplo, utilizar um infográfico para construir uma linha do 

tempo é o uso da metodologia convencional em um suporte virtual. Isto significa que é 

preciso tornar esse passado um tempo vivido. Os alunos precisam se reconhecer no 

tempo antigo para que esse estudo lhe faça sentido, tornando-se um estimulante. Neste 

ensino o presente é a referência. O historiador e o professor devem traduzir o passado 

para o atual. Compreender o passado com um olhar do presente, mas de forma racional 

para evitar exageros que comprometam o entendimento.  

 A própria noção de tempo é diferente entre as gerações. Para os mais novos as 

transformações são muito mais rápidas devido às novas tecnologias. Para eles o passado 

não faz muito sentido e o futuro é em breve.  Tendo assim, o ensino de historia como o 

meio de entender esse tempo. Sendo o livro didático o principal suporte, a maioria 

trabalha com a noção de temporalidade a partir do tempo europeu através de linhas do 

tempo. 

 Em termos conceituais a linha do tempo é:  

“a demarcação gráfica representativa das relações que podem ser constituídas 

entre as principais categorias imbricadas na construção da consciência 

temporal, ou seja:  a construção das consciências de duração e de passagem 

do tempo; o sentido de ordenação, dado pela sequência dos acontecimentos 

selecionados; e, em menor grau, a representação da simultaneidade. Isso 

significa dizer que uma linha do tempo, contrariamente ao que pauta seu uso 

didático habitual, não se restringe à representação da sequência dos fatos 

históricos selecionados, mas antes disso, reverte-se em componente didático 

capaz ou não de concorrer para a compreensão das noções de simultaneidade 
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e de duração em sua relação direta com a noção de sequência. (MIRANDA, 

2012, p. 252). 

  

Em outras palavras, é a representação gráfica da realidade a cerca do conceito de 

temporalidade (Idem). Geralmente aludem a um passado abstrato, que nem sempre faz 

sentido aos jovens. Possui a noção de progresso, de evolução. Esquecem o tempo 

presente, o vivido. Não se compara o passado com o tempo vivido. Essas linhas do 

tempo estão geralmente dispostas em linhas horizontais para transparecer a noção de 

linearidade. Sobressai o sentido de sequência, de causalidade, por isso que é da esquerda 

para direita. Mas deveria permitir a leitura em várias formas e comparar com o presente 

para contextualizar.  

 Isto significa que é preciso tornar esse passado um tempo vivido. Os alunos 

precisam se reconhecer no tempo antigo para que esse estudo lhe faça sentido, tornando-

se um estimulante. Neste ensino o presente é a referência. O historiador e o professor 

devem traduzir o passado para o atual. Compreender o passado com um olhar do 

presente, mas de forma racional para evitar exageros que comprometam o 

entendimento. Pois, é impossível para o historiador se afastar totalmente do tempo que 

vive, levando sempre concepções do seu presente para o estudo do passado mesmo que 

tentando o máximo possível se isolar. Contudo, nas escolas o passado se torna presente 

por uma necessidade curricular e não por uma articulação com questões atuais.  

 Tendo desta forma a história com um caráter analítico, interpretativo, crítico e 

reflexivo que procura compreender os diferentes ao longo do tempo para formar 

cidadãos tolerantes e democráticos. Devemos “nos reconhecer nas culturas e histórias 

que mudaram o mundo como temos, vemos e vivemos hoje” (GOULART, 2012, p. 

265). Assim, podemos construir a democracia e nos humanizar. Isso se aplica aos OEDs 

como função, pois trata-se de um recurso pedagógico em um país onde o livro didático 

é a principal ferramenta do professor. Logo, uma possibilidade é encaixar essas 

metodologias e objetivos da história nestes moldes, fazê-los se reconhecer no tempo e 

como agentes históricos. Além de construir conhecimento. 

