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Apresentação

Esse  plano  de  aula  é  fruto  da  experiência  de  estudo  e  debate  viabilizados  pela 

disciplina “Metodologia do ensino de português: a alfabetização” na Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo pelos  estudantes  Guaciara Alves,  Homero Pedro e  Mateus 

Moisés no curso de licenciatura plena em Pedagogia (PEDRO, 2012).

Nossa  proposta  de  estágio  extrapola  o  que  foi  proposto  para  a  disciplina  pois 

contempla  uma  iniciativa  de  intervenção  educativa  transdisciplinar na  realidade  escolar. 

Tendo em vista a formação do professor,  do educador,  na Universidade de São Paulo,  as 

amplas possibilidades de abordagem de processos formativos e a abertura para a assunção de 

um “compromisso  político”  de  estudantes  da  universidade  pública   com a  construção  de 

importantes debates em torno da  formação humana e de um sistema de educação público, 

gratuito  e com qualidade  para todos,  reconhecemos na prática  de estágio uma importante 

oportunidade de pesquisa e intervenção.

Baseados  na  “necessidade  de  um  pensamento  complexo”  (MORIN,  2003)  para 

apreender a realidade e proporcionar um olhar crítico diante da educação pretendemos por em 

prática uma forma ousada de realização de estágio. Buscamos um projeto que proporcione 

uma  vivência  transdisciplinar  como  estagiários  em  sintonia  com  nossas  experiências  e 

acúmulo teórico resultados das disciplinas cursadas anteriormente e no presente momento na 

tentativa de sedimentar os conhecimentos adquiridos e ver mais claramente as relações entre o 

conteúdo estudado proporcionando uma formação mais sólida e completa.

Para isso colocaremos em prática o que chamaremos de encontros formativos onde os 

estagiários irão trocar experiências e referências para fomentar a realização do estágio numa 

perspectiva de intervenção que consiga proporcionar uma troca satisfatória e efetiva entre a 

instituição onde será realizado o estágio e os estudantes.

Essa  ótica  pode  dar  conta  de  importantes  lacunas  na  formação  em Pedagogia  da 

FEUSP: a dispersão programática das disciplinas que não consegue promover uma ligação 

entre  todo o  aprendizado,  a  prática  de  estágios  que  não apresenta  um projeto  claro  com 

intenções e ganhos revertidos para a formação do educador e o cotidiano estático e por vezes 

derrotista e/ou omisso da atividade acadêmica na Universidade de São Paulo que prioriza a 

pesquisa e deixa em “segundo plano” as atividades de extensão e ensino.

Portanto, fundamentando uma perspectiva ousada de atuação colocaremos em curso 

um projeto  de  estágio  não-convencional  que  será  descrito  mais  detalhadamente  no  corpo 

desse trabalho.
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Introdução

O surgimento de novas tecnologias de comunicação eletrônica evidencia mudanças 

significativas nas relações entre o leitor e o conhecimento nas práticas de letramento, aqui 

entendido como “o estado ou condição de quem exerce as práticas sociais  de leitura e de 

escrita,  de quem participa  de eventos  onde a  escrita  é  parte  integrante  da interação entre 

pessoas  e  do  processo  de  interpretação, de  interação”  (SOARES,  2002,  p.  145).  Neste 

contexto, as  redes  sociais  são  importantes  plataformas  de  socialização  e  intercâmbio  de 

experiências no ambiente da cibercultura e daquilo que permeia o cotidiano dos sujeitos do 

aprendizado, seja ele dirigido ou de maneira não formal ou mesmo em itinerários de formação 

independentes.

O gênero virtual em tela, escolhido para a realização deste plano de aula, é a rede 

social  Facebook,  particularmente  a  formação  dos  grupos  de  discussão  como  plataforma 

possível para o compartilhamento de relatos de experiências formativas e consequente debate. 

