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O trabalho analisa a utilização da rede social Facebook no estágio em aulas da disciplina História no ensino médio no Colégio de
Aplicação da UFS (Codap-UFS). Em 2012, vivenciamos o estágio no Codap-UFS em aulas de História no ensino fundamental. Nesse
momento, aplicamos o método tradicional, denominado aula expositiva, aliado ao uso de recursos audiovisuais em sala de aula. Em
2013, iniciamos o estágio no ensino médio, onde optamos por continuar aplicando as aulas expositivas. Entretanto, em complemento a
essas aulas, utilizamos uma nova ferramenta, uma vez que criamos uma comunidade virtual no Facebook para que fosse utilizada
como um canal de dúvidas, interação entre a turma e para as atividades da unidade. A utilização da ferramenta possibilitou maior
interação entre alunos e estagiário, reforçando as aulas presenciais.
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The work analyzes the use of social web ‘Facebook’ during the graduation training on teaching History classes for middle school
grades at Colégio de Aplicação da UFS (Codap-UFS). In 2012, we had experienced a training at Codap-UFS teaching History classes
for elementary school grades. At that time we had applied the traditional method, named ‘expository class’ combined with audio-visual
resources. In 2013, we started a teaching training in middle school grades, following the same expository classes’ method. However, in
addition we have opted to use a new tool by creating a virtual community in ‘Facebook’, in order to be a channel for queries, for
interaction with the students and for the regular school activities as well. Its use has provided more interaction between students and
trainees, reinforcing the face-to-face classes.
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INTRODUÇÃO

Este artigo foi feito a partir de duas experiências de estágio docente vivenciadas nos anos de 2012 e 2013 nas aulas de História no
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (Codap-UFS). A primeira realizada numa turma de ensino fundamental, e a
outra realizada numa turma de ensino médio.

Ao apresentar a atividade desenvolvida no ensino fundamental, tivemos o intuito de mostrar, prioritariamente, como foi desenvolvida a
metodologia de ensino-aprendizagem aplicada durante o estágio. Antes disso, traçaremos um perfil da instituição escolhida,
apresentaremos as observações realizadas e a prática do estágio docente na turma de ensino fundamental. Além disso, apresentaremos
a utilização da metodologia de aulas expositivas e o complemento com recursos audiovisuais nas aulas.

No segundo estágio realizado em 2013, que é foco da temática principal deste trabalho, iniciamos falando sobre as atividades
desenvolvidas durante o estágio docente. Todavia, o foco da discussão encontra-se na utilização das novas tecnologias, em
complemento as aulas expositivas durante o estágio no ensino médio nas aulas de História.
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Nessa segunda etapa de estágio, trabalhamos com adolescentes com idade entre 15 a 17 anos. Pensando nisso, utilizamos uma
ferramenta que pudesse complementar o método tradicional de aulas expositivas. Então, discutiremos sobre a utilização de
comunidades virtuais como ferramenta para o ensino. Nesse caso específico, analisaremos a utilização da rede social Facebook, com a
criação de um grupo de estudos que serviu como um complemento às aulas presenciais para a disciplina de História do 2º ano do
ensino médio do Codap-UFS. Essa ferramenta foi utilizada como um canal de dúvidas, interação entre a turma e para as atividades da
unidade.

FASE PREPARATÓRIA: O PRIMEIRO ESTÁGIO EM 2012

O local escolhido para o estágio foi o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (Codap-UFS). O Codap-UFS,
denominado antigo Ginásio de Aplicação, ao ser criado em 30 de junho de 1959, pertencia à Faculdade de Filosofia de Sergipe, e foi
criado com o objetivo de servir como campo de estágio daquela instituição. Mais tarde, em 1968, a Universidade Federal de Sergipe
incorporou, em sua estrutura administrativa e pedagógica, aquele Colégio da antiga Faculdade de Filosofia. Em 1981, o Codap-UFS
foi então transferido para a atual localidade, passando a incorporar-se à comunidade do conjunto Rosa Elze, município de São
Cristóvão.

No ano de 2012, iniciamos as atividades referentes à disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de História I, do curso de
Licenciatura em História da Universidade Federal de Sergipe. Nesse primeiro momento, realizamos o contato inicial com a instituição
de ensino Codap-UFS, a fim de tomar ciência do funcionamento da instituição, horários das turmas, docentes da disciplina história, e a
entrega da documentação necessária para o início dos trabalhos na instituição.

