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Parte I - Caracterizações 

1. Caracterização da aluna a quem ministraremos as aulas do gênero virtual: 

Facebook 

Nossa  aluna  nasceu  no ano de  1966 na  cidade  de  São Paulo.  Viveu toda  a  sua 

infância em um bairro simples da zona sul de São Paulo, chamado Jardim Maristela. Seu pai 

era operário de uma fábrica de linhas; sua mãe era dona de casa. Esse casal possui três filhos 

(sendo um irmão e uma irmã mais velhos do que nossa aluna e uma mais nova).

Devido à falta de recursos financeiros, a aluna não pode ser matriculada em nenhum 

jardim de infância, mas como desejava muito começar a frequentar a escola, sua mãe entrou 

em contato com uma conhecida influente em uma escola estadual, próxima da sua residência e 

essa instituição permitiu que a menina fosse matriculada antecipadamente (com seis anos de 

idade) na primeira série do Ensino Fundamental I, no ano de 1972. 

Durante o seu período escolar, a aluna estudou apenas na rede pública de ensino e as 

escolas, as quais frequentou, não possuíam muitos recursos tecnológicos. Os únicos aparelhos 

dos  quais  ela  se  recorda  ter  visto  sendo utilizados  pelos  professores  foram máquinas  de 

escrever e uma máquina denominada Mimeógrafo,  que seria um protótipo de máquina de 

impressão através da qual eram reproduzidas as atividades.

Após  concluir  o  Ensino  Médio,  a  aluna  adentrou  no  mercado  de  trabalho  como 

recepcionista de um hotel famoso e sua principal ferramenta de trabalho era a máquina de 

escrever.  Passado um período, ela  foi  promovida a compradora (responsável  pela  gráfica, 

pelas bebidas e alimentos). Nessa função, ela deveria entrar em contato com pessoas de outros 

estados brasileiros, como Bahia e outros países como Itália. Sendo assim ela teve acesso a 

uma  máquina  chamada  Telex.  Esse  era  um  sistema  internacional  de  comunicações,  que 

consistia em uma  rede mundial com um plano de endereçamento numérico, com terminais 

únicos com os quais se poderia enviar uma mensagem escrita para qualquer outro terminal. Os 

terminais eram semelhantes em aparência e em seu funcionamento com máquinas de escrever 

ligadas a uma rede igual à telefônica, também teve acesso ao Fax, máquina que tem funções 

semelhantes a um Scaner, pois converte o arquivo impresso em uma imagem digital; a um 



Modem, porque envia essa imagem pela linha telefônica para outra máquina de Fax, e a uma 

impressora, pois produz uma cópia em papel do documento recebido.

 Em 1989, passou a trabalhar em casa em um serviço de Telemartketing. Em 2002 

adquiriu seu primeiro computador e os programas como Microsoft Excel e Microsoft Word a 

auxíliaram muito na organização e agilidade de seu trabalho. Em 2005, instalou o acesso à 

Internet em seu computador.  Porém por nunca ter  aprimorado seu conhecimento com um 

curso de informática, até hoje não se sente capaz de navegar pela Internet. Atualmente nossa 

aluna  formou  em  sua  casa  um  ateliê  de  artesanatos  e  deseja  aumentar  o  número  de 

encomendas e de clientes.

2. Caracterização do ambiente de aula

As aulas  serão ministradas  na residência  da aluna,  utilizando o seu  notebook,  da 

marca Acer, conectado à Internet banda larga com um mega de velocidade.

3. Posição do estagiário

Ao conhecer  o trabalho artesanal  dessa aluna e a  sua dificuldade em aumentar  a 

quantidade  de clientes  e  encomendas,  eu  lhe  sugeri  que  utilizasse  o  Facebook como um 

instrumento para mostrar para todas as suas amigas suas produções. Porém  ela ainda não 

possui o conhecimento de como manipular os recursos dessa rede social e tem dificuldade em 

memorizar os procedimentos, sendo assim, me propus a ministrar aulas com o apoio de um 

material didático a fim de ensiná-la a usufruir desse meio de comunicação. A aluna foi muito 

receptiva a proposta e se dispôs a participar das dez horas de aulas, com muito prazer. 

Parte   II - A aula  

As aulas serão realizadas nos dias 20/09, 27/09, 29 /09,  04/10  e  06/10  das  15 

horas às 17 horas, totalizando dez horas/aula.

1. Conteúdo a ser estudado

De acordo com Soares: 

Pode se  conclui  que a  tela  como espaço de  escrita  e  de leitura  traz  não 
apenas novas formas de acesso à informação, mas também novos processos 
cognitivos, novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e escrever,  



enfim, um novo letramento, isto é, um novo estado ou condição para aqueles 
que exercem práticas de leitura e escrita na tela. (SOARES, 2002, p.152).

O processo de letramento se inicia com o nascimento da criança e se prolonga 

por toda a sua vida. Atualmente nossa sociedade vive outra mudança nos mecanismos de 

produção, reprodução e difusão da escrita através da cibercultura, a impressa é subtituída pelo 

computador,  e isso não significa o fim do letramento,  mas sim,  um novo começo.  Sendo 

assim objetivamos letrar nossa aluna nesse novo gênero textual: o gênero virtual. 

    O gênero virtual que será abordado em nossas aulas será o  Facebook, um site 

criado em 2004, por três estudantes da Universidade de Havard, com o objetivo de colocar 

outros  estudantes  em  contato  uns  com  os  outros,  visando  compartilharem  suas  fotos  e 

encontrarem novas  pessoas.  Com o tempo  a popularidade  do site  se  expandiu,  em 2005, 

estudantes  de  800  redes  universitárias  ao  longo  dos  Estados  Unidos  podiam  se  unir,  e 

atualmente sua expansão é contínua já tendo ultrapassado o número de 5 milhões de usuários 

ativos.

