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RESUMO:

Este artigo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre a aplicação de um experimento realizado com a  
utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC no ensino da História. Durante esta experiência  
foram utilizadas técnicas apoiadas por metodologias construtivistas de ensino, e foram desenvolvidos os temas 
modernismo  e  a  “Semana  de  Arte  Moderna  de  1922”.  Para  sua  realização  utilizamos  na  sala  de  aula  um 
notebook  com acesso a  internet e um projetor de multimídia, estas apresentações foram desenvolvidas com a 
ferramenta PowerPoint e, como extensão da sala de aula foi criado um grupo nas redes sociais, para a postagem 
de vídeos compartilhados do Youtube. Apesar da utilização do Facebook como ambiente virtual de aprendizagem 
ter mostrado potencial educativo, acreditamos que o seu planejamento deve prever detalhadamente de acordo 
com época de execução do trabalho e o quanto os alunos estão ocupados em outros afazeres. Outro fator a ser 
considerado quando utilizamos as TIC em um projeto educativo, é pensar nos alunos que ainda não possuem 
nenhuma habilidade com as tecnologias digitais e desta forma ficam excluídos do processo. Este trabalho se 
torna  relevante,  pois  mostram  as  facilidades  de  relacionamento  ente  os  agentes  fora  da  sala  de  aula 
proporcionados pelo Facebook, bem como a utilização de um computador com acesso a Internet, principalmente 
em uma aula que envolveu a Arte, tornando possível o esclarecimento de dúvidas, e a visualização de obras 
modernistas em tempo real.

Palavras-chave:  Tecnologias  da  Informação.  Comunicação.  Modernismo.   Redes  sociais.   História. 
Construtivismo.

ABSTRACT:

This  article  aims  to  perform a  reflection  on  the  application  of  an  experiment  carried  out  with  the  use  of 
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Information and Communication Technologies - ICT in the teaching of History. During this experience were  
used techniques supported by constructivist methodologies of teaching, and were developed topics modernism 
and the “ Semana de Arte Moderna de 1922 ”. For its implementation we use in the classroom a laptop with  
internet access and a projector for multimedia, these presentations were developed using the PowerPoint and, as 
an extension of the classroom was created a group on social networks, to the post of shared videos from Youtube. 
In spite of the use of Facebook as virtual learning environment have shown educational potential, we believe that 
your planning should provide in detail according to the season of execution of the work and how much the  
students are busy with other things to do. Another factor to be considered when we use ICT in an educational 
project, is thinking in students who do not yet have no ability with digital technologies and thus are excluded  
from the process. This work is important, because it shows the features of relationship between agents outside 
the classroom provided by Facebook. As well as the use of a computer with Internet access, especially in a class  
that involved the Art, making possible the clarification of doubts, and the visualization of modernist works in 
real time.

Keywords: Information Technology. Communication. Modernism. Social Networks. History. Constructivism

1. INTRODUÇÃO

A  perspectiva  modernizadora  do  começo  do  século  XX  se  caracterizava  como 

adequada  a  uma  nova  era.  Não  foi  um movimento  em oposição  ao  que  os  modernistas 

consideravam velho, mas sim encarado como uma passagem necessária a um novo tempo. 

Esta seria o “resultado inevitável da época” e, consequência do automóvel, dos fios elétricos, 

das usinas, dos aeroplanos, da arte, que associados a ideias libertárias eram os elementos de 

sua estética (MORAES, 1998, p. 225-226). Hoje vivemos um momento que outro fenômeno, 

computadores  conectados  em uma  rede  mundial,  está  nos  conduzindo  à  outra  nova  era, 

portando,  como  diziam  os  modernistas  do  século  passado  também  somos  “resultados 

inevitáveis da época”. Embora não exista consenso entre cientistas sociais sobre o que é pós-

moderno, ou o que é pós-modernidade uma corrente aponta que durante as décadas de 60 e 70 

houve uma ruptura com este sujeito moderno marcando este período como de transição para 

uma pós-modernidade, ou como descreve Bauman, uma sociedade que vive a “modernidade 

líquida”. 

“Líquido Moderno” é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus 
membros  mudam  num  tempo  mais  curto  do  que  aquele  necessário  para  a 
consolidação,  em hábitos  e  rotinas,  das  formas  de  agir.  A liquidez  da  vida  e  a 
sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente.  A vida líquida, assim coma 
sociedade-líquido-moderna,  não  pode  manter  a  forma  ou  permanecer  por  muito 
tempo (BAUMAN, 2009, p.7).

Não existem mais dúvidas que a introdução das novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC)  está  transformando nossa  sociedade e  por  consequência,  a  educação. 

