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RESUMO 

 

FERREIRRA, Rafael da Silva. HOT PATATOES: PRÁTICO PARA A PRÁTICA. Ensino de 

História local e o desafio da tecnologia em sala de aula. Ano. 2017 f. 43 Produto Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina História) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 A seguinte pesquisa versa sobre a utilização de tecnologia em sala de aula, seus 

desafios e modos de aplicabilidade em uma escola pública da região rural/serrana do 

Estado do Rio de Janeiro. Utilizamos como ferramenta técnol/pedagógica em sala de aula o 

programa Hot Potatoes 6.0. O programa nos permitiu criar um Quiz em sala de aula, que 

versou sobre a História Local da cidade de Macuco - RJ.  Todo o jogo foi pesquisado, 

elaborado e confeccionado pelos alunos do sexto ano do segundo seguimento do ensino 

fundamental. Procurou-se com tal atividade analisar o comportamento e interação dos 

alunos em uma aula não-expositiva, avaliar a aceitação e participação do alunado. Além de 

ampliar o contado dos alunos com ferramentas tecnológicas. Levando em consideração a 

proposta da pesquisa, obtivemos um resultado positivo, podendo observar uma ampliação 

da participação dos alunos na aula, desenvolvimento de um espírito de competividade, 

organização e interação com o conteúdo proposto em aula.  

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de História – tecnologia – História Local. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A presente pesquisa, procurou elaborar um ambiente educativo e de 

aprendizagem, com uma maior interação aluno/professor/instrumento técnol. 

Pedagógico dentro da realidade de uma escola pública da rede do Estado do Rio de 

Janeiro. Para tal feito, foi elaborado a criação de um Quiz (jogo de perguntas e 

respostas), com a utilização do programa Hot Potatoes 6.0. As perguntas do jogo 

foram confeccionadas pelos alunos, dissertando sobre a história local da cidade em 

que vivem. 

 As primeiras ideias para a confecção de tal pesquisa surgiram durante as 

oficinas de informática no LABEN21, sobre a orientação da professora Maria da 

Glória D’Escoffier. Foi possível perceber que mesmo com pouco material 

técnol./pedagógico, é possível elaborar atividades que sejam atrativas e captem a 

atenção dos alunos. No LABEN2, tivemos acesso a programas como o Hot Potatoes 

6.0, software de simples manuseio que poderia se um interessante instrumento 

pedagógico em sala de aula.  

 Ao se debruçar em um trabalho deste aspecto dentro de uma escola pública 

do Estado do Rio de Janeiro, a primeira barreira que se encontra é a total escassez, 

abandono e precariedade de computadores e/ou outros instrumentos 

técno/pedagógicos disponíveis na escola. Porém, isso nos fez refletir e buscar 

alternativas viáveis para a elaboração e aplicação de aulas com finalidades 

pedagógicas que levem o alunado a interagir diretamente com a aula que participa. 

Todavia, não é objetivo desta pesquisa compartilhar, acatar ou se conformar com a 

precariedade do ensino público, em especial, aquele prestado pela Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro. Todavia, diante deste caos, acredito que os 

alunos são mais uma vítima deste desrespeitoso sistema e é função do professor 

encontrar saídas para uma melhor e mais atrativa forma de se aprender os 

conteúdos escolares. 

 A aplicabilidade do projeto foi efetuada em uma turma de 6° ano do ensino 

fundamental do segundo segmento, na Escola Estadual José Carlos Boaretto, 

situada no centro da cidade de Macuco, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

Procurou-se aproveitar uma característica marcante do povo macuquense, o 

interesse por sua história. Desta forma, utilizamos a História Local, que entra como 

                                                
1 Laboratório de informática do Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II 
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tema transversal no currículo de História, além de trabalhar; escrita da história, 

memória, patrimônio e cultura. Temas pertinentes a matriz curricular do 6° ano do 

ensino fundamental. 

 Embasando a pesquisa em alicerces teóricos, utilizamos os atrativos textos 

do pesquisador paulistano José Armando Valente. Sua tese para Livre Docência “A 

Espiral da Espiral de Aprendizagem: o processo de compreensão do papel das 

tecnologias de informação e comunicação da educação (VALENTE, 2005)” e o artigo 

escrito em conjunto com a pesquisadora e professora da PUC-SP Maria Elizabeth 

Bianconci de Almeida “Integração currículo e tecnologias e a produção de narrativas 

digitais(ALMEIDA, VALENTE, 2012)”, procurando fomentar a história das TDIC2 nas 

escolas e nos currículos educacionais, além de questionar a utilização das TDIC em 

sala de aula e a capacitação do professor para utilizá-las. Para pensar em novas 

práticas educacionais, compartilhamos a opinião do professor suíço Philippe 

Perrenoud em seu artigo “ Sucesso na Escola: só o Currículo, nada mais que o 

Currículo! (PERRENOUD, 2003)”.  

As pesquisas em Ensino de História, vem nos últimos anos sendo um foco de 

produção e pesquisa de significativa importância nos centros de graduação e pós-

graduação de todo o Brasil. Atentos ao fato e cintes da necessidade de trabalhar 

memória e historiografia na sala de aulas, utilizou-se nesta pesquisa a obra “A 

escrita da história escolar: memória e historiografia (ROCHA, MAGALHÃES, 

GONJITO, 2009)” dos pesquisadores Helenice Rocha, Marcelo Magalhães e Rebeca 

Gotijo membros do GT- Ensino de história da Anphu-Rio. Para práticas do ensino de 

história, “Ensino de História: fundamentos e métodos (BITTENCOURT, 2011)” da 

pesquisadora da USP Circe Maria Fernandes Bittencourt. Sobre ensino da história 

local, o artigo; “História Local: pesquisa, ensino e narrativa (RESNIK, 2008) ” do 

professor da UERJ e da PUC-Rio Luís Reznik.  

