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Uma possibilidade de abordar as temáticas da cultura digital no cotidiano do Ensino de

História, precisa considerar as transformações do saber histórico e da cultura escolar por conta

da popularização dos usos das tecnologias de informação e comunicação, e pode ser situada

no diálogo entre os percursos de duas áreas de conhecimento, a História e a Educação. No

entanto,  é  importante  destacar  que nas trajetórias  de ambas,  as relações  interdisciplinares,

primeiramente, com as áreas de Filosofia e Antropologia e, posteriormente, com o campo dos

Estudos Culturais, nos indicam pistas sobre as reflexões e as pesquisas contemporâneas que

têm  implicações  nos  processos  de  ensino-aprendizagem  com  mudanças  relevantes  no

cotidiano  que  abrangem  ressignificações  das  percepções  e  das  próprias  linguagens  em

convergência .

Podemos dizer que muitas são as áreas de conhecimento e os estudos interdisciplinares

em  torno  da  cultura  digital  que  se  debruçam  sobre  o  cotidiano  das  pessoas  comuns,

destacando que nessa perspectiva de análise emergem temas e problemas a serem seriamente

considerados. No âmbito da História, a questão do cotidiano surge com força nas tendências

da historiografia contemporânea, construindo um campo de estudos denominado de História

do Cotidiano, abrindo campos de investigação e de percepção de práticas e representações

construídas por culturas diferentes sobre seu próprio modo de vida. 

Para  a  configuração  desse  campo  de  estudos,  contribuíram  os  trabalhos  dos

historiadores  franceses  da  chamada  Escola  dos  Analles  que,  desde  a  década  de  1930,

passaram  a  questionar  a  história  tradicional  orientada  pela  historiografia  positivista.  Ao

priorizar a construção da identidade nacional no contexto de consolidação do Estado-Nação,

os historiadores positivistas defendiam uma noção de “verdade” histórica, baseada em alguns

documentos oficiais e escritos que, geralmente, não tratavam do cotidiano dos grupos sociais
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e culturais. Em termos gerais, a vida cotidiana de certas elites políticas e militares era narrada

de forma épica ou como curiosidade. Nesse sentido, a valorização do fato político e militar,

do  acontecimento  singular,  podia  até  mesmo  abarcar  detalhes  do  cotidiano.  Todavia,

referia-se  ao  cotidiano  dos  que  eram  considerados  grandes  personalidades,  personagens

históricos consagrados como heróis, que compunham as elites. O cotidiano, sob essa ótica era

visto  num  encadeamento  temporal  linear,  numa  perspectiva  narrativa  tradicional  e

eurocêntrica,  privilegiando  a construção de histórias  políticas  e  militares,  impregnadas  da

ideia de que apenas as vidas desses grandes heróis poderiam, com seus exemplos morais e

cívicos,  conduzir  ao  progresso  e  à  civilização.  É  importante  lembrar  essa  perspectiva

historiográfica que, apesar de criticada há quase um século, foi tão poderosa que ainda tem

influência  no  senso  comum  do  saber  histórico  existente  na  vida  cotidiana  dos  sujeitos,

coexistindo  em  muitas  culturas  escolares  graças  às  práticas  pedagógicas  tradicionais  de

muitos  professores.  Tudo  isso  traz  inúmeros  conflitos  e  ganha  em  complexidade  com a

criação da cultura digital na contemporaneidade.  

Porém, cabe ressaltar que tal conflituosidade complexa das visões de história existe há

mais tempo. Já partir dos anos de 1930, historiadores dos Analles, como Marc Bloch e Lucien

Febvre,  ampliaram  as  possibilidades  do  fazer  histórico,  trazendo  pluralidade  teórica  e

metodológica aos campos de reflexão da História. Por meio da interdisciplinaridade com áreas

como  a  Sociologia  e  a  Geografia,  estabeleceram  noções  como  a  de  história-problema,

privilegiando uma perspectiva social  e econômica que se estendia para além das elites na

busca da compreensão dos processos históricos que envolviam outros grupos sociais. Para

tanto,  propuseram  o  abandono  das  narrativas  históricas  tradicionais  com  suas  verdades

absolutas em prol da problematização do passado a partir de suas relações com o presente,

com desenvolvimento da História Social e Econômica. Delinearam assim novos olhares sobre

o cotidiano de novos sujeitos da história, com seus múltiplos espaços e temporalidades, que

agora podem ser amplamente apreendidos no contexto da cultura digital e das linguagens em

convergência.  Realizaram suas pesquisas por meio da ampliação da noção de documento,

trazendo para os estudos históricos outros documentos que não apenas os escritos e oficiais.

Características que acentuam e possibilitam potencializar e problematizar ainda mais a noção

de documento, com a proliferação das formas de expressão e comunicação próprias da cultura

digital, tais como sites, blogs, microblogs, redes sociais, conversações e trocas imateriais de

registros em várias linguagens sobrepostas presentes no universo cibercultural.  