(SCHLEMMER;  FAGUNDES,  2000,  p.3)  ressaltam  que  “estamos  vivendo  na  Era  da 

Informação, na Sociedade em Rede, cuja transformação fundamental é que passamos de uma 
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sociedade centrada no trabalho para uma sociedade da educação”.

Este  mundo globalizado,  conectado em uma rede mundial  e altamente tecnológico 

representa o grande desafio para nós, educadores, que interagimos com uma nova geração de 

alunos,  os  quais  apresentam saberes  diferenciados  da  geração  que  os  antecedeu  onde  as 

verdades de hoje, amanhã já não são tão importantes. Então, como produzir conhecimento 

neste mundo de mudanças tão rápidas?  Por que construir conhecimentos que dentro de pouco 

tempo estarão desatualizados? . 

Sabendo da importância  de dominar  os  processos  e  as  técnicas  que nos  permitem 

construir  o  conhecimento  de  forma  permanente  por  toda  a  vida,  e  não  o  próprio 

conhecimento,  este  trabalho  busca  apresentar  algumas  reflexões  sobre  um  experimento 

realizado em sala de aula, com a utilização das TIC aplicadas no ensino de História. A origem 

dos dados analisados neste estudo foi à aplicação de um Projeto de Ação na Escola (PAE) 

construído  no  curso  de  pós-graduação  em  nível  de  especialização,  em  Tecnologias  da 

Informação e Comunicação na Educação (TIC EDU) da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG) em conjunto com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) na modalidade à distância.

O tema proposto tratou de uma abordagem histórica sobre modernidade, modernismo 

e a Semana de Arte Moderna de 1922. Focamos o assunto dando ênfase aos artistas brasileiros 

da  época,  que  propunham  uma  renovação  da  produção  artística  nacional  defendendo  a 

nacionalização das fontes de inspiração do artista brasileiro, que até então era mero reprodutor 

das escolas europeias.

Com este trabalho atingiu-se o objetivo de levar os alunos a discutir e refletir sobre 

alguns dos principais fatos que estavam ocorrendo no Brasil e no mundo, em um período 

entre duas guerras mundiais, durante o qual germinava o processo de globalização que hoje 

vivemos e também oportunizar aos alunos uma forma de construir o conhecimento com o 

auxílio das TIC.  

2. DESENVOLVIMENTO

Para  a  realização  da  aula  planejamos  abordar  o  tema  sob  a  ótica  de  teorias 

construtivistas de ensino, com o objetivo de despertar nos alunos dúvidas sobre o conteúdo a 

ser desenvolvido e, que na busca de suas respostas,  desenvolvessem capacidades cognitivas 

de  questionar,  analisar  e  tecer  considerações  sobre  o  conteúdo  apresentado,  tendo  como 
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objetivo final a construção e compreensão do conhecimento, e não a mera reprodução do 

conteúdo estudado.

 “A epistemologia  construtivista  relaciona-se  fundamentalmente  com  a  ideia  de 
construção, o que no planejamento de materiais didáticos informatizados pode ser 
traduzido na criação de ambientes de aprendizagem que permitam e deem suporte à 
construção de alguma coisa ou ao envolvimento ativo do estudante na realização de 
uma tarefa, que pode ser individual ou em grupo, e a contextualização desta tarefa.” 
(REZENDE, 2002, p.4).

Neste  sentido,  a  utilização  de  técnicas  construtivistas  se  mostra  de  extrema 

importância  no  desenvolvimento  do  trabalho  por  permitir  o  diálogo  na  sala  de  aula, 

valorizando o conhecimento prévio dos alunos e contribuindo com a intenção de uma aula 

interdisciplinar envolvendo a Literatura e a História.

Desenvolvemos discussões envolvendo o Modernismo, incluindo a “Semana de Arte 

Moderna  de  1922”,  temas  abrangidos  pelo  conteúdo  programático  das  disciplinas  de 

Literatura e História. O trabalho se desenvolveu sem um roteiro específico, e durante e após a 

apresentação de alguns slides postados no site www.slideshare.com sobre o modernismo4 e a 

Semana de Arte Moderna5, os alunos livremente teceram suas considerações e expuseram suas 

dúvidas. Este diálogo logo se tornou muito interessante. Por exemplo, quando comparávamos 

como viviam as pessoas na Europa e no Brasil no começo do século XX, o assunto tomou o 

rumo sobre a forma de colonização e da imposição da cultura europeia sobre as culturas 

autóctones  das  Américas.  Neste  momento  dois  alunos  de  nacionalidade  espanhola,  se 

manifestaram, relatando que o pensamento europeu ainda considera que estes aqui vieram 

para “civilizar” os povos. Isto mostra as diferenças que existem na forma de pensar entre duas 

culturas, gerando um campo fértil para discussões no campo da História e das ciências sociais 

em um todo, pois mostrou um fato que despertou muito a curiosidade dos alunos.