 Contudo, não podemos simplesmente ignorar datas, fatos, nomes e espaços. Não 

vamos abominar a memorização. Antes de analisar, criticar, interpretar e compreender, 

isto é, aplicar a Nova História ou a história-problema, é preciso conhecer esses dados. É 

necessário primeiro conhecer as informações de tempo, espaço e vocabulário para 

depois pensar a história de forma mais problemática e complexa da sociedade. Para 

Margarida Oliveira é necessário respeitar a faixa etária dos alunos e suas habilidades 
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cognitivas (OLIVEIRA, 2007, p. 09-18). Aplicando essa perspectiva aos OEDs 

observamos que há o uso predominante da memorização e não seguem para a 

problematização (no tratamento sobre II Guerra). 

 Portanto, uma forma possível de ensino é os OEDs comtemplar também o que 

Jörn Rüsen chama de consciência histórica. Ou seja,  

“A consciência histórica dá estrutura ao conhecimento histórico 

como um meio de entender o tempo presente e antecipar o 

futuro. Ela é uma combinação complexa que contém a 

apreensão do passado regulada pela necessidade de entender o 

presente e de presumir o futuro” (RÜSEN, 2006, p.14).  

 

 Em outras palavras, os objetos poderiam proporcionar o conhecimento do 

passado para entender e agir no presente e até mudar o futuro. Mas serão capazes, os 

OEDs, de chegarem a esse objetivo preocupando-se apenas com a memorização? 

 

Faltas e desvios 

Ao observar este material pode-se concluir que é dada grande importância a 

descrição dos fatos, sem levantar questionamentos e análises mais aprofundadas. A 

maioria se preocupa mais em fazer o aluno decorar a assunto. É importante trabalhar 

com acontecimentos, todavia, aprofunda-se este estudo ao mostrar os desdobramentos 

destes episódios na sociedade. Em outras palavras, trabalhar com o “além dos fatos”.  

Como afirma Pierre Nora, “o acontecimento tem como virtude unir num feixe 

significações esparsas. Ao historiador cabe desuni-lo para voltar da evidência do 

acontecimento à colocação em evidência do sistema” (NORA, 1976, p.191). Desta 

maneira, é preciso interpretar e questionar as condições e consequências dos 

acontecimentos na sociedade. Os eventos não se restringem a datas, e sim, os seus 

alcances nas vidas dos homens.  

Observa-se que apesar de tanto combaterem o Positivismo nas Universidades, 

este é o método utilizado no ensino por meio dos OEDs. Acadêmicos não querem fazer 

uma história factual pura e simples, mas explicar e interpretar fenômenos e a sociedade. 

Contudo, mesmo formando profissionais de ensino com esta linha de pensamento, 

quando chegam às escolas é adotada a prática de decorar datas e acontecimentos 

isolados, se apoiados nestes objetos. Não é por acaso que o resumo dos principais 

acontecimentos do conflito é o segundo tema mais trabalhado nas mídias. 
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Entretanto, erram na data mesmo quando sua maior preocupação é ensinar ou 

motivar a memorização de datas. Abaixo podemos listas alguns exemplos: 

 

Encontros com a história:  

A data da Conferência de Munique está errada.  No infográfico “Segunda Guerra 

Mundial” (linha do tempo com datas e imagens que ao serem clicadas oferecem 

informações sobre fatos que ocorreram nestas datas correspondentes) afirma o seguinte 

“Adolf Hitler cumprimentando o primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, ao 

chegar à Conferência de Munique, no dia 29 de setembro de 1939”.  Porém, na verdade 

a Conferência ocorreu em 1938 (SHIRER, 2008).  

 

 

 

 

Pra viver juntos: 

No infográfico “Avanço Nazista” afirma que Adolf Hitler se tornou chanceler 

em 1932, mas foi em 1933 (GONÇALVES, 2005, p. 169).  
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Os erros não se restringem a datas, mas também informações cruciais que 

comprometem a compreensão sobre a II Guerra e desatualizações com a historiografia 

atual. São esses: 

 

Encontros com a história:  

O infográfico “Segunda Guerra Mundial” informa que “os nazistas incendiaram 

o edifício do Reichstag (Parlamento Alemão) e que transferiram a culpa aos 

comunistas”. Contudo, foi um anarquista chamado Van der Lubbe (EVANS, 2011, 

p.30).   
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O quadro abaixo diz que Hitler ficou livre para exercer seu domínio após a 

“Noite dos Longos Punhais”. Porém, mesmo depois havia movimentos de resistências e 

o Führer precisava articular com outros dirigentes nazistas, estimulando a disputa entre 

eles para que não agissem contra o ditador (EVANS, 2012, p. 704-740). 