É possível debatermos a influência do dinamismo das redes sociais na elaboração da escrita e 

das manifestações da linguagem pois

a comunicação na Internet é constituída por novas estruturas textuais, com 

novos  elementos,  que,  se  quiserem,  podem  conter,  além  de  palavras, 

imagens e sons. Essa sistemática implica uma modificação tanto no modo de 

escrita como no de leitura de textos que se encontram na Internet, marcados 

muitas vezes pela agilidade e pelo uso de regras próprias (FILHO, 2011, p. 

48).

Segundo Soares (2002), a comunicação através do texto eletrônico promove novos e 

diferentes  processos  cognitivos  pois  se  apresenta  “de  forma  multilinear,  multi-sequencial, 

acionando-se Links ou nós que vão trazendo telas numa multiplicidade de possibilidades, sem 

que haja  uma ordem predefinida”  (p.  150).  Ao contrário  do texto  no  papel,  o  hipertexto 

promove uma dinâmica de interações dos indivíduos envolvidos na construção, elaboração e 

difusão dos textos eletrônicos. Com o uso de um perfil no  Facebook os estudantes podem 

dialogar num espaço de prevalência do hipertexto e das informações cruzadas, misturadas, 

interpeladas, próprios da manifestação das linguagens no âmbito da Internet. O uso de links, 

fotos,  vídeos,  sons  e  referências  diversas  será  possível  para  enriquecer  o  debate  e  as 

possibilidades de uso das ferramentas disponíveis. Ressaltamos que tais elementos que estarão 

ligados e outras plataformas de comunicação e outros programas e dinâmicas de interação e 

uso  de  linguagens  na  internet  possibilitam  uma  aproximação  abrangente  ao  universo  da 

cibercultura tendo como centro a manifestação escrita de experiências concretas.
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Capítulo 1. Caracterização do contexto de realização do projeto de estágio

1.1 A Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil vive hoje um processo de transformação e 

amadurecimento. 

O trabalho  com os  gêneros  textuais  virtuais  é  um importante  avanço nas  práticas 

democráticas de ensino a medida que a inserção dos sujeitos na cibercultura é condição sine 

qua non para a emancipação das classes populares.

a Educação Popular,  de corte progressista,  democrático,  superando o que 
chamei,  na  Pedagogia  do oprimido,  “educação bancária”,  tenta  o esforço 
necessário de ter no educando um sujeito cognoscente, que, por isso mesmo, 
se assume como um sujeito em busca de, e não como a pura incidência da 
ação do educador 
(FREIRE, 2001, p.28).

1.2 Caracterização da comunidade escolar

A  instituição  escolar  localiza-se  na  Rua  Antonio  Mariani,  425,  no  bairro  Jardim 

Adhemar de Barros, no município de São Paulo e atende a comunidade de suas proximidades 

a fim de suprir as necessidades sociais/educacionais de seus agentes por meio de Educação de 

Jovens e Adultos. O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) Butantã 

atende proporcionalmente homens e mulheres que, em sua maioria, são adultos na faixa de 

vinte  a  quarenta  e  cinco anos  moradores  de  bairros  da  região  do  Butantã e  também  de 

municípios próximos (Cotia, Osasco, Taboão da Serra, entre outros). A maioria dos alunos 

atendidos são trabalhadores, mas há uma parcela considerável de jovens que não trabalham. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (2012), “outro aspecto relevante é que as pessoas que 

nasceram na região sudeste ultrapassam os alunos de origem nordestina, acreditando que são 

os mais jovens, nascidos principalmente na cidade de São Paulo” (p. 24).
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1.3 Caracterização da escola

Conforme consta no Plano Político Pedagógico (2012) a escola funciona de segunda a 

sexta-feira das 7h30min às 22h15min. Os encontros têm a duração de duas horas e quinze 

minutos e as atividades complementares ocorrem semanalmente com ênfase às sextas-feiras. 