 

2 OBJETIVOS 

 

 Procuramos com essa pesquisa, provocar os alunos a participarem de forma 

direta das aulas. Como será visto no capítulo sobre a metodologia utilizada na 

pesquisa, para um bom desenvolvimento do jogo é necessária a participação dos 

                                                
2 TDIC (Tecnologia Digital de Informação e Comunicação). 
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alunos. Com isso, objetivamos levar a esses estudantes a oportunidade de contato 

ou a ampliação dessa relação com um microcomputador. Já citamos na introdução 

da pesquisa, que ela foi realizada em uma pequena cidade do Rio de Janeiro, vale 

acrescentar que uma parte desse alunado e oriunda de regiões rurais, sem nenhum 

contato com instrumentos tecnológicos. 

 Criar aulas que possam ser mais atrativas, que conquistem o alunado, faça 

com que eles percebam que são os “protagonistas” daquele momento. Levá-los a 

observar que conhecimento pode ser adquirido das mais diversas formas e que a 

tecnologia é uma grande aliada na formação do conhecimento.  

 Nestes um ano e sete meses de atuação em terras macuquenses, percebi 

que de um modo geral, os alunos carregam uma falta de perspectiva muito grande. 

Sempre se colocando em uma posição de fracassados, carregados de uma grande 

carência, com baixa perspectiva de melhora. Há nesta pesquisa uma proposta para 

que o alunado possa perceber que eles são capazes de realizar, criar, montar, 

discutir, dialogar e também de competir. Não é tratar a competição como um simples 

rótulo de quem ganhou ou perdeu, mas sim, ampliar a personalidade desses alunos, 

demostrando que eles também podem e devem se enveredar em novos caminhos 

do conhecimento, trabalhar com equipamentos sofisticados e principalmente, permiti 

que sua imaginação tenha liberdade para criar (FIALHO, 2017). 

   

 
 
3 JUSTIFICATIVA 
 

  

 A atividade do professor em sala de aula sempre foi um grande desafio, 

todavia, em um mundo altamente informatizado, com a tecnologia sendo a esteira da 

vida social se torna necessário uma adequação do trabalho docente a está nova 

forma de observar o mundo.   

 Quando se trata do ensino da disciplina de História ou como é usual “Ensino 

de História”, com uma rápida pesquisa virtual, conclui-se, que este campo do 

conhecimento busca aprofundar as pesquisas sobre; currículo, qualificação docente, 

livros didáticos e práticas de ensino. Programas de Pós-Graduação em História 

estão cada vez mais atentos a essa temática, vale citar a nova linha de pesquisa em 

“Historiografia e Ensino de História” do programa de Pós-Graduação em História da 
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Faculdade de Formação de Professores da UERJ ou a “Patrimônio, Ensino de 

História e Historiografia” do programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Programas de 

especialização veem procurando contribuir para o aprofundamento do tema, vale 

citar a “Especialização em Ensino da África” elaborada pelo Departamento de 

História do Colégio Pedro II. Na seara da qualificação do ensino e formação 

docente, a de se destacar o trabalho de “Especialização em Residência Docente” 

também vinculado ao Colégio Pedro II, que procurar contribuir no aperfeiçoamento 

do ensino de diversas áreas da educação.  

 Amplia-se também a quantidade de publicações acadêmicas versada para o 

ensino da história. Dentro de um vasto campo de publicação, cito a Revista História 

& Ensino3, vinculado a Universidade Estadual de Londrina é publicada desde 1995, 

contribuindo com artigos científicos para o ensino da história. Além de revistas 

acadêmicas de História que vem intensificado publicações e temáticas sobre o tema, 

como; Revista História Hoje4, vinculada a Associação Nacional de História – ANPHU, 

como o tema na edição atual “Ensino de História na educação profissional”, além do 

Laboratório de Ensino de História e Educação, vinculado a UFRGS que possui uma 

relação de publicações das mais diferentes universidades do país que versam o 

tema ensino de História.  

 Como professor efetivo da rede estadual de ensino e lotado na cidade de 

Macuco, pude observar que as aulas que interagem com alunado, exigindo dele uma 

participação direta em especial com turmas do segundo segmento do ensino 

fundamental, tendem a ter um ótimo resultado, no que vale a participação, conteúdo, 

comportamento, além da própria relação entre alunos em sala de aula. E nos 

permitir outros modos de avaliação do corpo discente, observando a participação de 

alunos que encontram dificuldade com avaliações tradicionais. 

 A História Local se tonou nesta pesquisa, um importante instrumento de 

conscientização social, política e cultural. Ao trabalhar em uma pequena cidade do 

interior de uma metrópole, como é Macuco em relação ao Rio de Janeiro, logo se 

percebe o quanto o conhecimento local é motivo de orgulho e mobilização para a 

comunidade como um todo, se tornando um caminho mais seguro para trabalhar, 

cultura, patrimônio, fonte histórica e memória. Esteve disponível para consulta e 

                                                
3 http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/about/history 
4 https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/index 
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consequentemente utilização na pesquisa um interessante cabedal de fontes locais. 

Documentos como a história de importantes instituições da cidade, leis, 

deliberações, mapas, certidões, poesias, conto (...) (ALMEIDA, 2011). Vale destacar 

que abordamos questões políticas do município de Macuco, como a histórica briga 

judicial, envolvendo as delimitações territoriais com o município de Cantagalo. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 METODOLOGIA 
 

 Em uma turma de sexto ano (602) do segundo segmento do ensino 

fundamental utilizei seis aulas de cinquenta minutos. As três primeiras para 

elaboração do projeto, e as três seguintes para aplicabilidade da pesquisa exposta.  

Para uma boa eficácia, elaboramos o seguinte roteiro ou plano de aula. 