Ao deslocarem o  olhar  e  elegerem novos  temas  de  estudo  e  novas  fontes  para  o

trabalho dos historiadores e de outros pesquisadores, alçaram a questão do cotidiano como
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relevante para a compreensão do passado construído e em (des)construção e suas relações

constantes  de  recriação  com  o  presente,  abarcando  outros  sujeitos,  espalhados  numa

multiplicidade de grupos culturais e sociais, para além daqueles que compunham apenas as

elites políticas, militares e econômicas. É famoso, por exemplo, o trabalho de Marc Bloch

sobre  o  poder  de  cura  de  escrófulas  que  a  população  atribuiu  aos  reis  (BLOCH,  1993),

trabalho  que  já  indica  uma  preocupação  com  costumes,  culturas,  representações  que

provinham  do  cotidiano  popular  para  o  entendimento  da  permanência  ou  não  de

comportamentos e atitudes ao longo da história. No entanto, é no livro póstumo Apologia da

História  ou  O  Ofício  de  Historiador, que  Marc  Bloch  remete  a  importância  da  história

diretamente às preocupações do cotidiano, ao iniciar suas reflexões com a frase de seu filho:

“Pai, para que serve a história?” (BLOCH, 2002). É contundente lembrar que Bloch morreu

assassinado num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e suas reflexões

sobre a história como meio para a compreensão do presente partem da perplexidade do que

vivenciou em seu próprio cotidiano.

Nesse contexto, outro pensador vitimado pelo nazismo trouxe reflexões que marcaram,

e ainda atravessam profundamente, o olhar dos pesquisadores debruçados sobre o cotidiano.

O filósofo Walter Benjamim, ao tratar do conceito de história, remeteu-o ao cotidiano das

pessoas comuns, valorizando a experiência humana como forma de acesso à compreensão dos

processos históricos e como meio de transmissão e compartilhamento de legados culturais. No

ensaio  O narrador, Benjamim critica o tempo em que viveu, a modernidade marcada pelos

avanços da sociedade industrial e suas tecnologias da era da reprodutibilidade técnica que,

cada vez mais, isolava os sujeitos e desconsiderava a experiência dos mais velhos como fonte

de saberes válidos para se viver no presente.  Em Experiência e pobreza, Benjamim dizia que

nossa pobreza contemporânea advinha cada vez mais da pobreza do compartilhamento de

experiências humanas (BENJAMIM, 1996). 

As críticas à modernidade feitas por Benjamim ainda são repetidas à exaustão para se

falar, de forma um tanto superficial, da comunicação interpessoal na cultura digital, como se o

contexto histórico fosse o mesmo em que viveu o autor. Atualmente, alguns pesquisadores

tentam recuperar as reflexões de Benjamim, problematizando nosso contexto em termos de

hipermodernidade, modernidade líquida, modernidade tardia ou até mesmo pós-modernidade,

no  qual  a  reprodutibilidade  técnica  simultaneamente  possibilita  a  ampliação  do

compartilhamento de experiências em termos incorporais, em que o real ganha novo estatuto,

com dimensões  materiais  e  imateriais  imponderáveis,  ao  mesmo  tempo  em que  também

possibilita o isolamento dos sujeitos e a negação do compartilhamento de experiências pela
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via do excesso e da não linearidade espacial e temporal de informações sobre essas mesmas

experiências cotidianas. 

Como podemos perceber, essa questão tornou-se muito mais complexa e têm amplos

desdobramentos quando se pesquisa sobre os impactos da cultura digital no saber histórico e

na cultura escolar, indo muito além da definição costumeira e de senso comum que restringe o

debate  ao  julgamento  dos  usos  das  tecnologias  de  comunicação  e  informação  como

simplesmente  “bons”  ou  “ruins”  para  a  comunidade  escolar.  Isto  exige  releituras  das

contribuições  benjaminianas  que  já  sinalizavam  para  tais  ambiguidades  e  contradições

inerentes à dinâmica do capitalismo. Alguns professores e dirigentes das instituições escolares

chegam ao cúmulo de considerar que tais ferramentas de comunicação são “ruins” para o

saber e a cultura escolar, exatamente em virtude de seu potencial de reprodutibilidade técnica,

pois levaria os estudantes a mais copiarem e reproduzirem informações consideradas muitas

vezes “incorretas” do que de fato aprenderam a utilizá-las de forma crítica e como fonte de

conhecimento. Como se  o desenvolvimento de habilidades como o exercício da crítica e a

capacidade de pesquisa por parte dos estudantes não dependessem principalmente do trabalho

dos  próprios  educadores  e  dirigentes  das  instituições  educacionais!  Esse  juízo  de  valor

equivocado leva professores, diretores e coordenadores pedagógicos a botarem cadeados e

trancas nos chamados “laboratórios de informática” reduzindo e minimizando os usos de tais

ferramentas,  sobretudo por não saberem e nem querer se preocupar em conhecer  os ditos

“computadores”, empobrecendo cada vez mais as possibilidades de trabalho e de recriação do

saber histórico e da própria cultura escolar. 