 

 

Já em referência ao ano de 1941 afirma que a URSS fez parte do Eixo. Diz o 

seguinte: “A URSS, até então participante do Eixo, passou a integrar o grupo dos 

Aliados” Mas, o Eixo era composto pela Alemanha, Itália e Japão, havia apenas um 

pacto de não agressão entre URSS e Alemanha (GONÇALVES,
 
2005, p. 170 e 172). 
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Abaixo, em outro infográfico “A Publicidade dos EUA durante a Segunda 

Grande Guerra” faz um questionamento pertinente, “até que ponto a população dos 

Estados Unidos aderiu ao esforço de guerra?”. Embora, o exercício dê a entender que 

todos participavam do esforço de guerra nos EUA ou não deixou isto bem claro. 

 

 

 

 

História em documento: 

Em um trecho do infográfico “Crítica ao nazismo no cinema” há um equívoco. 

O texto coloca o nazismo como evento: “O Nazismo, evento marcante na história do 

mundo, foi retratado de diferentes maneiras no cinema”.  Não seria fenômeno? Não foi 

um acontecimento, e sim, um processo. 
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História nos dias de hoje: 

No infográfico “As características do Nazismo” afirma que o nazismo possuía 

controle absoluto sobre a população. Primeiro não deixam claro que parte da população 

não apoiava o regime: “Hitler e o Partido Nazista souberam agregar o descontentamento 

da população em torno de seus ideais”. Nem todos aceitavam as ideias de Hitler e havia 

aqueles que eram contra o governo chegando a organizar movimentos de resistências, 

como por exemplo, os comunistas (EVANS, 2012, p. 704-740).  
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Outro exemplo é no áudio deste infográfico (O culto da personalidade de Hitler). 

Afirma que “suas palavras foram tomadas como verdades indiscutíveis”. Mas como foi 

visto, não foi bem assim (Cf.: GEARY, 2010).  

 

 

Chegam ainda a usar o termo totalitário que não é adequado
8
.  Não era um 

Estado totalitário. As características citadas no infográfico era o que pretendia o 

governo, mas não signfica que isto se concretizava. A explicação por meio do áudio dá 

a entender que era a intenção, mas usa o termo totalitarismo que o contradiz. Não era 

um Estado totalitário porque não detinha o controle total (SILVA, 2010, p.48-56). 

 

                                                           
8
 Para entender a diferença entre autoritarismo e totalitarismo e mesmo saber por que o Terceiro Reich 

não se caracteriza como totalitário CF.: SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Por uma história 

comparada das ditaduras. In: SILVA, Francisco Carlos T., SCHURSTER, Karl et all. O Brasil e a 

Segunda Guerra Mundial. Multifoco, 2010. p.21-77. O autor mostra como havia resistências e 

articulações no regime nazista, provando que não era um sistema total voltado para as simples vontades 

do ditador. 
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Também não fazem uma relação com o presente. Não mostram que é um 

“passado que não quer passar”, ou seja, que ainda existem intolerantes que defendem o 

extermínio de outras pessoas, que seria os neofascismos. Isso poderia ajudar os alunos 

até na sua formação como cidadãos, pois práticas fascistas ainda persistem no nosso 

cotidiano.   

Para entender a História 

O infográfico Suástica, um símbolo milenar mostra como a suástica não está 

relacionada apenas ao nazismo. Todavia, não deixam claro que é proibido utilizar este 

símbolo no Brasil e em muitos outros países do Ocidente. Na nossa cultura é associado 

ao nazismo e quem usa provavelmente é adepto a essas ideias, a menos que não tenha 

informação. Portanto, deve-se ter cuidado para que o infográfico não cause essas 

confusões e alunos usem a suástica no seu dia-a-dia achando que estão fazendo 

referência a outras culturas.  