Normalmente  confere-se  à  História  o  papel  de  encontrar  no  passado  pontos  de 
referência, de nos fornecer as origens, as genealogias e as ligações civilizacionais e 
até  de  nos  ancorar  face  à  fugacidade  do  presente.  Mas,  numa perspectiva  mais 
prospectiva, também se lhe atribui a função de ajudar os alunos na construção da sua 
identidade  pessoal,  nacional  e  civilizacional,  seja  nas  vertentes  de conhecer,  ser, 
fazer e viver com os outros, seja no espaço que lhe é conferido pelo quadro dos sete 
saberes6 apresentados por Morin  (2000) como fazendo parte da educação do futuro. 
A lucidez  e  a  globalidade  do  conhecimento,  a  primazia  do  ensino  da  condição 
humana,  a compreensão da identidade terrena,  a preparação para a incerteza e o 
inesperado, a educação para a compreensão e para a paz e o ensino da ética do 
gênero humano, são algumas das vertentes onde a História pode, deve e tem de dar o 

4 http://pt.slideshare.net/enderleoliveira/modernismo-26803128
5 http://pt.slideshare.net/enderleoliveira/semana22
6 O conhecimento, o conhecimento pertinente, a identidade Humana, a compreensão Humana, a incerteza, a 
condição planetária e a Antropo-ética (MORIN , 2001). (N.A.).
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seu contributo insubstituível (ALVES, 2006, p.68).

Esta discussão se estendeu até o final da aula, mostrando que apesar de globalizado, 

nosso mundo ainda conserva suas diferenças culturais e também mostrou que somos capazes 

de  construir  diálogos  sobre  os  quais  podemos  defender  nossas  ideias  e  respeitar,  mesmo 

discordando, o pensamento do outro.  Infelizmente este diálogo não se estendeu ao grupo do 

Facebook. 

Neste contexto, os professores se veem imersos em situações às quais precisam lidar, 
pois compartilhamos da crença de que não é possível pensar a formação e a ação 
docente  sem considerar  os  meios  e  os  modos  de  produção  da  própria  História, 
contextualizando-os  e  problematizando-os  a  tal  ponto  que  se  possa  chegar  ao 
entendimento  da  educação  tanto  no  campo  da  teorização  da  prática  pedagógica, 
quanto em seu viés político-ideológico. É importante observar que os professores no 
seu trabalho estão, a todo o momento, reproduzindo as suas expectativas e as suas 
esperanças. (SANTOS et al, 2012, p.72)

As atividades foram realizadas na Escola Estadual de Ensino Médio Brigadeiro José 

da Silva Paes, localizada no bairro Lar Gaúcho da cidade do Rio Grande no estado do Rio 

Grande do Sul, em um curso do  Programa de Auxilio ao Ingresso nos Ensinos Técnico e 

Superior  (PAIETS)7 da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  (FURG).  O  PAIETS  é  um 

Programa de inclusão social que agrupa cursos de apoio educacional popular para ingresso 

nos ensinos superior e técnico, visando possibilitar à comunidade o estudo numa universidade 

pública. O Grupo de Apoio Educacional Maxximus, oferece aos alunos um curso preparatório 

ao processo seletivo do Exame Nacional  do Ensino Médio (ENEM).  Nossa preocupação 

principal  foi  valorizar  o  que os  alunos conseguiram construir  individual  e  coletivamente, 

dando menor relevância à mera reprodução do conteúdo proposto.

Neste curso, em horário noturno, estão matriculados trinta e cinco alunos das mais 

diversas faixas etárias, desde adolescentes até pessoas de idade mais avançada, moradores dos 

bairros adjacentes ao da Escola. 

Esta turma se mostrou interessante pela grande amplitude de idade de seus alunos 

reunindo na mesma turma pessoas nascidas na era pré-digital  que não dominam as novas 

tecnologias, e jovens nascidos e criados na era digital, denominados de “Nativos Digitais” ou 

“cyber-infantes”  (SANTOS et  al,  2012,  p.  71),  que  dominam estas  tecnologias  digitais  e 

utilizam uma nova  linguagem,  totalmente  midiática.  De acordo  com Santos  et.  al.,  estes 

alunos:

7 http://www.proexc.furg.br/?s=paiets
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 [...]  formam as primeiras gerações que cresceram e se socializaram com e através 
das novas tecnologias. Muitos estão passando suas vidas em contato tão intenso com 
computadores,  vídeos,  jogos,  músicas  eletrônicas,  telefones  celulares  e  outras 
ferramentas da era digital, que já não conseguem articular sua vida sem o uso destes 
artefatos. Assim, estes artefatos constituem-se numa extensão de seu próprio corpo e 
de sua subjetividade, ou seja, integram sua existência. (SANTOS et al, 2012, p. 71).