Os resultados podem ser observados claramente no cotidiano escolar de milhares de

estudantes  das  escolas  públicas  das  periferias  das  grandes  cidades,  onde  estes  se

desinteressam  pela  educação  básica,  tolerando-a  informalmente  ou  ainda  abandonando-a

explicitamente. Crianças, adolescentes e jovens são capazes de aprender muito mais sobre as

formas de sociabilidade e comunicação contemporâneas, em suas casas, com a popularização

da  computadores  pessoais  e  da  banda  larga,  em  qualquer  subemprego  onde  o  uso  de

tecnologias  de  informação  é  generalizado,  ou  ainda  nas  inúmeras  lan-houses que  se

multiplicam em cada esquina. Nesse sentido, a lan-house, por incrível que pareça, se torna um

lugar da cultura e da educação (para o “bem” ou para o “mal” ou para além dessas categorias

de valor tão bem delimitadas...),  reunindo acesso a internet com custo baixo, convívio em

grupos de cultura juvenil com liberdade de expressão e transgressão, ou seja, um conjunto de

condições muito mais atraentes para a juventude conformar e compartilhar suas experiências

do  que  as  oferecidas  pelos  micropoderes  foulcaltianos  conservadores  e  autoritários  da
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disciplina férrea da arquitetura e dos ambientes educacionais tão tradicionais que lhes são

disponibilizados. 

Políticas  culturais  e  sociais,  como  as  promovidas  pelo  Ministério  da  Cultura,  de

criação dos chamados Pontos de Cultura e de apoio ao uso e desenvolvimento de softwares

livres,  somam-se  às  iniciativas  locais,  municipais  e  estaduais,  de  abertura  dos  chamados

telecentros e de salas de internet livre – como, por exemplo, nos SESCs, verdadeiros centros

de  cultura,  esporte  e  lazer  em  São  Paulo  –,  possibilitando  o  acesso  a  novos  espaços  e

ferramentas  tecnológicas  ligados à  cultura  digital,  com suas  contradições,  ambiguidades  e

complexidades. 

Nesse sentido, a escola, infelizmente, torna-se muitas vezes o local da modernidade

criticada  por  Walter  Benjamim,  por  se  configurar  como o mais  distante  e  isolado desses

processos  de  novo  tipo  de  compartilhamento  ou  não  de  experiências,  em  virtude  das

transformações cognitivas, educacionais, culturais, socioeconômicas, artísticas engendradas e

vivenciadas, pelos sujeitos que também são o público das instituições educacionais. Como os

mesmos sujeitos frequentam e circulam por todos esses espaços – a escola, a  lan-house, o

telecentro,  os  centros  culturais  –  mesmo  que  a  estrutura  escolar  seja  bastante  rígida,

conservadora, despreparada e desaparelhada pedagógica  e materialmente,  a cultura digital

atravessa  de  alguma  maneira  muros,  paredes  das  salas  de  aula,  currículos  e  conteúdos

escolares.  Por  mais  que  uma  parte  dos  professores,  dirigentes  escolares  e  instituições

educacionais  se  posicionem  tangenciais  à  cultura  digital,  o  fato  é  que  estes  vivem  num

contexto  onde  não  há  como  se  impregnar  de  alguns  dos  dilemas  trazidos  pelo  universo

cibercultural e vividos atualmente pelo saber histórico escolar e pela cultura escolar em crise,

entre os parâmetros teórico-metodológicos ditos modernos e/ou pós-modernos.

Estamos no início de um novo milênio e de um novo século,  mas as reflexões de

Walter Benjamim são fundamentais agora, tanto quanto o foram para o desenvolvimento de

uma outra vertente historiográfica, a partir da década de 1950,  trabalhada por por professores

na  construção  do  saber  histórico  escolar:  a  História  Social  Inglesa,  com os  trabalhos  de

Edward  Thompson,  Christopher  Hill  e  Eric  Hobsbawn.  Esses  historiadores  de  influência

marxista, sobretudo Thompson, renovaram noções como a de classe social ao considerar que

esta era, por exemplo, construída a partir da experiência dos trabalhadores, seus modos de

vida, com conflitos, contradições e ambigüidades, evidenciados pelos estudos de documentos

que revelaram a heterogeneidade de aspectos dos seus cotidianos. Seria produtivo se mais

professores pudessem ter acesso à uma formação continuada que possibilitasse pensar esses

referenciais teóricos não apenas para relatar os estudos de autores de 60 anos atrás, mas sim
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para utilizar  suas ideias  como incentivo à pesquisa do cotidiano dos estudantes e de suas

comunidades frente aos impactos da cultura digital, que pode trazer importantes reflexões e

ações sobre o cruzamento dessas categorias renovadas de classe social,  com as de gênero,

geração, etnia, entre outras. 