Contamos com a colaboração da coordenação de estágio, para a obtenção de todas as informações necessárias para o início das
atividades de observação. Essa fase de observação foi dividida em três partes: na primeira, pudemos conhecer a sua estrutura física e
administrativa; após isso, fizemos anotações sobre as características da sua estrutura administrativa e das salas; em seguida, com a
autorização da direção, tiramos fotografias da estrutura física da escola: salas de aula, diretoria, coordenações, entre outros.

Após observarmos a escola, iniciamos a segunda fase de observação. Analisamos as aulas da docente escolhida para a realização do
estágio, na turma de 6º ano do ensino fundamental. Em uma unidade inteira, observamos o início da aplicação do conteúdo da
disciplina, as atividades e a avaliação final da unidade. Para essa observação, utilizamos quesitos como: postura, conteúdos
trabalhados, avaliação solicitada, utilização de recursos audiovisuais, metodologia aplicada, entres outros.

No terceiro e último momento da observação, trabalhamos diretamente com a turma do 6º ano do ensino fundamental do Codap-UFS,
durante as aulas da disciplina História. A turma foi acompanhada em uma unidade inteira, onde foram observadas algumas
características positivas e negativas nos discentes que refletiram em todo processo de ensino-aprendizagem. Nos pontos positivos, os
alunos eram participativos, questionadores e interessados nos assuntos trabalhados. Nos quesitos negativos, a turma apresentou
conversas paralelas e desrespeito em alguns momentos à docente.

Após esse primeiro momento de observação, iniciamos, em conjunto com a docente, o planejamento das aulas ministradas de toda a
unidade e do processo avaliativo dos alunos.

Logo depois, iniciamos a prática do estágio docência. Sendo assim, prosseguimos com a 2ª Unidade na turma do 6º ano, onde
utilizamos o método de aulas expositivas e como também recursos audiovisuais, tais como: a televisão e computador, ambas as
técnicas para transmissão dos conteúdos à turma.

Apesar dessa técnica de aulas expositivas ser considerada tradicional e receber críticas negativas, pois, segundo Libâneo (1996, p.
161):

O método expositivo é bastante utilizado em nossas escolas, apesar das críticas que lhe são feitas, principalmente
por não levar em conta o princípio da atividade do aluno. Entretanto for superada essa limitação, é um
importante meio de obter conhecimentos.

Mesmo assim, com a supervisão da docente, iniciamos com as aulas expositivas dialogadas. Nesse sentido, o método aplicado
mostrou-se bastante proveitoso, uma vez que serviu para um estreitamento da relação aluno-professor, pois os alunos prestaram
atenção às aulas e participaram com questionamentos. Contudo, esse resultado pode não ter sido somente por conta da técnica, mas
sim porque os discentes tem constantemente bom comportamento e são interessados nos estudos.

No segundo momento da docência, utilizamos, como complemento, os recursos audiovisuais para ministrar as aulas. De acordo com
Leif (1976): “A utilização dos recursos audiovisuais em sala de aula são técnicas pedagógicas que apelam para o som e a imagem,
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principalmente na aprendizagem das línguas vivas, mas também noutras disciplinas”.

A utilização desses recursos foi importante no sentido em que os alunos tiveram maior interação durante as aulas, visualizando os
conteúdos trabalhados a partir da utilização da televisão e do computador. Esses recursos conseguiram satisfazer a necessidade do
momento, pois, ao utilizá-los, os alunos mostraram maior interesse pelos assuntos, perguntando mais, observando e compreendendo
mais os conteúdos trabalhados.

O ESTÁGIO NO CODAP-UFS EM 2013

No ano de 2013, tivemos a oportunidade de estagiar na mesma instituição de ensino, e continuar o trabalho com a supervisão da
mesma docente de história, mas com a prática docente no ensino médio. Esse segundo estágio integrava parte das atividades da
disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de História II do curso de licenciatura em História da UFS.

Nesse segundo momento, já possuíamos conhecimento de todo o funcionamento administrativo, estrutura e dos docentes da disciplina
de história. Esses fatores foram muito importantes para o exercício da segunda prática de estágio na instituição.

Mesmo assim, realizamos as atividades obrigatórias do estágio como: observação do campo de estágio, observação da prática docente,
planejamento das aulas, do processo avaliativo e a prática do estágio docência, que foi realizada na turma do 2º ano do ensino médio.