Estas novas tecnologias necessitam de pessoas com mais qualificação, tanto para sua 

produção quanto para sua utilização. Estas novas habilidades são necessárias não somente ao 

trabalhador  que,  a  toda  hora  tem  que  se  adaptar  às  inovações  tecnológicas  que  vão  se 

incorporando em seu ferramental, mas são necessárias também, e cada vez mais, a todas as 

pessoas que fazem parte de uma sociedade cada vez mais tecnológica.  Podemos utilizar como 

exemplo o autoatendimento, que começou nos bancos e hoje já compramos desde passagens 

aéreas  até  hambúrgueres  em seus  terminais,  além das  opções  de serviços  oferecidos  pela 

Internet. Na velocidade que estas transformações ocorrem, devemos ensinar aos nossos alunos 

um  modo  de  raciocínio  novo,  uma  forma  de  pensar  diferente  daquela  que  foi  até  hoje 

ensinada, pois qualquer competência técnica ensinada, logo se tornará antiga. 

Trabalhamos a disciplina de “Introdução à Literatura Brasileira”, onde desenvolvemos 

o  contexto  social  e  político  do  momento  estudado,  aproveitando  a  oportunidade  para 

desenvolver um diálogo multidisciplinar entre a História e a Literatura. Multidisciplinaridade 

esta  que segundo  Febvre é a forma qual devíamos encarar a  educação,  como nos lembra 

Mota:

[...]  não  via  ele  limites  rigidamente  estipulados  entre  as  diversas  disciplinas;  ao 
contrário, vislumbrava sim uma unidade do conhecimento, para a qual contribuiriam 
histórias,  políticas,  geográficas,  filosóficas,  sociológicas,  antropológicas  etc. 
(MOTA, 1978, p. 15).

Entre  os  assuntos  discutidos  incluímos  o  estudo  de  algumas  obras  de  autores 

modernistas que promoveram e participaram em 1922 da “Semana de Arte Moderna”, evento 

considerado como o marco inicial do movimento modernista que vinha germinando no Brasil, 

e rompeu com os padrões da arte até então estabelecidos. Em um momento histórico peculiar 

este movimento acompanhou um processo que já se desenvolvia em outras partes do mundo, 

apoiado pelos avanços tecnológicos permitidos com a utilização de novas fontes de energia, 

como o petróleo, o gás e a eletricidade resultando em um grande aumento de investimentos 

capitalistas.  Cabe ao historiador captar estas transformações estruturais, que são passagens de 

uma forma a outra  seja na arte,  na sociedade,  na política,  na cultura,  na economia,  entre 

outras, do momento que estamos estudando. 
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Definimos como objetivo proporcionar aos alunos conhecimentos sobre o momento 

social  e político da Europa e  do Brasil  no começo do século XX, para que construíssem 

reflexões  sobre  como  era  o  mundo  nesta  época  e  as  transformações  ocorridas,  algumas 

expressas ou influenciadas pelo movimento modernista,  que não se restringiu às artes e a 

literatura. 

Foram usadas contribuições de historiadores da vertente da Nova Escola ou Escola dos 

Annales por esta corrente historiográfica permitir uma variedade de abordagens históricas em 

praticamente todas atividades humanas e no seu interesse pelo cotidiano do homem comum, 

como descreve Burke: 

Nos últimos trinta anos nos deparamos com várias histórias notáveis de tópicos que 
anteriormente não se havia pensado possuírem uma história, como, por exemplo, a 
infância, a morte, a loucura, o clima, os odores, a sujeira e a limpeza, os gestos, o  
corpo, a feminilidade, a leitura, a fala e até mesmo o silêncio. O que era previamente 
considerado imutável é agora encarado como uma “construção cultural”, sujeita a 
variações, tanto no espaço quanto no tempo (BURKE, 1992, p. 11).

Como podemos observar tal visão da história, por sua abordagem multidisciplinar e a 

grande possibilidade de temas se adapta perfeitamente às diretivas e metodologias propostas 

para a utilização das TIC na construção do conhecimento.

 Outro objetivo foi uma aproximação dos alunos às possibilidades educativas da rede 

social  Facebook, que é uma rede social compartilhada por milhões de usuários em todo o 

mundo mostrando que, no mesmo local que expomos fatos e acontecimentos da nossa vida 

pessoal,  é  possível  construir  o  conhecimento,  aliás,  este  foi  o  objetivo  inicial  de  Mark 

Zuckerberg e alguns colegas quando criaram uma página na  Internet em 2004 para que os 

alunos  da  Universidade  de  Harvard  pudessem  compartilhar  informações  acadêmicas,  se 

comunicar entre si, enviar mensagens e publicar arquivos digitais.  Utilizamos o  Facebook 

como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pois este “pode possibilitar a construção e 

(re)construção  de  saberes,  através  da  dialogicidade  e  da  interação,  permitindo  também a 

integração, a colaboração e a comunicabilidade em rede entre os sujeitos, possibilitando a 

criação e recriação de novos conceitos de aprendizagem” (VIEIRA; VANIEL, 2013, p.1).