Outras referências que contribuíram para a consideração do cotidiano como campo de

estudos, ou categoria de análise importante para os historiadores do cotidiano, partem das

reflexões  de  Agnes  Heller.  Suas  formulações  sobre  como  cotidiano  e  história  são

indissociáveis  colocam em outro  patamar  o debate  sobre as  mudanças  nas  percepções  da

própria  história  contemporânea  e na cultura escolar  advindas da cultura  digital,  com suas

tecnologias e linguagens em convergência.  Em O cotidiano e a história, Heller afirmava que

toda a história partia do cotidiano e a ele irremediavelmente retornava. E o cotidiano era, por

excelência,  a  esfera  de  atuação  das  pessoas  comuns.   Cabe  lembrar  a  importância  das

reflexões  de  Hanna  Arendt  sobre  o  totalitarismo,  quando  buscou  compreender  como  foi

possível que pessoas comuns,  que viviam seu cotidiano como quaisquer outras, com suas

famílias e seu trabalho diário, fossem capazes de assassinar milhares de pessoas com atitudes

burocráticas e cotidianas, como assinar uma ordem de deportação ou acionar um mecanismo

que  fizesse  funcionar  as  câmaras  de  gás  nos  campos  de  concentração.  O  excesso  de

informações disponibilizados pela cultura digital pode reiterar a banalização da violência, por

exemplo, ao mesmo tempo que amplia as possibilidades de participação democrática. São nas

práticas  cotidianas  desenvolvidas  em torno  da  cultura  digital  que  uma  ou  outra  vertente

poderá ter mais espaço na vida dos estudantes, e isso depende em grande parte do tipo de uso

que eles podem experimentar nos lugares de educação e de cultura que frequentam.

É sabido que no contexto do pós-guerra, surgem novos movimentos sociais e culturais,

com diversidade de sujeitos que passam a ocupar o espaço público e a problematizá-lo, em

diálogo  com  a  vida  privada.  Mulheres,  gays,  lésbicas,  transsexuais,  travestis  e  os  mais

variados grupos étnicos e geracionais (compostos por crianças, jovens, adultos idosos, cujas

características sociais e até etárias variam até no interior de uma mesma sociedade como a

ocidental),  trouxeram a urgência de refletir  sobre sua invisibilidade na história e sobre as

formas  de  discriminação  e  opressão historicamente  construídas  que  queriam eliminar.  Na

reivindicação  de  direitos,  com cidadania  ampliada  além da  formal,  construções  de  novas

identidades  e  subjetividades  proporcionam  o  florescimento  de  novas  histórias  em  que  o

cotidiano ocupa papel central, com trabalhos sobre histórias das mulheres, negros, indígenas,

gays, lésbicas, “trans”, crianças, jovens, idosos, entre outros.
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Par a par com a ascensão da História Social inglesa, a Nova História francesa – com

Jacques Le Goff, Pierre Nora, Phillipe Ariès, Michelle Perrot... – torna-se a maior responsável

pela explosão de estudos históricos sobre novos sujeitos, novos objetos e novas abordagens.

Emergem, além dos novos sujeitos já mencionados, novos objetos como os corpos, as artes, a

cultura material, com novas abordagens como a história das mentalidades, do imaginário, da

vida privada e do cotidiano. A Micro-História italiana, com Carlo Ginzburg e Giovanni Levi,

tem desenvolvimento ao questionar a noção de mentalidades dos franceses, que privilegiava

os estudos de comportamentos, atitudes e costumes vistos numa perspectiva de longa duração,

de permanências, que eram generalizadas para todos os grupos sociais. Ginzburg, ao valorizar

a história de um simples moleiro friuliano que foi condenado à Inquisição, trouxe reflexões

sobre a circularidade entre as ditas culturas eruditas e populares, rompendo com noções que as

viam de forma estática,  hierarquizadas  e  isoladas  umas das  outras.  É certo que Ginzburg

inspirou-se em Mikhail Bakthin, com seus estudos sobre a cultura popular do Renascimento,

de onde construiu a noção de circularidade cultural. Pelo menos nos últimos 30 anos, para

além da circularidade cultural, existem trabalhos em torno de noções como transculturalidade

ou  interculturalidade,  expressões  que  ganharam  força  com  as  reflexões  de  intelectuais

latino-americanos como Angél Rama e Nestor Garcia Canclini, preocupados com mesclas,

sincretismos  e  hibridizações,  próprias  das  culturas  latino-americanas  (CANCLINI,  2005),

mais  e  mais  visíveis  no  universo  cibercultural  e  muito  atuantes  na  cultura  digital,  cujas

características relacionadas à convergência de linguagens apontam para processos cotidianos

de  hibridização,  de  recombinação,  de  remix,  extrapolando  e  movendo  permanentemente

fronteiras entre significados e grupos sociais e culturais. 