Roteiro: 

AULA I ( 2 aulas de 50 minutos) 

 Apresentação do projeto aos alunos, seguida de uma aula expositiva sobre a 

História local do município Macuco, com os seguintes temas abordados: 

 Fundação das primeiros prédios e instituições; como a Primeira Igreja Batista, 

Matriz São João Batista e a Sociedade Musical São João Batista. Nesta aula 

foi apresentado imagem históricas de algumas destas instituições. (Anexo 1)  

 Emancipação do município; ocorrida em 28 de dezembro de 1995, destacou-

se a importância do patrono da escola José Carlos Boaretto no processo de 

emancipação do município, além de informar que Macuco foi a primeira 

cidade a utilizar o voto eletrônico no Brasil, no processo de votação para a 

emancipar-se. (Anexo II) 
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 Antiga e extinta linha férrea; iniciada em Itaboraí, na região metropolitana, sua 

principal função era escoar a produção de café do início do século XX, foi 

responsável por ampliar o contato entre o pequeno vilarejo de Macuco e 

cidades maiores como Cordeiro e Nova Friburgo.   

 Cooperativa de Leite: explicamos como a distrito de Macuco optou pelo leite 

após a crise do café nos anos 30 do século XX e como a cooperativa de leite 

participou da vida social e política do município.  

 Disputa judicial com Cantagalo; disputa histórica entre os dois municípios que 

hoje se trava no Supremo Tribunal de Justiça, pelo monopólio do calcário da 

região e consequentemente a arrecadação de impostos das grandes fábricas 

de cimento lá situadas.  

 

ROTEIRO 

AULA II (2 aulas de 50 minutos) 

 Elaboração das perguntas por parte dos alunos. Eles deverão ser divididos 

em dois grupos, que para melhor compreensão chamaremos aqui de grupo A e 

grupo B. Cada grupo ficará responsável pela elaboração de vinte questões, que 

deverão seguir os temas, já expostos e explicados na aula expositiva. A partir de 

cada tema o grupo deverá elaborar quatro questões obrigatoriamente, no final cada 

grupo terá confeccionado as 20 perguntas. Para uma melhor organização todos 

receberam um roteiro para elaboração das perguntas e foram instruídos a segui-lo. 

Qualquer outra dúvida foi sendo sanada no decorrer da aula.  

  

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES: 

 

 Fundação das primeiros prédios e instituições (4 perguntas). 

 Emancipação do município (4 perguntas). 

 Antiga e extinta linha férrea (4 perguntas). 

 Cooperativa de Leite (4 perguntas). 

 Disputa judicial com Cantagalo (4 perguntas). 

(Todas as questões serão de múltipla escolha e deverão possuir quatro 

alternativas). 
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Exemplo: 

1) Com a crise econômica dos anos 30, Macuco optou por uma nova 

economia para a substituição do café, foi ela: 

a) Água 

b) Milho 

c) Leite (correta)  

d) Açúcar  

 

Roteiro  

AULA III (2 aulas de 50 minutos) 

Com a turma novamente dividida em seus respetivos grupos, inicia-se o 

confronto de perguntas e respostas, aonde cada grupo responderá a resposta de 

seu adversário de forma sequencial. O vencedor da partida será aquele que 

responder o maior número de perguntas de forma correta. Todas as perguntas serão 

apresentadas por meio de um aparelho de Data Show, desta forma os alunos verão 

a conclusão de seu trabalho no programa Hot Potatoes. 

A equipe vencedora terá direito ao acréscimo de 3,5 na sua média final e a 

equipe vencida terá o acréscimo de 0,5 ponto a sua média final. Contudo, cada 

aluno terá sua nota de qualitativa (1,0 ponto) avaliada individualmente neste 

trabalho. 

A forma como se utiliza o programa Hot Potatoes no Colégio Pedro II é bem 

diferente daquele proposto por essa pesquisa. Como acompanhei nas oficinas do 

Laben2, os alunos do 6° ano do ensino fundamental, são divididos em dupla e 

orientados pelos professores do departamento de informática a criarem questões 

com base em temas já pré-dispostos no currículo de História da instituição. Após a 

elaboração das questões, as duplas procuram responder as questões criadas pela 

dupla rival. Diante da falta de computadores úteis para uso na escola de origem 

procurei outras formas para contornar tais entraves.  

Instalei em meu notebook o programa Hot Potatoes 6.0 e em uma conversa 

com a professora Maria da Glória D’Escoffier encontramos uma interessante saída 

para o entrave. Levar o meu notebook particular para a escola, e com isso dividi a 
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turma em dois grupos, com uma média de nove alunos por grupo5. Assim que cada 

grupo iria formulando sua pergunta, um componente vinha até a mesa do professor 

e digitava a pergunta no programa. É do interesse da pesquisa o contato do aluno 

com o programa, por isso, optei por eles realizando todos os procedimentos de 

confecção das perguntas no computador. Neste momento, foi imprescindível o 

auxílio do estagiário Diego Aguiar na controle, organização e orientação dos alunos 

em sala de aula.  

O programa Hot Potatoes oferece uma operosidade relativamente simples e 

bem didática, na imagem abaixo é possível visualizar a página onde são descritas as 

perguntas e as possível alternativas de resposta: 

 

 

 

 Na janela “Título” encontra-se o tema das aulas, na janela imediatamente 

abaixo o local onde será descrito a pergunta. As opções de resposta se encontram 

nas caixas a esquerda, no centro um espaço para comentários de cada alternativa. 

Já a direita, as opção para assinalar a resposta correta.  

 Cada questão foi descrita em uma página como está, cada aluno do seu 

respctivo grupo foi pelo menos uma vez ao computador.  

A imagem do Quiz depois de pronto apresenta a seguinte visualização: 

                                                
5 A turma 602/2016, possuía 19 alunos, sendo que pelo menos um faltou alguma das aulas.  
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Abaixo, o programa Hot Potetoes sendo utilizado em uma outra turma do 

CEJCB6, turma de 1° ano do curso normal.  

 

 

 

Para uma melhor visualização das perguntas, utilizei um Datashow para 

transmiti as perguntas na sala de aula. Com todas as questões depositadas no 

programa, geramos o Quiz e iniciamos a disputa.  