Os professores estão divididos dessa forma: Módulo I e II – seis professores que atendem 

duas turmas por período – de segunda a quinta-feira = 24h/a e na sexta com 1h/a - atuam 

conjuntamente e também com os professores de ciclo II desenvolvendo oficinas e aulas-tema. 

Módulos III e IV – para o cumprimento da grade curricular: Linguagens e Códigos – seis 

professores – três professores de português (um em cada período), dois professores de Arte e 

um professor de Inglês (que alternam de turno para atender as turmas). Ciências Humanas – 

cinco  professores  –  dois  professores  de  história  e  três  professores  de  geografia  (dois 

professores  nos  períodos  da  manhã  e  noite  que  possuem número  maior  de  turmas  e  um 

professor no período da tarde com revezamento). Ciências da Natureza e matemática – seis 

professores – três professores de matemática e três professores de ciências (dois por período 

totalizando atualmente, vinte e quatro professores).

O espaço da escola é muito agradável com jardins, cores e uma disposição organizada 

e limpa. As salas de aula em geral são pequenas e limpas. Há muitos alunos circulando nos 

períodos entre aulas. A direção e a coordenação pedagógica é ativa e criativa dando abertura à 

intervenção da comunidade e propondo projetos inusitados como a manutenção do  Blog da 

escola1

1.43 Caracterização da sala

A  aula  aplicada  será  na  sala  de  informática,  que  possui  doze  computadores 

distribuídos  em um formato  circular  com uma lousa  no  meio.  O ambiente  virtual  será  a 

plataforma  do  Facebook,  formando  grupos  de  discussões  para  a  promoção  de  debates  e 

problematizações. Nesse sentido, estamos em sintonia com o Projeto Político Pedagógico da 

escola:

Em se  tratando dos  encontros  do  itinerário  formativo,  a  informática  tem 
servido não só como ferramenta de complementação dos estudos realizados 
na sala de aula, na efetivação do Projeto Ler e escrever, mas também como 
recurso  de  instrumentalização  do  aluno  para  o  mundo  do  trabalho, 
desenvolvendo atividades em que se deve utilizar a Internet como meio de 
comunicação  –  cada  aluno  possui  um  e-mail  -,  informação  e  pesquisa, 
desenvolvendo-se  tabelas  e  utilizando-se  de  programas  e  também 

1 http://www.ciejabutanta.blogspot.com.br. Acesso em: 27. set. 2012.
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interagindo com sites que favorecem e incentivam a publicação da produção 
de nossos alunos 

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, p. 35-36).

1.5 Posição dos estagiários

Efetivamos um primeiro  contato  a fim de apresentar  nosso projeto para aplicar  na 

escola e tivemos uma resposta  positiva  para dar  andamento  no estágio.  Como estagiários 

pretendemos desempenhar um papel de pesquisa e intervenção considerando nossa condição 

de alunos da graduação da Universidade de São Paulo.  É fundamental  buscar empatia  do 

grupo de  alunos  e  da  professora  para  a  realização  de  um trabalho  com algum potencial 

transformador. Não conhecíamos a escola e não tínhamos nenhum vínculo com a instituição.
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Capítulo 2. Planejamento da aula

2.1 Objetivo geral

A aula destina-se a familiarizar os alunos com a rede social Facebook.

2.2 Objetivos específicos 

• Ensinar na prática a criação de um perfil no Facebook e a publicar textos, vídeos, Links e 

fotos em um grupo específico criado para esse fim.

• Possibilitar  um  conhecimento  mais  avançado  e  um  momento  de  debate  sobre  a 

experiência  proposta  como objeto principal  da  reunião  de relatos  no grupo criado no 

Facebook: uma visita monitorada coletiva ao Museu da Língua Portuguesa.

• Inserir os estudantes da Educação de Jovens e Adultos na perspectiva de uso do texto na 

Internet, particularmente no Facebook.

• Fomentar a prática do debate, da discussão, minimamente na sala de aula e no ambiente 

online e o contato com formas de educação fora da sala de aula relacionando-se com a 

Música Popular Brasileira (MPB), o cinema nacional, e a literatura em língua portuguesa.