No estágio no ensino médio, optamos por manter a metodologia de ensino, uma vez que continuamos ministrando os conteúdos com
aulas expositivas. E optamos pela retirada do complemento trabalhado no ensino fundamental com os recursos audiovisuais.
Entretanto, em comum acordo com a docente, buscamos experimentar uma alternativa dentro das novas tecnologias, algo para
complementar as aulas expositivas.

Sobre a utilização de novas tecnologias, Moran (2000, p.12) fala-nos que:

Sem dúvida as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço e tempo, de comunicação
audiovisual, e estabelecer pontes novas entre o presencial e o virtual, entre o estar juntos e o estarmos conectados
a distância.

Ainda sobre a utilização desses recursos em sala de aula, Rodrigues (apud Santos & Simões, 2009, p.6) afirma-nos que:

As novas tecnologias tem provocado mudanças profundas no nosso modo de vida e na forma como
percepcionamos o mundo. Elas tem vindo a colaborar para a modificação das relações humanas e a contribuir
para uma mudança de paradigma comunicativo. Assim, expressões como ‘sociedade do conhecimento’ ou
‘sociedade da informação’ têm sido cada vez mais referenciadas nos mais diversos espaços e fóruns, sinal da sua
vitalidade e pertinência.

A turma do 2º ano do ensino médio era composta por vinte e três alunos (doze mulheres e onze homens), ou seja, adolescentes de
idade média de 15 a 17 anos. Nesse sentido, optamos por trabalhar com uma ferramenta atual que todos tivessem conhecimento e
acesso, pois: “[...] os jovens estão totalmente sintonizados com a multimídia e quando lidam com texto fazem-no mais facilmente com
o texto conectado através de links, de palavras-chave, o hipertexto” (MORAN, 2000, p.21).

Sendo assim, inserimos as atividades, assuntos e informações da segunda unidade da disciplina História em uma Comunidade Virtual.
Conforme Rheingold (apud SAMPAIO-RALHA, 2007, p.69):

A comunidade virtual é um elemento do ciberespaço, mas é existente apenas enquanto as pessoas realizarem
trocas e estabelecerem laços sociais. [...] são agregados sociais que surgem da rede [Internet], quando uma
quantidade suficiente de gente leva adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente, com
suficientes sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no espaço cibernético [ciberespaço].

A utilização do computador para o ensino não é novidade. No início, poucas pessoas tinham acesso e a sua utilização era de maneira
básica. Com o tempo, houve aumento no acesso ao computador. Isso motivou mudanças no processo de ensino-aprendizagem das
escolas. Mudanças na forma de transmissão dos conteúdos e na forma de relacionamento do professor com o aluno.

Nesse novo cenário: “[...] só há ganho em aprendizado se os professores desempenharem o papel de mediadores, isto é, se
acompanham e sugerem atividades, ajudam a solucionar dúvidas e estimulam a busca de novos conhecimentos (SANTOS, 2006, p.34).

Inicialmente, apresentamos a ideia do grupo de estudos no Facebook à discente do Codap-UFS, que aceitou e deu apoio para a
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ferramenta, apesar de não ter intimidade com as redes sociais. Logo, fizemos uma pesquisa para saber se todos os alunos tinham acesso
a essa rede social. Como uma grande maioria tinha facilidade de acesso, apresentamos a novidade à turma, que aceitou de maneira
empolgada e interessada.

A partir dessa ideia de utilizar novas ferramentas e o papel do docente-mediador, foi criada a Comunidade Virtual com a denominação
“Grupo de História do 2º A Codap-UFS” na rede social Facebook. Atualmente, este site da internet é considerado um espaço de
contato virtual e relacionamento interpessoal, com interação entre pessoas, compartilhamento de informações, entre outras atividades.
A interação entre as pessoas no Facebook, de acordo com Patrício e Gonçalves (2010, p.594): “surge essencialmente pelos
comentários a perfis, pela participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço de encontro, partilha,
discussão de ideias”. O objetivo da criação da ferramenta no estágio serviu para que os alunos da turma pudessem ter autonomia e
acesso aos conteúdos trabalhados e discussões realizadas em sala de aula. Segundo Preti (apud Alves, 2007, p.236) ter autonomia nos
estudos é:

Ter autonomia significa ser autoridade, isto é, ter força para falar em próprio nome, poder professar (daí o
sentido de ser professor) um credo, um pensamento, ter o que ensinar a outrem, ser possuidor de uma mensagem
a ser proferida. Em outras palavras, é ser autor da própria fala e do próprio agir, entre a ação e o conhecimento,
isto é, a não-separação desses dois momentos interdependentes.