Pra viver juntos 

No áudio do infográfico Reação dos Aliados narra que Roma foi libertada pelos 

Aliados. Mas ela estava com os alemães sem vontade própria? É o que dá entender 

quando usa o termo “libertada”. 

 

Além da falta de problematização dos acontecimentos, outra lacuna identificada 

é a não colocação de ações de poder no dia-a-dia. Preocupam-se com a política de 

Estado e dos “grandes homens”.  Não ensinam que a população também possuía 

práticas de poder, relações conflituosas com a elite e políticas no cotidiano em meio ao 

conflito mundial. Como nos mostra Michel de Certeau o poder vai além do Estado 

chegando às relações do dia-a-dia, com conflitos entre os fortes e fracos por meio de 

estratégias e táticas (CERTEAU, 2011). O conhecimento do passado nos faz conhecer 

e agir de determinada forma no presente, é a Nova História Política. Essa Nova História 

procura entender ações de poder e política além do Estado e das elites. Investiga o poder 

em práticas do povo em uma troca social entre fortes e fracos. Podendo cada cidadão 

estar ciente de suas ações e escolhas nas relações no cotidiano.  

Alguns acreditam que o poder de uns sobre os outros é resultado de repressão, 

censura e controle. Mesmo nas democracias as decisões nem sempre são por interesses 

do país e sim dos próprios líderes. Desta maneira, esses dirigentes procuram formas de 

legitimar suas decisões. Contudo, as pessoas obedecem tanto por coação física e 
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simbólica como por interesses e estratégias. O poder não é somente repressão é também 

uma trama social. Não pertence somente a uma única pessoa, é uma relação de troca. 

São interações múltiplas que buscam legitimidade.  

(...) mesmo os funcionalistas reconhecem que o poder é funcional para a 

coesão social, mas também para os interesses específicos dos grupos que o 

detêm, e por esse motivo, ao tratar do poder é mais realista considerar 

centralmente o conflito (CARDOSO, 2012). 

 

Como exemplo, temos o caso da Alemanha nazista (1933-1945). Sem dúvida o 

país era governado por um regime ditatorial. Porém, Adolf Hitler não mantinha controle 

absoluto sobre os outros líderes nazistas e a população alemã. Existiam jogos de 

interesses entre aqueles que faziam parte da elite como na população. Hitler chegou ao 

poder e tomou certas medidas porque também essas decisões agradavam outros nazistas 

e o povo (EVANS, 2012). O Terceiro Reich não se resume a meras vontades do Führer, 

o que não o torna totalitário.  

Essa abordagem não é trabalhada pelos autores dos materiais didáticos (muitos 

dos OEDs ensinaram o contrário), isso poderia contribuir para a formação social dos 

alunos. Além de utilizarem da história para exemplificar de como determinados 

posicionamentos políticos podem trazer consequências perigosas, é o caso do Terceiro 

Reich. Ainda mais em tempos de marchas a favor da Ditadura Militar. Nos perguntamos 

até que ponto as editoras e os autores dos OED extraíram do tema a responsabilidade 

social ?   

Também observamos que  parte dos Objetos Educacionais Digitais estãos 

repletos de erros. Estes objetos digitais, além das suas lacunas, transmitem também 

informações equivocadas. Isto torna o ensino deficiente. Alguns poderiam afirmar que 

basta utilizar o livro impresso para abrandar essas deficiências. Porém, o digital é o 

nosso presente e provavelmente nosso futuro, além dos milhões gastos na compra do 

material. Fica assim a cargo do professor suprir as deficiências dos OEDs.   

As orientações ao professor orientam?  

Nota-se que algumas Orientações ao professor talvez sejam limitadas em 

auxiliar os professores. Já outras conseguem ajudar fornecendo descrições sobre o 

material, temas para debates e atividades. Estes temas oferecidos conseguem diminuir 

essa história factual. Entretanto, está a cargo do professor, podendo ele trabalhar deste 

modo também sem os OEDs. Então, para que adiantou gastar recursos com algo que 
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pode ser dispensado? Afinal, conforme o Edital PNLD eles devem ser utilizados 

também pelos alunos em casa.  