 

  

 
 
 
 
 
5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

 Buscando alicerçar está pesquisa em uma plataforma teórica, iniciamos com 

um artigo do professor suíço Philippe Perrenoud “ Sucesso na Escola: só o currículo, 

nada mais que o currículo (PERRENOUD, 2003)”, atendendo a uma necessidade de 

dialogar sobre práticas educacionais e reflexão do trabalho do professor. Perrenoud 

é Doutor em Sociologia e Antropologia, tem sua atuação voltada para o estudo de 

currículos educacionais e práticas na educação. É professor titular nas faculdades 

                                                
6 Colégio Estadual José Carlos Boaretto- Macuco- RJ 
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de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Genebra. 

 Perrenoud inicia seu artigo criticando certos “sucessos” educacionais. Escolas 

que criam modelo de seleção de alunos, privilegiando uns em detrimento de outros. 

Para o autor é dever da escola prover que todos os alunos alcancem um 

desempenho satisfatória em sua formação escolar: 

 
“[...] a escola deve, sob o risco de ser fortemente questionada, 
assegurar o sucesso do maior número de alunos, não importa em 
que classe e em que tipo de estabelecimento: a sociedade não pode 
tolerar que três quartos dos alunos repitam de ano. A avaliação, 
inscrita no funcionamento “normal” do sistema escolar, é pois, 
modulada em função dos contextos locais e dos contratos didáticos, 
do modo que se mantenha psicologicamente sustentável e 
socialmente aceitável [...]” (PERRENOUD, 2003,11) 

 

 O pesquisador suíço dialoga com nosso trabalho no momento em que 

procurara levar a todos os alunos de uma classe escolar, uma melhor perspectiva 

com o ensino e acreditamos que isso perpassa pelo modo como o professor exerce 

o ofício em sala. Criticando as chamadas avaliações externas, Perrenoud nos leva a 

refletir, como uma avaliação que se baseia no lápis e no papel irá perceber ações 

mais amplas em um processo cognitivo de determinado aluno. Na Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro, os alunos eram submetidos a essas 

avaliações, o chamado SAERJ7, com uma avaliação anual e os SAERJINHO 

bimestral. Tanto um quanto o outro focados na avaliação tradicional, custando uma 

considerável quantia aos cofres da Secretaria de Educação. Baseados no artigo do 

Perrenoud, em pensar uma educação que busque trabalhar os mais diferentes 

modos de conhecimento dos alunos, quanto desse valor que foi implementado 

nestas avaliações, poderia ser tornar mais útil se investido em diferentes 

ferramentas pedagógicas, criando talvez, meios para um melhor desenvolvimento 

cognitivo de cada aluno. 

 Na esteira do ensino de História e novos processos metodológicos, nos 

debruçamos no capítulo III do livro “Ensino de História: fundamentos e métodos 

(BITTENCOURT, 2011) da historiadora Circe Bittencourt. A historiadora paulistana, já 

de início nos adverte que o método tradicional não deve ser necessariamente 

abolido das escolas, em detrimento de modelos, mas inovadores. Questiona aquilo 

que o profissional da educação compreende sobre “método de ensino” e “técnica de 

                                                
7 SAERJ – Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro. 
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ensino” (BITTENCOURT, 2011, 226). A pesquisa de Bittencourt nós alerta para a 

implementação destes novos métodos (computador, filme, documentário) e tantas 

outras ferramentas pedagógicas disponíveis ao professor não se transformem em 

uma simples reprodução do já tão criticado, método tradicional (BITTENCOURT, 

2011, 226). 

 No desenvolvimento deste capítulo, a pesquisadora nos esclarece que muito 

do conteúdo que é transmitido de forma tradicional deve ser mantido, em suas 

deduções esses conteúdos são de extrema importância na formação do aluno. 

Destaca o cuidado que os profissionais da educação devem ter ao trabalhar 

permanências e mudanças no ensino escolar (BITTENCOURT, 201, 226). 

 Ao tratar currículo e novas tecnologias, nos baseamos teoricamente no artigo 

produzido pelos pesquisadores Dr. Maria Elizabeth Biancocini de Almeida, 

professora da PUC-SP e José Armando Valente, professor da Unicamp “Integração 

currículo e tecnologias e a produção de narrativas digitais (ALMEIDA, VALENTE, 

2012)”. Salientam o quanto é pouco explorada em sala de aula às chamadas TDIC 

(tecnologias digitais de informação e comunicação), sua implementação 

acontecendo da forma correta, podem incentivar uma verdadeira mudança na 

educação, como um canal de novas perspectiva para o aluno (ALMEIDA, VALENTE, 

2012, 2). 

 Almeida e Valente tratam em seu artigo do conceito de “web currículo” 

desenvolvido polo pesquisador chileno James Sanches. Os pesquisadores 

brasileiros afirmam: 

 
“Entendemos web currículo como sendo um processo no qual as 
TDIC se encontram imbricadas no desenvolvimento do currículo em 
atividades pedagógicas, nas quais professores se apropriam destas 
tecnologias e as utilizam para aprender, como se elas fossem 

invisíveis (ALMEIDA, VALENTE, 2012, 3). 
 

 Compreendemos essa locução de Almeida e Valente como uma forma de 

trabalhar as TDIC como instrumentos do cotidiano pedagógico de uma escola. Os 

alunos devem utilizar, manipular, controlar, criar, fazer uso das TDIC. Percebendo o 

avanço tecnológico que domina a maioria dos nossos jovens, os adjetivos citados 

acima já fazem parte do cotidiano do nosso alunado, o grande desafio do professor é 

utilizá-lo de forma didática em sala de aula. 