O Facebook é uma das tecnologias presentes na Web 2.0 que:

Caracteriza o lado social e mais interactivo da Internet, onde os utilizadores têm um 
papel  preponderante  na  produção,  difusão  e  acesso  à  informação,  e 
consequentemente,  na  sua  capacidade  de  processamento  e  de  geração  de 
conhecimento em novos espaços e lugares. As tecnologias Web 2.0 (podcasts, wikis, 
redes sociais e mundos virtuais) fazem parte do dia-a-dia dos nossos alunos e,  a 
pouco e pouco, os professores procuram fortalecer a relação pedagógica entre ambos 
através  de  tecnologias  e  ferramentas  Web  que  favoreçam  a  interacção  com 
conteúdos  e  com  os  intervenientes  dos  processos  de  aprendizagem.(PATRICIO; 
GONÇALVES, 2013, p.3).
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Portanto  na  Web 2.0  o  usuário  não  é  mais  um  simples  destinatário  das 

informações,  ele  se  apropria  destas,  reflete  e  contribui  com sua  parte  na  construção  do 

conhecimento. O  Facebook, sendo uma rede social, apresenta características que permitem 

seu uso na educação, quando associado a metodologias de ensino que possibilitem ao aluno se 

tornar responsável por grande parte do seu aprendizado, desde que, esta troca seja mediada 

pelo professor e, sendo assim,

[...]  é possível pensar o FACEBOOK como uma extensão da sala de aula,  como 
ferramenta de aprendizagem permitindo que a educação aconteça de outras formas 
que  não  apenas  a  presencial  e  que  também oportuniza  estudantes  e  professores 
desenvolverem novas maneiras de aprender. O professor de qualquer área do ensino, 
através de grupos criados no FACEBOOK, por exemplo, pode antecipar os assuntos 
a serem abordados na sala de aula. Assim, estimula o aluno a pesquisar sobre esses 
temas a fim de promover uma discussão mais interessante, tanto pelo grupo no site 
de  rede  social  quanto  na  sala  de  aula,  sobre  o  que  pretende  ensinar.  (COSTA; 
FERREIRA, 2013, p.142).

Apesar  de  listar  mais  de  trinta  aplicações  do  Facebook  com potencial  educativo, 

(PATRICIO; GONÇALVES, 2013, p. 10-11) alertam que as referidas aplicações podem ter 

objetivos  e  finalidades  diferentes  para  alunos  e  professores  e  salientam que  cabe  a  cada 

docente  avaliar  a  melhor  forma  de  utilização  das  mesmas,  explorando  os  benefícios  e 

minimizando as limitações que delas possam ocorrer. 

A execução desta experiência foi muito gratificante, pois foi a primeira oportunidade 

que tivemos de aplicar metodologias mais indicadas para o uso das TIC na construção do 

conhecimento,  pois  apesar  de  já  utilizarmos  apresentações  e  vídeos  no  multimídia, 

reproduzíamos  as  velhas  práticas  na  sala  de  aula,  de  uma  maneira  que  nas  palavras  de 

FAGUNDES (2011),  “O que estamos fazendo não é  ensinar  para que o aluno aprenda,  é 

torturar os alunos para mantê-los na mediocridade”.  Neste sentido esta experiência serviu 

para confirmar a necessidade do professor estar em uma constante busca do domínio dos 

saberes necessários para o exercício da docência, saberes estes que são adquiridos ao longo de 

nossa existência tanto como indivíduos como profissionais.  De acordo com TARDIF,

De  fato,  em  toda  ocupação,  o  tempo  surge  como  um  fator  importante  para 
compreender os saberes dos trabalhadores,  na medida em que trabalhar remete a 
aprender a trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os saberes necessários à 
realização do trabalho: “a vida é breve, a arte é longa”, diz o provérbio. (TARDIF, 
2000, pg. 210).

Ainda segundo TARDIF (2000, p.210), no caso da docência esta aprendizagem para o 
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trabalho passa por uma longa fase de escolarização para adquirir os conhecimentos teóricos e 

técnicos necessários ao trabalho, e na maioria das vezes precisa ser complementada com uma 

formação  prática,  adquirida  diretamente  com a  experiência  do  trabalho,  conforme  vai  se 

familiarizando com o ambiente e assimilando com o passar do tempo os saberes necessários à 

realização de suas tarefas. Esta aquisição de conhecimento frente à sociedade contemporânea, 

na  qual  os  conhecimentos  adquiridos  são  dinâmicos  e  efêmeros,  exige  do  professor  uma 

atualização constante acerca de seus conhecimentos.