Aqui cabe destacar o papel dos estudos de Antropologia Cultural que dialogaram com

os historiadores da chamada terceira geração dos Analles, e com vários outros pesquisadores,

incluindo  aqueles  ligados  a  área  da Educação,  o  que  levaria  a  renovação radical  de seus

campos de atuação e de suas perspectivas teóricas na segunda metade do século XX. Podemos

considerar  que  essas  renovações  partem  da  construção  do  conceito  de  cultura,  pelo

antropólogo Clifford Geertz, que em A interpretação das culturas, o trata como conjunto dos

significados atribuídos pelos grupos sociais aos fenômenos da vida cotidiana, bem como às

suas  dimensões,  econômicas,  políticas  e  sociais.   Dessa  forma,  a  cultura,  mais  do  que  a

definição antropológica genérica como modo de vida, duramente criticada por Geertz, passou

a ser compreendida em suas dimensões simbólicas, ligadas as representações que os sujeitos

constroem para atribuir significados ao mundo.  Tais significados constituiriam redes, sempre

móveis, posto que haveria a possibilidade frequente de construir novos significados e realizar
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novas  interpretações  a  partir  das  práticas  e  das  apropriações  que  os  sujeitos  fazem  dos

significados  que estão  em circulação.  Para este  antropólogo,  cabe  ao  pesquisador  fazer  a

leitura,  construir  interpretações  dessas  tramas  simbólicas,  não  como  mero  reflexo  da

realidade,  mas  sim  como  constituintes  dela.  Os  significados  adquirem  materialidade  não

apenas porque constroem as mais diversas representações existentes nos discursos dos grupos

humanos sobre o mundo, mas porque estas modificam a própria materialidade do mundo, já

que  sem elas  não haveria  a  possibilidade  de comunicação,  de compreensão,  de  troca,  de

sociabilidade  na  vida  cotidiana  dos  sujeitos.  Marshall  Sahlins,  discípulo  de  Geertz,  foi

responsável  por estudos que mostraram como os significados diferenciados atribuídos  por

diferentes sujeitos aos mesmos fenômenos representados, geravam interpretações e processos

históricos heterogêneos e plurais. Transculturação e interculturalidade nas formulações dos

estudiosos  latino-americanos  complexificam  visões  sobre  culturas  e  se  colocam  como

ferramentas de análise que podem renovar o saber histórico escolar e a cultura escolar em

diálogo com a cultura digital.

Nos estudos históricos, Roger Chartier  desenvolve o campo da história da leitura a

partir dessa noção de cultura e estabelece novas noções como as de representações e práticas

que os sujeitos históricos forjariam em seu cotidiano. Michel de Certeau, ao defender a ideia

de invenção do cotidiano pelos sujeitos históricos quis assinalar que estes se apropriam das

representações  em  circulação  através  de  práticas  culturais,  sociais,  políticas,  econômicas,

gerando  novas  representações  que  transformam  o  mundo  material,  a  vida  cotidiana  e  as

histórias das pessoas e dos grupos sociais. Nestor Canclini segue na mesma trilha ao estudar

como os cidadãos dão vários e múltiplos sentidos aos seus atos de consumo, configurando

processos interculturais de ressignificação simbólica, que extrapolam em muito o papel de

consumidores passivos definidos nos estudos tradicionais sobre indústria cultural,  trazendo

reflexões importantes para educadores e dirigentes educacionais repensarem suas práticas em

conjunto  com  estudantes  nos  termos  da  cultura  digital,  que  quebra  a  lógica  dual  que

estabeleceu uma elite  como produtores  de cultura  e  conhecimento  e  a  massa como mera

receptora ou consumidora de conteúdos e informações. Estudantes acostumados com a cultura

digital se revelam produtores de cultura e conhecimento tanto ou mais que seus professores ou

os tradicionais autores de livros acadêmicos e didáticos ou os artistas que criam produtos

culturais para a grande indústria cultural. 

Dessa  forma,  estudiosos,  professores  e  instituições  educacionais  -  que  ainda  se

identificam com noções estabelecidas e cristalizadas pelos marxistas mais ortodoxos acerca da

determinação da infraestrutura pela superestrutura ou, em outras palavras, da determinação da
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vida cultural, política, social pela dimensão econômica - vêem suas práticas serem cada vez

mais  distantes  da realidade  contemporânea  de jovens estudantes  que fazem cair  por  terra

monopólios de direito à criação de conteúdos e de expressão de opiniões. Os sujeitos e o seu

cotidiano  que  se  tornam produtores  de  cultura  e  de  conhecimento  utilizando  ferramentas

existentes  no universo  cibercultural  podem subverter  visões  macro-estruturais  em prol  da

valorização  da  criatividade  e  das  estratégias  de  sobrevivência  e  de  construção  de

subjetividades  e  de  identidades  que  já  ocorrem  cotidianamente  na  cultura  digital,  numa

profusão caleidoscópica e infinita de sites, blogs, microblogs, grupos de redes sociais, o que

pode transformar saberes históricos e culturas escolares. Chartier afirmou a centralidade do

leitor e não do autor no processo de apropriação de um texto escrito. Certeau se interessa não

apenas pelos conteúdos que a televisão transmite, mas sim pelas práticas que os consumidores

e  telespectadores  desenvolvem a  partir  da  apropriação  desses  conteúdos.  E  Canclini,  em