 Dando continuidade ao artigo de Almeida e Valente que neste momento 
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dialoga com a Tese de Livre Docência do professor Valente (VALENTE 2005, 3), 

observamos que a introdução dos PCs em nossas escolas não é algo tão novo 

assim. Já na década de 80 do século passado, as escolas começaram a receber os 

primeiros computadores, com a criação das chamadas salas de informáticas. Os 

autores criticam a criação dessas salas, nelas as ferramentas de TDIC não se 

incorporaram a vida pedagógica das escolas, ir à sala de informática se tornou em 

um evento extra aula. Os autores ainda descrevem como essas salas eram 

formadas de um modo a não quebrar a rotina da escola. Quebrar a rotina, incentivar 

e desafiar o aluno a ampliar suas perspectivas, talvez seja hoje o grande desafio de 

um professor da rede pública de educação no Brasil.  

 Colaborando com a questão de quebra de rotina e incentivo educacional na 

relação professor/aluno, Almeida e Valente relatam: 

 
“[...] as TDIC propiciam a reconfiguração da prática pedagógica, a 
abertura e plasticidade do currículo e o exercício da coautoria de 
professores e alunos. Por meio da midiatização das TDIC, o 
desenvolvimento do currículo se expande para além das fronteiras 
espaço-temporais da sala de aula e das instituições educativas; 
supera a prescrição de conteúdos apresentados em livros, portais e 
outros materiais; estabelece ligações com diferentes espaços do 
saber e acontecimentos do cotidiano; e torna pública as experiências, 
os valores e os conhecimentos, antes restritos ao grupo presente nos 

espaços físicos, onde se realiza o ato pedagógico” (VALENTE, 
2005, 4)”.     
    

 Diante de uma da disseminação tecnológica móvel, sem fio e com rápido 

contado com a internet, a TIDC se tornou um excelente instrumento de formação do 

conhecimento. Auxilia na formação de respostas a questões do conhecimento 

humano. São diversas as plataformas de tecnologia que disseminam o 

conhecimento, em sua maioria de acesso gratuito e de simples manuseio. 

Alternativa interessante para aqueles profissionais que trabalham na rede pública de 

educação é se depara diariamente com o descaso e a falta de manutenção das 

TIDC nas unidades escolares, isso, quando se tem.  

 Diante de um processo que procurou incentivar a formação nacional do povo 

brasileiro, a História Local foi afastada da narrativa historiográfica em detrimento de 

uma identidade nacional que temia uma fragmentação local. Como nos esclarece o 

professor da PUC-Rio e da UERJ-FFP Dr. Luís Reznik, instituições do século XIX 

como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB e o Arquivo Nacional, foram 
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os principais responsáveis por essa pioneira historiografia brasileira e por sua busca 

e catalogação de fontes (REZNIK, 2008, 1). A história regional e local foi descartada 

deste primeiro cenário, temia-se que pudesse incentivar uma fragmentação de 

território, parecido com o processo que veio ocorrer com na América espanhola 

(REZNIK, 2008, 1). 

 Durante o século XX, o quadro pouco se alterou, já durante o Estado Novo, 

houve uma política de unitarismo entre as disciplinas de História e Geografia, 

focando suas ações pedagógicas em datas comemorativas como a “Dia da 

Bandeira” ou o “Dia do Trabalho”, e acentuando nas escolas a importância de 

conhecer os grandes líderes e personagens do país (REZNIK, 2008, 2).  

 Já durante a Ditadura Civil Militar de 1964 – 85, se ampliaram as políticas de 

integração nacional, variando de construção de grandes rodovias entre diferentes 

estados até uma unificação dos meios de comunicação. Reznik, destaca a 

consolidação da emissora de televisão Rede Globo, que desde a década de 70 aos 

dias atuais é a mais poderosa operadora do sistema de comunicação do país. Desde 

a sua consolidação nos anos 70, a emissora procurou consolidar uma imagem de 

um país moderno, urbano e de grandes cidades (REZNIK, 2008). Os estudos de 

História, ganharam uma maior ampliação em seu leque de pesquisa a partir da 

implementação das Pós-graduações nos anos 70, entretanto o espaço da história 

local continuou por um extenso período sendo negligenciada como objeto de 

pesquisa, como nos alerta Reznik: 

 

“[...] lembro, como exemplo, estudos de industrialização, movimento 
sindical e movimentos abolicionistas, onde historiadores narram 
processos ocorridos ora na cidade de São Paulo, ora na cidade do 
Rio de Janeiro, considerando-os exemplares, focalizando-as não 
como uma determinada experiência, mas como a História do Brasil 

(REZNIK, 2008, 2).. 

 

 Corroboramos com o pesquisador carioca que a cultura nacional faz parte de um 

grande discurso construído a partir de símbolos e imagens pertencentes a uma “comunidade 

imaginada8”. Neste contexto a história local vem a contribuir para: 

 

“[...] a história local vincula-se a processos de identificação, 
relacionados a um determinado sistema cultural, que enfatiza as 
relações de vizinhança, contiguidade territorial, proximidade espacial. 

                                                
8 Referência a importante obra “Comunidades Imaginadas” do historiador e cientista político Benedict Anderson.  



14 

 

Essa ética de pertencimento é mais um elemento constitutivo desse 
sujeito fragmentado, múltiplo e instável. A história local não deve ser 
projetada como um valor superior para a admiração e valorização da 
pequena pátria – no estilo “eu me ufano de minha terra”-, mas como 
‘costura’ deum retalho dos processos de identificação do sujeito 

(REZNIK, 2008, 3). 
 

 

Na obra “A escrita da história escola” (HELENICE. MAGALHÃES. GOTIJO, 

2009), organizada pelos historiadores do Rio de Janeiro Helenice Rocha, Marcelo 

Magalhães e Rebeca Gontijo, é possível dialogar sobre a história que se produz no 

âmbito escolar. Ao apresentar a obra, esses três pesquisadores assinam o primeiro 

texto “A aula como texto: historiografia e ensino de história” (HELENICE. 

MAGALHÃES. GOTIJO, 2009), nele os autores nos alertam para a diferença entre a 

história produzida na academia, aquela produzida para o grande consumo 

(HELENICE. MAGALHÃES. GOTIJO, 2009, 13) na maioria das vezes para fim 

midiático e a história escolar.  