Alguns manuais chegam a explicar o óbvio. No Projeto Radix assistem à medida 

que diz o objetivo e o tema abordado, sugere atividades, porém, explica que o 

AUDIOVISUAL seja projetado em um COMPUTADOR com PROJETOR, o que é um 

pouco óbvio para algo que será provavelmente reproduzido em uma sala de aula que 

muitas das vezes possuem 30 ou mais alunos.  

 

Se há problemas por que estão circulando?  

 O leitor poderia estar se perguntando se a culpa não foi no processo de avaliação 

ao deixarem esses problemas passarem. Mas a situação não é tão simples assim. 

Primeiramente porque os avaliadores trabalharam submetidos ao edital. Eles tinham a 

obrigação de seguir as exigências deste documento, o que poderia deixar algumas 

brechas para as editoras reivindicarem a aprovação. Como por exemplo, definir 

interatividade e prazer. Nos já vimos o conceito de interativo, mas como determinar que 

algo se enquadra ou não nesta definição?  

Apenas utilizando o objeto o usuário sabe se sente prazer. Desta forma, as 

editoras podem usar o artificio da subjetividade, ou seja, cada um sente satisfação e 

diversão de forma diferente. O avaliador pode achar os OEDs com baixo grau de 

interatividade, mas como provar que o aluno também pensará o mesmo? Imaginamos 

que sim, mas só podemos provar quando estes jovens utilizarem os recursos. Nesta fase, 

já foram aprovados, distribuídos e as editoras lucrados. 

O processo de avaliação e distribuição de livros didáticos pelo PNLD envolve 

ações políticas e interesses econômicos. São gastos milhões com a produção e compra 

destes materiais e as editoras lucram com isso. De um lado o governo cria critérios para 

avaliar estas obras, ou seja, é instituído um ensino oficial que preza pela formação do 

cidadão ativo politicamente para construir uma sociedade democrática e tolerante as 

diferenças. Do outro há as editoras que estão interessadas em faturar com os milhões 

investidos pelo governo. Para isso elas precisam se adequar às diretrizes do Estado para 

serem aprovadas. 

 Contudo, isto não significa que os autores e as editoras sigam exatamente esse 

ensino oficial. Em muitos casos os acadêmicos reprovam as obras por não se 

enquadrarem nestes requisitos e para não perderem o lucro as editoras recorrem às 
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brigas judiciais. Mas estes não entende a história da mesma maneira que os avaliadores 

(especialistas na área) e acabam cedendo aos interesses destas empresas. Havendo um 

embate entre os acadêmicos e os jurídicos (CERRI, 2007, p.78).  

 Há também a pressão das editoras junto ao governo, pois elas gastam muito 

dinheiro em seu investimento e não querem sair no prejuízo caso sejam reprovados 

(Ibidem, p. 85). Portanto, com o mínimo de requisitos os livros são aprovados, mesmo 

com seus problemas. Concorrendo igualmente com as outras obras, em tese, pois, há o 

diferencial do marketing das editoras e aquelas que possuem mais recursos financeiros 

saem na frente das menores. Inclusive essas empresas e autores pequenos muita das 

vezes não possuem suportes necessários para suprir a demanda do governo que é 

altíssima.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para se enquadrar às exigências dos tempos digitais uma das alternativas do 

Governo brasileiro foi incentivar a produção Objetos Educacionais Digitais. O governo 

encarou como uma necessidade a inserção de tecnologia na educação brasileira por 

estarmos vivemos em tempos cibernéticos. Desta forma, tenta-se tornar o ensino dos 

jovens mais prazeroso através de meios digitais. Afinal, parte destes alunos está inserida 

nesta cibercultura. Como também objetiva se enquadrar a situação socioeconômica do 

Brasil, é preciso mão-de-obra qualificada para um mercado informatizado. 