Leitores, Espectadores e Internautas, investiga e reflete sobre as profundas transformações nos

hábitos  das  pessoas  e  nas  construções  de significação  sobre  a  realidade  com a fusão das

práticas de leitura e de escrita com as de criação e fruição de imagens, possibilitadas pela

convergência de linguagens existente no ato de navegar na internet, de se tornar sujeito da

cultura digital. Ainda são relativamente poucos os professores e os estudantes que têm poder

de  transformação do saber  histórico  e  da cultura  escolar  diante  dessas  reflexões  e  dessas

práticas,  embora  muitos  esforços  por  toda  a  parte  já  possam ser  criticamente  relatados  e

considerados.   

Alguns desses esforços se inspiram nos diálogos que Michel de Certeau travou com o

filósofo e historiador Michel Foucault,  que se debruçou sobre a produção dos sujeitos por

meio  dos discursos,  ou seja,  das representações  que estes  constroem diante  dos  discursos

organizados  pelos  poderes  estabelecidos  como hegemônicos.  A crítica  das  representações

dominantes  forjadas  pelas  instituições  e  pela  ciência  moderna,  desnuda  as  tentativas  de

disciplinarização e de controle dos saberes, dos corpos, do cotidiano e das subjetividades das

pessoas.  E,  no  entanto,  indivíduos  presentes  na  cultura  escolar  e  na  cultura  digital  se

apropriam desses discursos por meio de inúmeras práticas e encontram brechas para criar

novos  discursos  e  produzirem  novas  representações  que  transformam  subjetividades  e

materialidades. 

Às vezes as instituições educacionais parecem refratárias ao impacto dessas ideias e

práticas,  cuja influência é enorme no campo da Educação,  onde predominavam as teorias

reprodutivistas desenvolvidas por Pierre Bourdieu para o estudo do sistema escolar. A partir

dessa ótica, o sistema escolar era compreendido como dispositivo estratégico de reprodução
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dos valores dominantes, reproduzindo desigualdades econômicas, sociais e políticas, sem que

houvesse grande possibilidade dos sujeitos construírem resistências a altura do enfrentamento

necessário para a fundação de novos valores e práticas. A partir da noção renovada de cultura

e  dos  trabalhos  de  antropólogos  e  historiadores  que  desenvolveram o  campo da  História

Cultural,  o  sistema  escolar  homogêneo  como  objeto  de  pesquisa  da  educação  perde

centralidade  para  novos  objetos,  que  possibilitassem  o  estudo  de  como  os  espaços  e  as

práticas  dos  sujeitos  dos  espaços  escolares  produzem  novos  significados,  novas

interpretações,  novas  culturas  e  novos  saberes  a  partir  daqueles  existentes,  sejam  eles

dominantes  ou  não.  As  escolas,  seus  sujeitos  e  seus  cotidianos  são  objetos  de  estudo

privilegiados nessa perspectiva e surge a noção de cultura escolar e de saberes escolares,

como construções próprias daqueles sujeitos e espaços. Construções estas que se diferenciam

dos discursos hegemônicos e das políticas do Estado sobre o sistema escolar, bem como dos

saberes produzidos nas instituições acadêmicas e que são tradicionalmente considerados como

aqueles que devem servir de referência para a seleção dos conteúdos curriculares a serem

transmitidos como conhecimento válido nas escolas. 

Os  pesquisadores  da  Educação  passam  a  produzir  estudos  que  promovem  o

reconhecimento de que as práticas nas escolas e nas salas de aula são heterogêneas, porque

são efetivadas por sujeitos heterogêneos que trazem consigo interesses, experiências e saberes

plurais,  contraditórios  e  ambíguos,  sejam eles  professores,  estudantes,  gestores  ou  outros

trabalhadores além de membros da comunidade que vivenciam o cotidiano escolar. Assim,

ocorre uma grande mudança paradigmática nos estudos educacionais com a valorização dos

saberes escolares, reconhecendo a originalidade das práticas escolares no âmbito da cultura

escolar.  Contempla-se a dinamicidade das ligações  entre ensino,  política e cultura quando

estas dimensões se revelam nas práticas cotidianas, acarretando mudanças significativas do

que  se  conceituava  como  processos  de  aprendizagem  e  de  como  esses  processos  se

concretizavam  no  cotidiano  das  escolas.  Os  professores,  os  estudantes,  as  comunidades

escolares também passaram a serem considerados como produtores saberes que dialogam com

os saberes acadêmicos e com outros saberes em circulação na sociedade. Esse reconhecimento

revelou o potencial de emancipação dos sujeitos a partir dessas práticas e apropriações, posto

que as estruturas do sistema educacional não conseguem bloquear esses processos que, pode