Fica bem claro que os autores não negam a relação que a história escolar 

possui com as outras duas formas de história. Mais especificamente no âmbito do 

método: 

 

“Os métodos são distintos porque o professor de história na escola 
mobiliza outros recursos e saberes para além daqueles utilizados na 
construção da história acadêmica e, também, daquele utilizados na 

elaboração de um sentido para o passado pela mídia”. (HELENICE. 

MAGALHÃES. GOTIJO, 2009, 14) 

 
 A história acadêmica presa pela complexidade dos métodos; analise de 

massiva de fontes, recortes, articulações, recurso crítico entre outros. A de 

circulação massiva age em recortes/reduções (HELENICE. MAGALHÃES. GOTIJO, 

2009, 14) que visam não problematizar e construir um discurso de continuidade e 

igualdade. A história escolar procura levar em consideração seus fundamentos 

pedagógicos próprios, sempre é necessário salientar que na escola não estamos 

formando historiadores, por tanto é necessário se adequar a diferentes graus de 

aprendizagem do alunado (HELENICE, MAGALHÃES, GOTIJO, 2009, 15).  

 Como bem sintetiza os organizadores desta obra “ [...] nesse sentido, pode-se 

dizer que o objetivo da história escolar é ensinar/aprender a pensar historicamente, 

rompendo com a naturalização e abrindo o horizonte de expectativa (HELENICE, 
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MAGALHÃES, GOTIJO, 2009, 15).  

 Como fontes de pesquisa sobre a história de Macuco, utilizamos duas 

publicações em especial, “A Árvore” (ALMEIDA, 2011), do escritor, pesquisador e 

historiador local Sr. Jalbi Rocha de Almeida. Em sua obra de publicação local, 

Almeida conseguiu reunir uma significativa quantidade de fontes, desde de mapas, 

passando por documentos oficiais em domínio público, processos, e árvores 

genealógicas de algumas famílias da Cidade. A obra de Almeida é a única disponível 

sobre a história do munícipio de Macuco.  

 Além de um Decisório9 de leis, decretos, abaixo assinado, mapas do 

município de Macuco, disponível na biblioteca pública da cidade de Macuco.   

 O uso de fontes históricas que utilizamos neste trabalho de pesquisa, envolve 

diretamente o uso da memória dos cidadãos da cidade de Macuco. Procurando um 

embasamento teórico para tal questão, encontramos no clássico “História e 

Memória” do historiador francês Jacques Le Goff um interessante caminho para 

trabalhar tal tópico.  

 Le Goff, no capítulo “Documento e Monumento” alerta que. 

“O que sobrevive do passado não é o conjunto daquilo que existiu no 

passado, mas uma escolha efetuada, quer pelas forças que operam 
no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, que pelos 
que se dedicam a ciência do passado e do tempo que passa, os 
historiadores” (LE GOFF, 1990, 462)  
 

O conjunto de fontes utilizadas nesta pesquisa, acabam por ser, uma opção do 

historiador que as manipula, como em contrapartida, os monumentos são uma 

herança do passado daquela localidade, como bem nos informa (Le Goff, 1990, 

472). O monumento tem por caraterística um poder de “perpetuação”, esse 

movimento pode ser voluntário ou involuntário, es aí, um legado da memória coletiva 

dos indivíduos (Le Goff, 1990, 473).   

     Na seara dos estudos do patrimônio histórico, o falecido historiador do Rio 

de Janeiro professor Manoel Salgado Guimarães, nos deixou um interessante texto 

intitulado “História, Memória e Patrimônio” (Guimarães, 2012). Neste texto o 

historiador inicia suas linhas, nos alertando da importância da vinculação dos 

estudos do patrimônio com problemáticas atuais. A pesquisa aqui apresentada, 

buscou salientar a utilização dos patrimônios históricos da cidade de Macuco, que 

orientassem os alunos as diferentes formas sociais existentes na história regional e 

                                                
9 Idem. DECISÓRIO.  
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vinculando-se com uma geral, além de fazê-los perceber a culturalização do tempo 

(Guimarães, 2012, 103).  

 

 

 

 

 
 
6 RESULTADOS 
 

 De uma forma geral, foi satisfatório o resultado deste trabalho. Levando em 

consideração a relação dos alunos com uma inédita feramente educacional, a 

participação da turma nas aulas e o envolvimento de alunos que demostravam um 

certo distanciamento nas aulas expositivas. 

  A turma 602 de 2016 do CEJCB, foi composta por 22 alunos. Alunos que se 

apresentavam desde o início do ano bastante curiosos e interessados de um modo 

geral. Composta por 80% de alunos oriundos da rede municipal de Macuco e os 

outros 20% da rede particular.  Sempre apresentou um grau médio de 

comportamento. Procurei aplicar a pesquisa nesta turma, porque os conteúdos 

dialogavam com aquilo que foi passado no primeiro bimestre, no que se diz respeito 

a memória, patrimônio e História. Acrescentei um o conteúdo de história local.  

 Na primeira aula, de aplicabilidade expositiva, recebi um bom retorno da 

turma, logo se mostraram bem interessados pela história de seu município, 

procuraram me apresentar novas histórias, geralmente baseadas em relatos de 

memórias de seus pais e avós. É bom esclarecer que apesar de trabalhar em 

Macuco não tenho residência fixa lá, ou qualquer parente na cidade. Tenho minha 

residência na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, vou a 

cidade serrana apenas a trabalho. Essa disparidade espacial, geralmente causa 

excelentes resultados, no caso deste sexto ano, percebi o quanto eles queriam me 

apresentar a história de sua cidade, e utilizei isso para motivá-los a participarem o 

máximo das aulas. Os slides10 com imagens históricas de Macuco também 

contribuíram para um bom resultado nesta primeira aula.  

