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RESUMO 

Nos últimos anos o rápido desenvolvimento e acesso à tecnologia mudou a forma como 

nos portamos e agimos em sociedade, tendo reflexos em vários setores, dentre eles, a 

Educação. Os recursos áudio visuais e a informática passaram a exigir capacidades 

diferentes na forma de ensino e a educação brasileira precisou acompanhar esse 

desenvolvimento propondo novas metodologias para o ensino de História no currículo 

base. 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas do século XX, contexto da nova ordem mundial, a competitividade 

e a vida de acordo com a lógica do mercado apresentou mudanças refletidas na elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse contexto modificou todos os ramos do saber 

escolar propondo mudanças a partir da inserção de amplos conhecimentos, variadas 

temáticas e metodologias de ensino. 

As mudanças culturais provocadas pelos meios áudio visuais e pela informática, passaram 

a exigir sujeitos com novas habilidades e diferentes capacidades de entender o mundo. 

Sendo assim, a Educação brasileira precisou acompanhar esse processo propondo a 

reformulação dos currículos e a inserção de novas metodologias de ensino. Sabe se que 

essa realidade tem se transformado a passos lentos, porém muitos profissionais já buscam 

aplicar em suas aulas novos métodos de ensino 

Em relação ao ensino de História, a grande dificuldade é transformar o conhecimento 

histórico em algo mais significativo para a geração ligada a tecnologia, com diferentes 

ritmos de aprendizagem. Nesse viés, torna se relevante conhecer a prática dos 

profissionais de História e as novas exigências ao trabalho do professor diante das novas 

tecnologias e seus desafios na vida escolar. 



O presente projeto propõe, através do trabalho de campo, o levantamento de dados acerca 

da utilização de novas metodologias pelos professores de História da cidade de Volta 

Redonda, atuantes no Ensino Fundamental (2° etapa) e Médio, das redes pública e 

particular, verificando seus métodos e desafios. 

OBJETIVOS 

 Objetivo Geral 

Verificar o uso de novas metodologias no Ensino de História pelos professores da 

rede pública e privada do município de Volta Redonda 

 

 Objetivos Específicos 

1. Identificar quais  são as novas metodologias utilizadas pelos professores de 

História das redes pública e privada como: jogos, ensino híbrido, aulas invertidas 

entre outras. 

2.Analisar as dificuldades e empecilhos enfrentados pelos professores no uso das 

novas tecnologias no ensino de História. 

3. Possibilitar aos alunos-pesquisadores o contato com o dia a dia do profissional 

de História que utiliza novas metodologias no ensino em sua pratica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Inicialmente faremos um levantamento bibliográfico acerca das mudanças que o  Ensino 

de História tem passado nas últimas décadas e a inserção das novas metodologias em sala 

de aula. Após a leitura direcionada e reflexiva, os alunos-pesquisadores irão a campo, 

para o contato com professores e farão a verificação da aplicabilidade de novos métodos 

de ensino.  A busca de dados sobre o uso das novas metodologias será realizada através 

de um questionário semi-estruturado que posteriormente terão os dados tabulados.  

DESENVOLVIVMENTO 

Diante dos avanços tecnológicos muitos os profissionais tem buscado por novas formas 

de ensino que aproximem seu aluno do conhecimento histórico através de metodologias 

ativas, projetos interdisciplinares, ensino Híbrido ou blended,  sala de aula invertida entre 

outros. Aulas baseadas em desafios, roteiros de pesquisa, dinâmicas e jogos  possibilitam  

ao  aluno um aprendizado no seu próprio ritmo, seja individualmente ou  em grupo através 

da supervisão do professor – orientador e  tem sido uma  importante inovação na maneira 



de ensinar História. Mudanças no espaço físico da sala, através do trabalho colaborativo 

e do uso da tecnologia tem ultrapassado os limites da sala de aula, estão cada dia mais 

presente nas escolas.  A pesquisa tem oportunizado aos alunos pesquisadores reflexões 

sobre o ensino de História e o uso de novas metodologias, além da vivencia da pesquisa 

de campo com profissionais que atuam na área. 

RESULTADOS 

A pesquisa encontra se em andamento, através do levantado de dados  sobre o uso de 

novas tecnologias e metodologias para o ensino de História, bem como o perfil e as 

dificuldades encontradas pelos professores de História que usam novas formas de ensinar. 

Após a tabulação dos dados, os mesmos serão analisados de acordo com o fazer 

acadêmico. 
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