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HISTÓRIA E ENSINO: HISTÓRIA PÚBLICA E DIFUSÃO DO
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Resumo: Estamos vivendo um tempo das informações rápidas no qual várias
pessoas podem produzir informações e disponibiliza-las por meio da internet,
através de uma variedade de ferramentas, o Youtube, blogs, sites, redes sociais,
são alguns exemplos. Há também uma crescente produção de conteúdos
históricos, mas o que observamos é que poucos historiadores estão por trás
deles. Quem produz esses conteúdos, os elabora a partir de lugares diversos
que podem inclusive se tornar narrativas negacionistas. Se qualquer pessoa hoje
pode fazer história pública e divulga-la através da internet, os historiadores
também devem se utilizar desse meio para chegar até o grande público com
informações reflexivas, de fácil entendimento e, principalmente, com
compromisso com as suas fontes. Esse projeto é uma forma de levar conteúdos
produzidos por historiadores, para alunos e professores de história da rede
básica de ensino, e para o público em geral, debatendo as principais pautas
históricas atuais e questões levantadas pelo cenário político do país. Pretende
oferecer informações de fácil entendimento, sem, contudo, serem reducionistas.
Essas questões serão explanadas e analisadas por meio de um PodCast,
ferramenta que vem crescendo no mundo virtual e sendo bastante acessadas
por jovens estudantes, os quais são uns dos públicos alvos. Os roteiros do
PodCast serão desenvolvidos com base nas demandas atuais, podendo ser
explicados conceitos históricos, ideias do senso comum e acontecimentos
recentes de acordo com as rápidas transformações do tempo presente.
Pretendemos analisar o tempo que os ouvintes passam escutando o PodCast,
abrir espaço para comentários, sugestões de temas e discussões. Esperamos
produzir e fornecer uma ferramenta de troca de saberes. Por tanto esse projeto
que une mídias digitais, ensino e história pública é de suma importância no
contexto atual no qual professores buscam conteúdos de qualidade para seus
alunos e esses por sua vez, procuram meios dinâmicos de aprender para além
das formas tradicionais.
Palavras-Chave: Ensino. Tempo presente. PodCast. Informação. História
Pública.

1

Universidade Regional do Cariri, e-mail: valeriadeoliveira196@gmail.com
Universidade Regional do Cariri, e-mail: lucashisto@hotmail.com
3
Orientadora Profa. Dra. Universidade Regional do Cariri, e-mail:
sonia.urca@gmail.com
2