De acordo com Kenski (2008), o Facebook é uma das novas formas de comunicação 

e  interação  em  redes  que  possibilitam  a  troca  de  informações  e  cooperações  em  escala 

inimaginável. Paiva (2006) nos faz refletir que através da internet nos transformamos em uma 

“rede humana comunicante” e somos capazes de nos comunicar simultaneamente com muitas 

pessoas sem limitações espaciais e temporais.

2. Objetivo geral da aula:

Possibiltar o letramento nesse novo gênero virtual: o Facebook; e capacitar a aluna a 

divulgar o seu trabalho nessa ampla rede de comunicação social.

3. Objetivos específicos da aula:

Apresentar o Site: www.facebook.com ( este possui a sua página inicial na cor azul, 

na  parte  superior  há  dois  retângulos  na  cor  branca,  reservados  aos  usuários  do  site, 

preenchendo o primeiro com o e-mail ou telefone e o segundo com a senha esses poderão 

acessar o seu perfil. Na parte central da página há  retangulos destinados aos interessados em 

cadastrar-se no site, onde esses poderão escrever suas informações como: nome, e-mail, senha 

entre outras e dar sequência ao processo de cadastro clicando no  botão verde que está logo 

abaixo,  denominado:  “Cadastre-se”.  À esquerda  há  um quadrado  com a  seguinte  escrita: 

“Central de aplicativos”, clicando no mesmo o usuário poderá baixar jogos e programas de 

http://www.facebook.com/


entreternimento em sua perfil); ensinar como fazer se cadastrar e como configurar seu perfil; 

ensinar a pesquisar e adicionar amigos; ensinar a postar e compartilhar fotos e links, a criar e a 

organizar álbuns de fotos; ensinar como postar mensagens, “curtir” e a fazer comentários em 

seu próprio mural e nos murais de outras pessoas; ensinar a enviar mensagens pessoais, que só 

serão visualizadas pelo destinatário, e a conversar através do Messenger Facebook ; ensinar a 

criar eventos e enquetes; ensinar a bloquear pessoas, para que as mesmas não tenham acesso à 

sua página, dentre outras atividades.

4. Material pedagógico

Antoni Zabala (1998) nos apresenta os materiais pedagógicos, denominado por ele 

como  materiais  curriculares,  sendo  todos  aqueles  que  auxiliam  o  professor  em  seus 

planejamentos, intervenções e avaliações no processo de ensino/aprendizagem.  Escolhemos 

portanto alguns materiais que nos auxiliarão nesse processo: criaremos uma apostila contendo 

todas as informações necessárias para a utilização dos recursos do Facebook, a fim de sanar 

alguma dúvida que vier a surgir mesmo após o período de aulas; e utilizaremos o suporte do 

computador, conectado a Internet e logado no site  Facebook, objetivando que a aluna possa 

visualizar e explorar o Site em aula.

5. Descrição detalhada da aula:

Na primeira aula, apresentaremos brevemente a história da criação do site: Facebook 

a sua importância para a sociedade atual, e as qualidades desse meio de comunicação para 

divulgação comercial (principal interesse de nossa aluna). Logo em seguida, entregaremos a 

apostila para aluna que conterá cinco capítulos, cada um destes será abordado em um dia de 

aula. Esse material didático tem por objetivo a sistematização do conteúdo e possibilitar que 

as  informações  abordadas  na  aula  estejam  sempre  disponíveis  a  aluna,  porém  não 

aprisionaremos a aula na leitura da apostila. Após esse primeiro período, auxiliaremos a aluna 

a entrar no Site:  www.facebook.com, e a fazer seu cadastro. Ensinaremos como personalizar 

seu perfil,  e  lhe explicaremos  a  função dos  links:  solicitações  de amizades,  mensagens  e 

notificações. 

Na segunda aula, ensinaremos como postar e compartilhar  fotos e a organizar  os 

álbuns,  esses  servirão  para  nossa  aluna  como  catálogo  de  seus  produtos.  Em  seguida 

permitiremos que a aluna escolha e poste as fotos que desejar em seu mural e em seus álbuns, 

a fim de que ela se aproprie desse processo. 

http://www.facebook.com/


Na terceira aula, a aluna aprenderá a postar  links e mensagens em seu mural, e a 

fazer comentários nos murais de outras pessoas, depois ensinaremos como enviar mensagens 

pessoais.  Após  esse  momento  deixaremos  a  aluna  explorar  esses  recursos,  e  estaremos 

disponíveis a responder as dúvidas que emergirem.

Na quarta aula, ensinaremos como se comunicar através do Messenger Facebook,  a 

criar  eventos e enquetes.  Após esse momento deixaremos a aluna livre para praticar  seus 

aprendizados.

Na última aula, ensinaremos como bloquear pessoas de acessarem seu Facebook. 

6. Avaliação:

Aprendizagem da aluna: na última aula, reservaremos um momentro para avaliar o 

nosso ensino. Para isso utilizaremos outro computador para interagirmos com a aluna através 

do Facebook, e assim perceber se o aprendizado foi efetivo; Atuação da estagiária: solicitar 

que  aluna  envie  uma mensagem ao nosso  Facebook,  avaliando  as  aulas,   nosso  material 

didático e nossa atuação; Efeito sobre os outros: pedir que a aluna nos dê o nome de  três de 

suas amigas, para que possamos contatá-las através do Facebook e perguntar a elas se estão 

conseguindo visualizar as publicações, atualizações e as fotos dos novos produtos artesanais 

da página do Facebook de nossa aluna.
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