Na comunidade virtual, foram realizadas atividades à distância: exposição de conteúdo histórico-informativo de cunho textual e visual,
divulgado pelo estagiário, no intuito de complementar os conteúdos das aulas presenciais. Com base nesses conteúdos, os alunos eram
convidados a participarem da discussão sobre o tema abordado, como também para formularem discussões ou comentários que
serviram como avaliação parcial da nota da unidade.

Os conteúdos trabalhados na Unidade foram: Imperialismo na África, Ásia e Oceania; situação dos Estados Unidos no século XIX e
sua influência na América Latina; Segundo Reinado Brasileiro e Primeira Guerra Mundial.

Uma das atividades avaliativas solicitadas aos alunos foi uma postagem de um texto referente ao conteúdo do Segundo Reinado, logo
abaixo da imagem do Barão de Mauá. Nessa atividade, os alunos postaram individualmente um texto dissertativo sobre a importância
do Barão de Mauá no desenvolvimento industrial do Segundo Reinado. Na maioria das atividades propostas, eram pedidos pequenos
textos, que eram postados de acordo com o tema e a imagem da publicação, dentro da data limite solicitada. Para a atividade proposta,
não bastava apenas “curtir” a postagem, mas também construir um texto de 300 a 500 caracteres.

Além dessas atividades obrigatórias, que, pelo seu caráter, a maioria dos alunos participou, havia postagens de textos e imagens
referentes ao conteúdo da unidade, para complementar o que tinha sido exposto presencialmente.

A respeito de uma maior liberdade de se expressar dos alunos, Moran (2000, p.58) diz que:

A comunicação virtual permite interações espaço-temporais mais livres, a adaptação a ritmos diferentes dos
alunos, novos contatos com pessoas semelhantes, fisicamente distantes, maior liberdade de expressão a distância.
Por dificuldades culturais e educacionais de abrir-nos no presencial, temos mais sucesso na utilização de certas
formas de comunicação a distância.

No geral, a participação dos alunos de uma turma de 23 alunos foi significativa uma vez que, nas atividades obrigatórias, a maioria se
mostrava ativo, e, nas postagens informativas, mais da metade da turma se fez presente seja com um curto comentário ou com uma
ação de curtir a postagem. Enfatizamos que o ato de “curtir” é um meio de dizer que você está ciente daquela mensagem postada, mas
isso não garante que o aluno realmente leu e viu o que foi divulgado, ele pode ter somente clicado no ícone para demarcar a sua
presença virtual.

Com essas publicações na comunidade, a ferramenta de contato gerou uma interação entre estagiário, docente e alunos em momento
extraclasse, favorecendo o canal para resolução de dúvidas e reforçou a interação pessoal entre estagiário e alunos. Neste sentido, para
além do contato habitual da sala de aula, que, muitas vezes, é um momento curto para interagir com os alunos. Apesar de muitos
alunos procurarem o estagiário logo após as aulas e estenderem a sua curiosidade em relação ao conteúdo, havendo maior
interatividade a nível pessoal. Mesmo assim, a ferramenta virtual do Facebook possibilitou uma extensão do tempo de interação a
nível pessoal e isso possibilitou reforçar não somente o campo cognitivo, mas também o campo afetivo.

CONCLUSÃO

A partir da primeira experiência de estágio, podemos perceber a importância da utilização de metodologias em complemento a
metodologia expositiva tradicional. No estágio no ensino médio, podemos colocar na prática a utilização das comunidades virtuais.
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A utilização da ferramenta virtual Facebook, possibilitou uma extensão do tempo de interação a nível pessoal e do tempo das aulas
presenciais, possibilitando reforçar não somente o campo cognitivo, mas também o campo afetivo.

O recurso utilizado teve êxito uma vez que os alunos ficaram satisfeitos com esse complemento didático e se sentiram confortáveis em
um sistema eletrônico o qual tinham afinidade e acesso.

O exercício da prática à distância em complemento a prática presencial, foi muito importante para o ensino-aprendizagem da turma do
2º ano do ensino médio. Pois os alunos puderam a interagir uns com os outros, com o estagiário e com a docente. Além disso, a prática
possibilitou que os alunos discutissem sobre os assuntos, exercitassem o seu pensamento crítico e aprenderem mais sobre os conteúdos
trabalhados em sala de aula.
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