levar seus sujeitos à busca de cidadania ampliada, de justiça econômica, social e política, com

garantia  de democratização dos saberes,  das culturas,  num universo de pluralidades  antes

inimaginadas.
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A noção de cultura escolar parte do pressuposto de que esta é construída na interação

cotidiana,  definindo formas  diferenciadas  de  participação  na  escola,  que  dialogam com a

organização, a estrutura, os princípios e os valores que foram herdados ou impostos. Nesse

processo de interação, novos saberes, o que agora ficou conhecido como saber escolar, são

construídos  e  reelaborados  no  seu  interior  pelos  participantes  do  processo  educacional,

formando a cultura escolar, repleta de concepções compartilhadas e construídas em processo

e, consequentemente,  em transformação constante. Para Jean Claude Forquin e Dominique

Julia,  a  cultura  escolar  como  objeto  de  estudo  é  o  conjunto  de  normas  que  definem

conhecimentos  a  ensinar  e  condutas  a  inculcar  em  diálogo  com  as  experiências  e  os

conhecimentos dos sujeitos que constroem o cotidiano da escola.  Assim, a cultura escolar

pode abarcar um vasto conjunto de práticas que permitem a produção de novos saberes a

partir  das tentativas  de transmissão,  reelaboração e  criação de vários conhecimentos  (seja

acadêmico,  do  senso  comum  ou  outro)  e  de  incorporação  de  comportamentos  normas  e

práticas  com  finalidades  que  podem  variar  conforme  as  épocas,  sejam  estas  religiosas,

sociopolíticas ou de simples socialização.

Portanto,  para  além  da  incorporação  curricular  formal  e  oficial  das  renovações

historiográficas  que  produziram  conteúdos  no  âmbito  da  história  do  cotidiano,  das

mentalidades, do imaginário, da vida privada (com novos sujeitos, objetos e abordagens nas

histórias produzidas pelos historiadores) o debate sobre o papel do ensino de história frente ao

cotidiano e à produção do saber histórico escolar passa pelo reconhecimento do papel ativo e

criativo que os sujeitos da educação exercem no espaço escolar quando estes conhecimentos

são ressignificados por suas práticas, relacionados ao seu cotidiano e as suas experiências. E

essas formulações da área da Educação relacionam-se diretamente às noções atuais da cultura

digital  como vasto campo de práticas  de sujeitos  e grupos na sociedade em rede,  que se

(des)encontram e (des)enrolam no universo cibercultural, a partir dos usos de tecnologias de

informação  e  comunicação.  Tecnologias  estas  não  apenas  mais  vistas  como  meras

ferramentas,  como  meios  para  se  veicular  informações  e  conhecimentos,  mas  sim  como

tecnologias da inteligência que (re)estruturam os próprios discursos, sentidos, percepções do

que são nossas multifacetadas e híbridas formas de conhecimento, de cultura, de linguagens. 

Quando fazemos  essa afirmação,  queremos  frisar  que  o tema  do cotidiano  não se

esgota no que foi produzido por historiadores e outros estudiosos na academia quando se trata

de abordá-lo no contexto  da educação escolar.  O cotidiano é  importante  como campo de

estudos acadêmicos, mas é igualmente importante como dimensão da história vivida pelos

sujeitos da educação escolar, e a cultura digital dá visibilidade intensa, instantânea e complexa
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aos  dilemas  do  cotidiano  desses  sujeitos  dos  quais,  muitas  vezes,  alguns  ingenuamente

acreditam que os muros da escola podem preservá-la.  Se podemos dizer que o ensino de

história é relevante para a construção do saber escolar, é porque acreditamos que este tem por

objetivo  a  compreensão  da  experiência  humana  em  espaços  e  temporalidades  plurais

evidenciados  pela cultura  digital  como forma de atribuição de significados e  sentidos das

experiências humanas que se desenrolam no presente dos sujeitos da educação escolar.  O

papel do ensino de história, confrontado com as práticas da cultura digital, extrapola a ideia de

transmissão e preservação do legado do patrimônio histórico da humanidade quando, para

além desse objetivo, tão caro para o saber acadêmico, se detém sobre a necessidade urgente de

favorecer  a produção de saberes históricos escolares capazes  de problematizar  o presente,

construindo  uma  cultura  escolar  e  uma  cultura  digital  críticas  e  emancipatórias  que

possibilitem aos sujeitos da educação serem cidadãos atuantes diante dos graves problemas

que herdamos e que criamos em nosso convívio social cotidiano.