 Sobre a aula em si, coloquei algumas informações no quadro é utilizei o 

Datashow para apresentação de imagens. Criei uma pequena apostila (Anexo 3) 

                                                
10 Ver anexos. 
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sobre a história de Macuco, em torno de 7 folhas. Como a escola sofre com carência 

de papel e xerox, imprimi por meios pessoais duas destas apostilas e as reservei 

para o momento da elaboração das questões. Como já descrito no embasamento 

teórico, o livro do pesquisador Jalbi de Almeida (ALMEIDA, 2011) e o blog Memória 

de Macuco11 foram de extrema valia na confecção da apostila. 

 Os alunos já nesta primeira aula se mostraram bem empolgados, procurei 

apresentar o projeto para eles, expliquei passo a passo como seria cada fase da 

pesquisa. Em um primeiro instante, se mostraram ansiosos, já buscavam meios de 

dividir os grupos, contudo, controlei a turma e dei prosseguimento a aula.  

 A todo momento apareciam relatos memorias sobre a cidade. A cooperativa 

de leite foi uma das que mais despertou curiosidade dos alunos, já que os familiares 

de alguns alunos trabalham na empresa. A estrada de ferro, segundo eles é relatada 

na memória da maioria de seus avós. A própria Sociedade Musical que oferece 

curso de músicas com a participação de alguns alunos. Refletindo após aplicação do 

projeto, percebi que não tratei de uma atividade cultural da cidade, extremamente 

importante, as chamadas “fanfarras”, típicas dos meses de julho e junho desfilam 

pela cidade e alguns alunos fazem parte delas. Vamos aborda o tema em uma 

próxima oportunidade.  

 Passada as duas primeiras aulas sobre o projeto, seguimos para a segunda 

semana, a que rendeu um maior trabalho naquilo que se diz respeito a sanar 

dúvidas e controlar a turma.  

 O primeiro passo foi dividir a turma em dois grupos de aproximadamente 9 

alunos cada. Essa divisão foi feita por mim, procurei equivaler os grupos entre 

alunos que possuem um ótimo rendimento escolar com aqueles que demostram 

uma certa dificuldade, além de separar grupos de amigos próximos. Queria analisar 

como seria a reação de cada aluno fora de sua “área de conforto”. Em um primeiro 

momento essa divisão causou em certo desconfortos a eles, seguido de 

questionamentos pelo modo que utilizei para dividi-los. Porém, logo tudo foi sanado 

e retornamos as nossas tarefas.  

 Com os grupos montados, pedi que cada equipe elegesse um representante, 

esse representante ficaria responsável por assinalar quais as respostas que o grupo 

decidiu optar durante o jogo. No momento da competição, tanto o professor quanto o 

                                                
11 https://memoriademacuco.blogspot.com.br/ acessado em 18/09/2016 

https://memoriademacuco.blogspot.com.br/
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estagiário só levariam em conta a resposta assinalada por esse representante. O 

representante também ficaria responsável por controlar bagunças e fomentar a 

participação de todos os integrantes. Os representantes foram eleitos de forma 

rápida e sem muita discussão.   

 Apresentei a turma 602 o meu notebook, perguntei quem já havia tido um 

contato com um computador como este, em uma sala de 20 alunos, apenas 3 já 

havia utilizado um PC12. Com o Datashow conectado ao PC, abri o Hot Potatoes e 

explique passo a passo de como seria a atividade.  

 Cada grupo recebeu o roteiro de perguntas13 e a apostila14 de conteúdo. A 

todo momento surgiam dúvidas e estranhezas que procuraram ser sanadas. 

Desligamos o Datashow e os alunos iniciaram a laboração das questões. Quando as 

primeiras perguntas foram sendo confeccionadas, fomos convocando um integrante 

de cada grupo para digitá-la no Hot Potatoes. Fiquei na mesa junto ao PC, 

auxiliando os alunos com a digitação, enquanto o estagiário Diego Aguiar, prestava 

auxílio nas mesas de criação de perguntas. Percebi que os primeiros a digitar já 

possuíam um certo contato com teclado, utilizando de forma correta letras 

maiúsculas e minúsculas ou mesmo pontos e acentos. Atentos, não permitimos que 

alunos que já haviam digitado no PC, retornassem sem que outros ainda não 

tivessem utilizado. Foi o momento que tivemos contatos com alunos que não 

conheciam qualquer função de um PC. Com muita calma e atenção, fomos 

auxiliando esses alunos a quebrarem essa barreira, que em muitas vezes é formada 

pela própria vergonha. Foi válido uma atenção especial contra brincadeiras e 

galhofas que surgiram aos alunos com maior dificuldade.  

 Com o passar das aulas, conclui que 20 questões foi um número alto. A 

ansiedade dos alunos pelo início da disputa causou uma certa bagunça na sala e 

consequentemente fuga da proposta da aula. Porém pude detectar durante essas 

duas aulas, participação de alunos que pouco ou nunca se envolviam nas aulas 

expositivas. Duas alunas vieram a mim, pedindo que eu repetisse aulas como essas, 

porque elas gostaram bastante e estavam ansiosas pela disputa.  Alunos que já 

possuíam interesse nas aulas se envolveram a fundo, porém pude detectar que a 

atividade ainda não foi suficiente para conquistar o interesse de 3 a 4 alunos que 

                                                
12 Personal cumputer. 
13 Descrito no capítulo “Metodologia” deste trabalho. 
14 Descrita no anexo deste trabalho.  
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sempre estão dispersos em minha aula.  

 Chegamos na terceira semana e a tão esperada disputa do nosso Quiz. Devo 

esclarecer que consegui com o professor de Artes uma troca de horário, o que 

possibilitou agrupar as três aulas de história em um único dia, sem o perigo de parar 

a atividade pela metade ou algo parecido.  

Com os grupos já divididos e organizados em sala, iniciamos a nossa disputa, 

cada grupo teve 40 segundos para responder à questão que lhe era proposta. Os 

alunos se encontravam em uma ansiedade que eu nunca havia observado, pude 

percebe que eles ficaram se desafiando antes do Quiz, porém, não detectei qualquer 

ação que ultrapassasse os limites de comum respeito entre eles. Foram 

manifestações de alegria e descontração na busca pela vitória são comportamentos 

saudáveis a estes alunos.  