Podemos também concluir que estas mídias eletrônicas possuem lacunas; 

discussões não foram aprofundadas para melhorar a capacidade de interpretação e 

crítica dos alunos; erros foram cometidos e recursos mais atrativos a estes jovens talvez 

fossem necessários. Com o material os alunos podem aprender sobre a II Guerra e sobre 

seu presente. Todavia, percebemos que no processo de avaliação muito dinheiro está 

envolvido e que as editoras utilizam de todos os artifícios, até mesmo brigas judiciais, 

para conseguir lucrar. Esses problemas não significam que devam ser descartados, pelo 

contrário, precisam ser utilizados e aprimorados, pois, os OEDs permitem a integração 

entre História e cibercultura. Lembrando que a utilização destes recursos didáticos ainda 

está no inicio do processo, sua primeira experiência foi em 2014. Consequentemente, é 

comum problemas surgirem e serem resolvidos com o passar do tempo. 

Portanto, estudar a Segunda Guerra Mundial é uma forma de trazer fatos de 

décadas passadas para nosso presente. Esta análise nos proporciona conhecimento sobre 

o presente e influencia na forma como agimos no nosso cotidiano como agentes sociais 

e históricos.  Não importa quanto tempo passe, será um passado que não passou desde 

que faça parte da nossa memória coletiva. Mas até nestas representações que ativam a 

memória há interesses políticos e econômicos.  
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CORPUS DOCUMENTAL 

 

 O Corpus Documental para esta pesquisa são os Objetos Educacionais Digitais 

avaliados (2013) e aprovados pelo PNLD 2014. Esses foram produzidos por editoras e 

autores pertencentes ao mercado editorial há alguns anos e de reconhecimento nacional. 

São eles:  

 

1) OED: Regimes totalitários – Coleção: Projeto Teláris (Editora Ática);  

2) OEDs: As características do Nazismo; Os campos de concentração e extermínio – 

Coleção História nos dias de hoje (Layla);  

3) OED: Antecedentes da Segunda Guerra Mundial - Coleção: Saber e fazer história 

(Saraiva);  

4) OED: Segunda Guerra Mundial – Coleção Estudar história - das origens do homem à 

era digital (Editora Moderna);  

5) OED: A bomba atômica em Hiroshima – Coleção: Projeto Araribá (Editora 

Moderna);  

6) OED: A Segunda Guerra Mundial – Coleção: História com reflexão (IBEP);  

7) OEDs: Brasil: dizem que estou americanizado; Critica ao nazismo no cinema - 

Coleção: História em documento (FTD);  

8) OED: Holocausto e resistência – Coleção: Novo História conceitos e procedimentos 

(Saraiva);  

9) OEDs: Suástica, um símbolo milenar; Embates de EUA; Japão na Segunda Guerra 

Mundial – Coleção: Para entender a História (Saraiva);  

10) OEDs: Expansão alemã; Segunda Guerra Mundial; A publicidade dos EUA durante 

a Segunda Guerra Mundial – Coleção: Encontros com a história (Editora Positivo);  

11) OED: Linha do Tempo: História Contemporânea – Coleção: História, Sociedade e 

Cidadania (FTD);  

12) OED: A Segunda Guerra Mundial – Coleção: Projeto Velear (Scipione);  
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13) OED: Segunda Guerra Mundial: Eixo x Aliados – Coleção: Jornadas.hist (Saraiva); 

14) OED: Campos de concentração e extermínio nazistas; Rapsódia em agosto – 

Coleção: História Fundamental (Saraiva);  

15) OEDs: Nazismo; Avenço nazista; Reação doa Aliados – Coleção: Pra viver juntos 

(SM);  

16) OEDs: A Era da Intolerância; Segunda Guerra Mundial  - Coleção: Universos 

(SM);  

17) OED: Crises e totalitarismo – Coleção: Projeto Radix (Scipione);  

18) OED: O perigo das armas nucleares – Coleção: Leituras da história (Escala). 

19) Edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação de coleções 

didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2014. Este documento 

foi criado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Ministério 

da Educação e Secretaria de Educação Básica. Por meio de suas diretrizes e normas 

foram produzidos e avaliados os objetos digitais.  

20) Guia PNLD 2014 que contêm resenhas das obras aprovadas, disponível no site do 

FNDE (www.fnde.gov.br).  
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