Sabíamos da dificuldade que seria a aplicação de abordagens construtivistas, devido à 

imposição dos currículos, pois tratamos de um tema pré-definido sobre o qual os alunos não 

tiveram a opção de escolher, então, nosso ponto de partida para introdução ao assunto foram 

questionamentos levantados durante a aula de Literatura,  cujo tema era modernismo. Esta 

mesma dificuldade foi relatada por (NITZKE; FAGUNDES, 1999, p.14) deste modo: “Ao 

tentar-se uma abordagem de prática construtivista logo percebe-se que as organizações de 

ensino, os currículos, e inclusive as salas de aula existentes não dão conta das necessidades 

impostas pela nova prática”.  Então, quando o assunto alcançou os autores que participaram 

da Semana de Arte Moderna de 1922, e no momento que surgiram questionamentos por parte 

dos alunos, começamos nossa intervenção, apresentando slides construídos com a ferramenta 

PowerPoint. Sob o ponto de vista dos currículos (SCHLEMMER; FAGUNDES, 2000, p. 9) 

apontam que estes, quando observados numa nova perspectiva didático-pedagógica devem ser 

construídos  no  processo,  interdisciplinares  sem  uma  sequencia  única  e  geral  visando  a 

construção de redes  de significação sempre partido das  questões do aluno conforme suas 

necessidades e desejos. 

Optamos pela utilização do Facebook, por este permitir uma maior socialização entre 

os alunos, pois "o conhecimento humano é essencialmente coletivo, e a vida social constitui 

um dos atores essenciais da formação e do crescimento dos conhecimentos...". (Piaget, 1973, 

p.17). Hoje grande parte desta vida social  já está se realizando exclusivamente por meios 

digitais, sendo cada vez maior o número de indivíduos que não se conhecem fisicamente e 

utilizam apenas ferramentas  online para se comunicar,  portanto o uso desta rede social se 

justifica pelo fato que:

O Facebook tornou-se não só um canal de comunicação e um destino para pessoas 
interessadas  em  procurar,  partilhar  ou  aprender  sobre  determinado  assunto  mas 
também, um meio de oportunidades para o ensino superior, designadamente: é uma 
ferramenta popular; fácil de usar; não necessita de desenvolvimento interno ou de 
aquisição  de  software;  é  útil  para  alunos,  professores  e  funcionários;  permite  a 
integração  de  diversos  recursos  no  Facebook  (RSS  feeds,  blogs,  twitter,  etc.); 
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fornece  alternativas  de  acesso  a  diferentes  serviços;  permite  o  controlo  de 
privacidade (podemos controlar a informação que queremos que os outros vejam 
sobre  nós);  e,  acima  de  tudo,  não  a  podemos  ignorar.  (Kelly  apud  Patrício  e 
Gonçalves, 2010, p.7).

Na  aula  presencial  definiu-se  um  roteiro  e  a  aula  foi  iniciada  com  uma  breve 

explanação sobre algumas características da modernidade após passamos para uma discussão 

com os alunos, durante a apresentação dos slides, sobre alguns fatos que estavam ocorrendo 

no mundo e  no  Brasil  naquele  começo  de  século.  Concluídas  estas  questões  norteadoras 

sugerimos  que  fossem feitas  pesquisas  na  Internet,  em livros,  revistas,  entrevistas,  entre 

outros, para postar suas descobertas no grupo do Facebook. Carvalho avalia que

[...] um dos principais benefícios destas novas aplicações da web, de uso livre que 
simplificam tremendamente a cooperação entre pares, responde ao princípio de não 
requerer  do  usuário  uma  alfabetização  tecnológica  avançada.  Estas  ferramentas 
estimulam a  experimentação,  reflexão e  geração  de  conhecimentos individuais  e 
coletivos,  favorecendo a construção  de  um ciberespaço  de inter  criatividade  que 
contribui para criar um espaço de aprendizagem coletiva. (CARVALHO,2008, p.6).

Verificamos tal afirmativa constatando a mudança na atitude dos alunos quando lhes 

foi dito que poderiam usar seus dispositivos móveis dentro da sala de aula. Realizamos as 

aulas usando um notebook conectado à  Internet através da tecnologia 3G – a escola possui 

rede  wireless,  mas  não  abrange  a  sala  onde  desenvolvemos  a  tarefa  -  e  um projetor  de 

multimídia.  Distribuímos um questionário no início da aula,  que foi  respondido por onze 

alunos, pudemos identificar que 83% dos alunos já possuíam conta no Facebook e os que não 

tinham  também  não  mostraram  interesse  em  criar  a  conta,  pois  não  teriam  acesso  ao 

computador.  Apesar  de  contar  com  poucos  indivíduos,  este  grupo  se  mostrou  muito 

preocupante por não possuir ainda as habilidades necessárias para utilização das TIC.