Com base nessa perspectiva, existe uma produção acadêmica sobre a história ensinada

que investiga inúmeros temas, a saber: o papel dos professores e dos docentes na construção

do  saber  histórico  escolar;  as  características  plurais  desses  saberes  históricos  escolares,

conforme  os  espaços,  as  temporalidades  e  os  sujeitos  eleitos  como foco  dos  estudos;  os

processos  de  construção da  memória  coletiva  pelo  ensino  de história  em diversos  países,

incluindo  o  nosso  (CARRETERO;  ROSA;  GONZÁLES,  2007);  as  histórias  de  vida  de

professores como parte  intrínseca  das configurações  assumidas  pelas  culturas  escolares;  o

entrecruzamento ou descompasso entre a produção dos saberes históricos acadêmicos e os

saberes  históricos  escolares;  o  papel  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  na

produção dos saberes escolares,  incluindo o saber histórico escolar;  o papel dos materiais

didáticos, com destaque para a centralidade do livro didático, na cultura escolar e nos saberes

próprios  dela;  as  mudanças  dos  processos  cognitivos  e  psicossociais  de  crianças  e

adolescentes  frente  as  rápidas  transformações  do  mundo  globalizado  e  repleto  de

desigualdades; entrecruzamento das experiências e das memórias dos sujeitos da educação

como  formas  de  apropriação  de  discursos  e  representações  dominantes  (políticas

educacionais, programas curriculares, conteúdos disciplinares, valores...) para a construção de

novas representações e discursos dos saberes escolares, bem como no âmbito da história da

educação e do ensino de história, entre outros... 

No  entanto,  ainda  faltam  estudos  e  pesquisas  que  multipliquem  e  aprofundem as

questões e os pressupostos aqui levantados acerca das transformações que a cultura digital

tem  provocado  no  saber  histórico  e  na  cultura  escolar.  Todos  esses  temas  exigem  dos
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historiadores  e  dos  professores  novas  posturas  diante  do  ensino  de  história  no  contexto

contemporâneo, privilegiando o trabalho de pesquisa incessante que leve à consideração do

cotidiano das crianças e dos jovens para construir novas práticas e novos saberes históricos

escolares que possibilitem a garantia de emancipação social e cidadania como objetivo nobre

da educação escolar, e da história ensinada em especial. 

Nesse  sentido,  torna-se  necessário  o  incentivo  do  trabalho  conjunto  daqueles  que

lidam com a cultura digital,  com os saberes acadêmicos e formam professores de história,

com os próprios professores de história, com os estudantes, com o conjunto da comunidade

escolar e até mesmo com outros sujeitos da comunidade que abriga o espaço escolar. Vários

estudiosos apontam que a base desse trabalho conjunto no âmbito do ensino de história é o

desenvolvimento  de  projetos  comuns,  desde  a  formação  dos  professores  até  o

redimensionamento da cultura escolar como um todo a partir do entrelaçamento com a cultura

digital, que visem o exercício do pensar historicamente em patamares renovados. Pensar este

aqui entendido como a tarefa de produzir cultura digital e saberes históricos escolares que

questionem as relações de poder vigentes, os preconceitos, as injustiças sofridas por sujeitos

que  têm  sido  historicamente  prejudicados  e  estigmatizados,  num  contexto  capitalista

desumanizador  e  desigual,  que  entroniza  e  faz  circular  significados  e  representações

dominantes  que  comportam  características  depreciativas  de  classe  social,  gênero,  etnia,

geração  e  outras  marcas  da  diferença  historicamente  construídas,  que  alimentam  a

desigualdade econômica e política, o racismo e sexismo, entre outras formas de dominação.   

O ensino de história precisa se inserir na cultura digital e na cultura escolar por meio

da  problematização,  da  pesquisa,  da  análise  e  da  crítica  acerca  da  realidade  cotidiana

vivenciada  pelos  sujeitos  da  educação,  favorecendo  a  valorização  e  a  compreensão  das

experiências humanas no passado e no presente como forma de orientação temporal, espacial,

identitária  e subjetiva,  que habilite os indivíduos a agirem como sujeitos de suas próprias

histórias  diante  dos problemas contemporâneos,  recriando suas possibilidades  de convívio

democrático e cidadão com emancipação humana.   

Por fim, cabe destacar que a renovação das áreas da Educação e da História é tributária

da  interdisciplinaridade,  característica  marcante  da  cultura  digital,  que  proporciona  o

questionamento  do paradigma da  racionalidade  ocidental  e  da  ciência  moderna  com suas

formas de disciplinarização e controle dos saberes e dos sujeitos.  O ensino de história não

pode passar ao largo de fazer dialogar a cultura digital com os saberes escolares e com os

acadêmicos  acerca  da  crítica  da  modernidade,  os  debates  em torno  da  pós-modernidade,

sobretudo a partir da Sociologia das Artes da Comunicação da Filosofia, com a emergência
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dos Estudos Culturais e suas formulações sobre identidades/subjetividades, noções de gênero,

etnia, identidades de fronteira, interculturalidade, mediação, hibridismos, entre outros termos

e temas. O surgimento de novos movimentos sociais e culturais e de perspectivas críticas dos

processos de globalização precisa atravessar as culturas escolares tanto quanto atravessam as

culturas  digitais,  para  que  os  sujeitos  da  educação  produzam saberes  compatíveis  com o

enfrentamento transdisciplinar da complexidade da realidade contemporânea.
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