Pedi que eles criassem nomes aos seus grupos, o grupo A se tornou o “Vai 

Macuco” e o grupo B o “Cidade do coração15”. Com os grupos devidamente 

nominados, logo se criou-se “gritos de guerra” para cada grupo. Fiquei responsável 

pelo controle do PC e a leitura das perguntas e suas respectivas alternativas de 

resposta. Diego Aguiar pelo controle do placar que escrevemos no quadro e o 

controle do tempo.  

O jogo tomou contornos dramáticos que sinceramente eu não esperava, em 

uma disputa acirrada, Vai Macuco e Cidade do Coração de alternavam na frente do 

placar. Foi muito interessante observar o comportamento de alunos que pouco 

participavam das aulas, agora vibravam e participavam nas respostas. Em uma 

virada de causar inveja a clássicos do futebol, nas ultimas 3 perguntas, o grupo Vai 

Macuco consegui a virada e consequentemente a vitória no Quiz, acompanhada de 

gritos de alegria e felicidades. Momento que nos encheu de emoção. Acalmando-se 

os ânimos, demos os parabéns ao grupo campeão e ao derrotado explicamos que 

na vida é assim mesmo, o importante é você tirar lições da derrota e nunca desisti, 

como bem fizeram até o fim da competição. 

Antes da conclusão das aulas, pedi que me relatassem a opinião sobre esse 

modelo de aula. Em tono de 7 alunos participaram deste debate, fui unânime a 

aprovação pelo modelo da aula, pediram que houvesse mais aulas como essas. Foi 

interessante que nem mesmo sobre a elaboração das perguntas, momento da 

                                                
15 Trecho do hino municipal da cidade.  
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pesquisa que exigiu um maior trabalho cognitivo dos alunos, houve qualquer tipo de 

crítica.  

 

 

 

 

 

Imagens da aplicação do Produto Final: 
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CONCLUSÃO DO QUIZ NO HOT POTATOES:  
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 
 

 O retorno positivo que observei com os alunos do 6° ano, me leva a concluir 

que aulas com instrumentos TDIC são uma interessante saída para motivar e atrair 

os alunos para o “mundo da educação”. Esse projeto me despertou para novos 

desafios, já no final do ano letivo de 2016, conseguimos elaborar com uma turma de 

ensino médio um documentário sobre o patrono da escola. Já neste ano letivo de 

2017, mudei em muito minha forma de trabalhar, criei uma plataforma digital com 

meus alunos para uma melhor interação e divulgação de conhecimento. 

 Motivado pelo retorno que encontrei com a utilização do Hot Potatoes, no final 

de 2016, embarquei em um projeto que buscou gravar um documentário sobre a 

vida de José Carlos Boaretto, patrono na escola e um dos principais responsáveis 

pelo processo de emancipação da cidade de Macuco. Apesar de utilizarmos 

basicamente, celulares e pequenos microfones, acreditamos que o resultado foi bem 

significativo. Em especial, por ter contribuído na formação intelectual destes alunos, 

levados a experimentar algo novo; caminhar pelas ruas de Macuco em busca de 

pessoa a serem entrevistadas, ouvi diferentes versões sobre mesmas histórias, 

organizar roteiros, fotos, imagens (...). Uma experiência ímpar, tanto para os alunos 

como para nós professores e profissionais da educação.    

 Já neste ano de 2017, procure implementar mudanças em minha organização 

profissional e na relação com meus alunos. Busco cada vez mais a utilização de 

meios TDIC como ferramenta de aproximação, para isso, criei um “Gmail”[e-mail da 

Google] para cada turma que trabalho no CEJCB, sua principal função é a utilização 

do “Google Drive”[armazenamento de dados gratuito da Google], no Drive coloco 

aulas, exercícios, vídeos, atividades (...), estou conseguindo ampliar por meio da 

TDIC a capacidade de conhecimento, argumentação e debate em minhas salas de 

aula. Obviamente, que não é um procedimento simples, em certas turmas funciona 

bem, já em outras nem tanto, o que me motiva a descobrir novos meios de relação 

professor/aluno. 

 Desta forma, creio que minha experiência no Programa de Pós-Graduação 

em Residência Docente do Colégio Pedro II, meu primeiro contato com o Laben2 e 

suas bases tecnológicas como o Hot Potatoes e Movie Maker, as orientações e 

conversas com a professora Maria da Glória D’Escoffier, as orientações e leituras 

sugeridas pelo professor Adjovanes Almeida me mostraram o primeiro degrau do 
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desafio de “ser professor” da rede pública de educação no Brasil. Como professor 

recém-saído da graduação, deslumbro com muito mais segurança, coragem e 

direção o ofício que pretendo exerce.  
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ANEXOS 
ANEXO 1  

 

 

 
 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-SWKBF9yLl2E/TlL0o3K8VGI/AAAAAAAAAL8/ZLQXzRCzW_w/s1600/4.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-BNS8PnrJyK4/TlL0ro5-oyI/AAAAAAAAAME/k5wfIJPQAvY/s1600/10.JPG
https://1.bp.blogspot.com/_vfQYCBNdlrE/TU14SQdk0eI/AAAAAAAAAFs/AQfmWPPfc20/s1600/19.JPG


29 

 

 

 
TO 

Todas as imagens acima, retiradas do blog;< https://memoriademacuco.blogspot.com.br> 
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MANEXO 2: 
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COOPERATIVA DE LEITE DE MACUCO, POR VOLTA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 
ACESSO EM 12/17;< https://memoriademacuco.blogspot.com.br/2011/08/historia-da-cooperativa-de-

macuco.html> 
 

 

 
 

VOTO PARA O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DE MACUCO DA CIDADE DE CORDEIRO – RJ, 
EM 1995.  
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ANEXO 3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