Nesta sociedade informático-cibernética a educação é chamada a priorizar o domínio 
de certas habilidades a ela relacionadas e, os que não possuem as habilidades para 
tratar  a  informação,  ou  não  têm  os  conhecimentos  que  a  rede  valoriza,  ficam 
totalmente excluídos. Fossos e diferenciações entre grupos humanos estão abertos. 
(GATTI, 2005, pg.603).

Não foi necessário que a aula se realizasse no Laboratório de Informática, pois um dos 

objetivos da aula seria a utilização do  Facebook como extensão da sala de aula, durante a 

semana.  

Como os sites de redes sociais são ferramentas assíncronas, sua utilização permite o 
acesso, tanto dos educandos quanto do professor em qualquer tempo ao conteúdo da 
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discussão no grupo. Dessa forma, o professor acompanha o trânsito dos alunos no 
grupo e pode intervir sempre que necessário no aprendizado. (COSTA; FERREIRA, 
2013, p. 143).

As aulas se desenvolveram no período de duas semanas, com quatro horas-aula na 

primeira semana, no desenrolar da semana postagens no grupo do  Facebook8 (Figura 1) e 

quatro horas-aula na terça-feira posterior. 

Figura  - Grupo do Facebook

No grupo optou-se por postagens de textos e vídeos curtos, pois os estudantes de hoje 

foram criados em um mundo já  digital  e possuem uma visão  extremamente  diferente  da 

geração que os antecedeu, onde muitos de nós professores estamos incluídos. Hoje, textos e 

vídeos longos logo são trocados, em um simples clique, por outra aba do navegador ou outro 

aplicativo.

Percebemos que as novas tecnologias estão alterando profundamente a maneira de 
pensar, agir, produzir e interagir com as informações e conhecimentos. A leitura e a 
escrita e suas diversas formas de apropriação, hoje, não são mais o que eram antes. 
Os  meios  midiáticos,  a  linguagem  audiovisual,  imagética  e  icônica  nos 
bombardeiam  a  todo  instante,  instituindo  e  (re)construindo  novas  noções  de 
espacialidade e temporalidade.  Faz-se necessário,  afirmam alguns,  dominar esses 
novos  instrumentos  e  linguagens  para  não  sermos  dominados  por  eles.  Daí, 
reiteramos a importância da escola,  lócus privilegiado da produção de saberes  e 
conhecimentos  e  espaço  formal/institucional  de  construção  identitária,  enquanto 

8 https://www.facebook.com/groups/ SemanaArteModerna22/
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mediadora do processo e relação sociedade-tecnologia, pois não podemos mais ser 
apenas meros consumidores de informações, seres passivos que nos tornamos frente 
ao rádio e à televisão, mas sim definidores e construtores éticos de sua produção 
(ALVES et al, 2007, pg. 2).

Explicamos  aos  alunos  os  motivos  para  aplicação  do  projeto,  os  objetivos  de 

desenvolver um trabalho com aplicação de metodologias que permitem o uso das TIC na 

educação e apresentamos a  temática que iríamos trabalhar  nas aulas  seguintes.  Durante a 

apresentação de slides com características da modernidade e de fatos que ocorriam no mundo 

no início do século XX entre eles a Semana de Arte Moderna, discutimos o contexto político e 

social do Brasil e do mundo.  O objetivo destes  slides foi incentivar os alunos a buscarem 

outros pontos de vista – os seus – sobre o assunto, manifestando suas dúvidas conforme seus 

interesses. 

O papel do professor, na abordagem construtivista, aproxima-se de uma concepção 
de profissional que facilita a construção de significados por parte do aluno nas suas 
interpretações  do  mundo.  Assim,  este  profissional  será  melhor  denominado  de 
facilitador pedagógico.  Para  que possa ajudar o aluno,  o  facilitador pedagógico, 
primeiramente, deverá possuir uma concepção clara da construção de conhecimento 
enquanto  processo  dinâmico  e  relacional  advindo  da  reflexão  conjunta  sobre  o 
mundo real. (REZENDE, 2002, p. 12).

No fim do primeiro dia convidamos os alunos a participar do grupo no Facebook, para 

discutirmos a Semana de Arte Moderna de 1922 em encontros virtuais durante toda semana 

até o nosso próximo encontro.