2.3 Material pedagógico

Basicamente serão usados os computadores da sala de informática da escola em que 

será realizado o estágio, o CIEJA  Butantã. Também serão usados os materiais de divulgação 

disponíveis sobre o Museu da Língua Portuguesa como o seu sítio2  e Folders recolhidos no 

local. Outros materiais possíveis serão livros de literatura, filmes brasileiros e instrumentos 

musicais diversos.

2.4 Descrição da aula

A “aula” será dividida em dois momentos (dois dias) de aproximadamente duas horas 

que  somados  ao  acompanhamento  de  aulas  e  a  visita  ao  Museu  da  Língua  Portuguesa 

totalizarão mais de dez horas de contato e prática com a turma.

Inicia-se com uma breve  re-introdução ao tema da  visita:  a  língua portuguesa  e  a 

cultura brasileira manifesta disponível no Museu da Língua Portuguesa. Será preciso fomentar 

2 http://www.museulinguaportuguesa.org.br. Acesso em: 27. set. 2012.
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um breve debate para que os  discentes  se familiarizem minimamente  com o objeto a  ser 

comentado no Facebook.

Num segundo momento, será feita uma explanação detalhada pelos estagiários sobre a 

criação de contas no Facebook, o universo das redes sociais e as possibilidades de uso dessas 

ferramentas.

A  partir  daí,  cada  aluno  (que  ainda  não  estiver  conectado  à  rede)  será  orientado 

individualmente para criação de perfil e ingresso no grupo criado de antemão.

Quando todos estiverem “dentro” do grupo no Facebook, ou seja, todos os alunos com 

suas contas criadas e com acesso garantido ao grupo criado, será pedida a publicação de ao 

menos uma frase sobre a experiência de visita ao Museu da Língua Portuguesa.

Após a publicação de todos, será feita uma breve explanação sobre as possibilidades 

de interação entre as publicações e os usuários.

Depois da publicação dos relatos e debate Online no grupo criado fomentaremos um 

debate no ambiente real da sala de aula no qual aqueles que realizaram a visita e os demais 

alunos poderão discutir sobre a língua portuguesa e a sociedade brasileira em transformação 

num contexto de informatização do mundo dos estudos e do trabalho.

Espera-se que essa prática consiga despertar ao menos uma parte do conjunto discente 

para uma reflexão mínima sobre sua língua materna e sobre as transformações do mundo com 

o advento da Internet e das redes sociais.

O grupo e os perfis dos usuários permanecerão disponíveis para interações futuras dos 

estudantes  com a FEUSP pelo canal  dos  estagiários  e  também para própria  comunicação 

interna dos membros da turma.

Possíveis recursos necessários para viabilizar a realização do estágio serão dispendidos 

pelos estagiários e no caso de haver a necessidade de uma quantidade maior de dinheiro será 

pleiteada  uma  ajuda  de  custo  junto  ao  Centro  Acadêmico  Professor  Paulo  Freire  e/ou  a 

Comissão de Cultura e Extensão da FEUSP.

2.5 Avaliação da aula

Para aferir os efeitos na aprendizagem dos alunos será considerado a participação e 

disposição dos alunos para as atividades, sua efetiva inserção no Facebook e a qualidade do 

relato publicado.

A  atuação  dos estagiários será  mensurada  conforme  o  cumprimento  mínimo  das 

atividades propostas e capacidade de adaptar a linguagem e as dinâmicas pensadas para a 
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realidade encontrada a fim de se fazer entender e possibilitar melhor proveito e uma empatia 

satisfatória da turma.

Os efeitos sobre os outros agentes da escola e sobre os companheiros de disciplina e 

da professora serão aferidos conforme as dinâmicas  propostas consigam ganhar alcance  e 

provocar reflexões efetivas e pertinentes à formação do educador.
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