O grupo contou com a adesão de doze alunos, que realizaram algumas postagens, onde 

90% destes visualizaram as postagens sugeridas pelo professor. Na nossa avaliação os alunos 

somente não participaram mais por consequência da proximidade da realização do Enem. Na 

última aula apresentamos um vídeo postado no sítio de compartilhamento de vídeos Youtube,  

no projetor de multimídia, este vídeo apresenta uma versão compacta da mini-série Um Só 

Coração9 (REDE GLOBO, 2004)  que nos traz um recorte sobre a construção da identidade 

cultural  da cidade de São Paulo,  durante o século XX. Momentos da vida social,  urbana, 

cultural e política da cidade estão inseridos na trama, incluindo a Semana de Arte Moderna de 

1922.  Após este  vídeo distribuímos textos  e poemas modernistas  entre  nós,  professores e 

alunos, e pedimos que cada um lesse o seu para os colegas onde, após cada leitura, todos 

teciam considerações.  Continuamos nosso diálogo no decorrer da aula e no fim foi solicitado 

que respondessem uma enquete (Figura 2) postada no grupo para saber como avaliavam as 

discussões  no  Facebook. Não  fizemos  uma  avaliação  final  da  unidade  para  saber  das 

9 http://www.youtube.com/watch?v=zc2AHqe9zrw
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aprendizagens adquiridas, pois estas aulas foram somente para abrir uma janela da História no 

conteúdo da Literatura.

Figura  – Enquete

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir  da  experiência  vivenciada,  foi  possível  observar  que  com a  utilização  de 

vídeos, apresentações e sons, conseguimos um grande interesse e boa participação dos alunos 

dentro da sala de aula convencional. 

Quanto  à  utilização  do  Facebook como  ambiente  virtual  de  aprendizagem, 

acreditamos que o seu planejamento deve incluir fatores que não pensamos antes, como a 

época de realização do trabalho, o grau de ocupação dos alunos em outros afazeres e definir o 

tempo  destas  aulas  virtuais  em um período  maior,  neste  caso  observado  as  aulas  foram 

realizadas duas semanas antes do Enem e os alunos que também trabalham relataram que 
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estavam envolvidos nos estudos finais para realização do exame e não sobrava muito tempo 

para acessar a rede social,  fator que acreditamos não justificar esta não participação, pois 

sabemos que muitos dos nossos alunos hoje têm uma cultura  multitasking  (SANTOS et al, 

2012, p. 72), ou seja são capazes de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, trabalhando 

com várias abas do navegador e janelas concomitantemente e também pelo fato do Facebook 

permitir que a mesma conta utilizada nos momentos de lazer seja usada em aula. Um dos 

fatores que também pode ter contribuído para a pouca participação no grupo refere-se ao fato 

de termos postado todas as apresentações, vídeos e textos antes de apresentar o grupo aos 

alunos, quando estes entraram já puderam visualizar todo conteúdo que havíamos proposto. 

Acreditamos que tais postagens teriam que ser feitas uma a uma ou em lotes, dando tempo 

para que os alunos se manifestassem sobre esta, e ai sim, conforme a demanda sugerida por 

eles nos comentários ou novas postagens colocaríamos novos conteúdos.

É necessário lembrar que vários dos nossos alunos ainda são analfabetos digitais, ou 

seja,  um grupo  que  inclui  a  categoria  de  indivíduos  despreparados  para  interagir  com a 

variedade de artefatos com tecnologia digital atual, e tentar uma forma de incluí-los neste 

mundo.  No  caso  estudado  é  previsível  a  dificuldade  que  estes  alunos  enfrentarão  caso 

consigam o ingresso em cursos de graduação. Sem a apropriação das TIC se torna de extrema 

dificuldade  a  realização  de  um  curso  de  graduação,  onde  matrículas,  consulta  de  notas, 

pesquisas na biblioteca, digitação e entrega de trabalhos, ou seja, quase todas as atividades 

acadêmicas são intermediadas por estas tecnologias.

Observemos que a maioria dos alunos não apresentou maiores dificuldades quanto ao 

uso das TIC, porém o que fazer com os que não possuem estas habilidades?  Xavier (2005, 

pg.  6)  aponta  que  a  exclusão  socioeconômica  desencadeia  a  exclusão  digital  e  uma  se 

alimenta da outra, portanto são necessárias políticas públicas de inclusão para equiparar e dar 

oportunidades a todos os cidadãos, ressaltando que a educação é um processo, e a inclusão 

digital um elemento essencial neste processo. 

O uso das TIC proporciona uma nova forma de encarar o desenvolvimento humano, da 

sociedade e, portanto da educação.  Neste sentido a escola tem que fazer o possível para se 

apropriar das TIC, trilhar um caminho sem volta na cultura digital, mudando o espaço, os 

tempos e o funcionamento das salas de aula, ou seja, mudar a cultura da escola incluindo esta 

na cultura digital.  
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