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Parte I

1- Caracterização da comunidade escolar e da escola

O local escolhido para a realização do estágio é a Faculdade de Educação da 

Universidade  de São Paulo (FEUSP),  localizada no  campus  Butantã.  A USP é uma 

universidade  pública,  mantida  pelo  Estado  de  São Paulo.  Segundo o  site oficial  da 

própria  USP  (2012),  a  instituição,  criada  em  1934,  é  formada  por  240  cursos  de 

graduação oferecidos a mais de 57 mil alunos, e composta por 239 programas de pós-

graduação. Há diferentes campi distribuídos pelas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, 

Piracicaba, São Carlos, Pirassununga, Bauru e Lorena, bem como unidades de ensino, 

museus e centros de pesquisa situados em outros espaços. 

A FEUSP segundo o site oficial da referida instituição (FEUSP, 2012), oferece 

cursos nos níveis de graduação e de pós-graduação, além de diferentes modalidades de 

pesquisa e  projetos  de  extensão universitária.  Na graduação,  a  Faculdade  oferece  o 

curso de Pedagogia e disciplinas pedagógicas para os cursos de licenciatura de toda a 

USP. Todos os departamentos da FEUSP desenvolvem atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e serviços à comunidade em diversas áreas (FEUSP, 2012). Segundo o site 

oficial, a FEUSP (2012) apresenta 108 docentes ativos e 78 docentes aposentados.



2- Caracterização da sala

A  turma  escolhida  para  aplicação  do  estágio  é  a  que  cursa  a  disciplina  de 

Metodologia de ensino de português: a alfabetização (código EDM- 0323) do segundo 

semestre do ano de 2012 do curso de Pedagogia da FEUSP. Segundo o site da FEUSP 

(2012), a professora responsável pela disciplina, Doutora Nilce da Silva, é graduada em 

Ciências Sociais pela USP (1986), com Mestrado em Educação pela FEUSP (1996) e 

Doutorado em Educação pela USP, sendo professora da FEUSP desde o ano de 2002. A 

professora Nilce é coordenadora do Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão Estudo de 

Populações (i)migrantes no Brasil e no Mundo: o papel da instituição escolar (FEUSP, 

2012). 

As aulas presenciais de EDM- 0323 acontecem às segundas-feiras, de 14 h às 

17h 40 min, na sala 147 do bloco B da FEUSP. Há atividades a distância que ocorrem 

no blog Alfabetização Virtual (debates e postagens de atividades diversas). 

3- Posição do estagiário

O desejo expresso em aula pela professora Nilce sobre a criação de um museu 

virtual de alfabetização nos fascinou. Conversamos, então, com a professora, que teve a 

ideia de criarmos os espaços “Coisas” e “Palavras” no museu, ideia esta descrita no item 

gênero virtual escolhido. Tivemos a liberdade em escolher o blog como gênero virtual, 

o nome do museu (Memórias de Alfabetização) e todo o suporte eletrônico ao usuário 

para a postagem de suas contribuições. Tem sido um trabalho prazeroso e um grande 

aprendizado.

Parte II – A aula

Dias: Período de 03 a 05 de outubro para acompanhar as postagens dos alunos de EDM- 

0323 no blog do Museu Virtual Memórias de Alfabetização.

1- Gênero virtual escolhido

Soares  (2002)  entende  que  a  noção  de  gênero  está  inserida  em  letramento. 

Segundo a autora, o letramento está para além das práticas da leitura e da escrita ou dos 



eventos que as envolvem: estaria baseada no estado ou condição de quem exerce tais 

práticas,  cuja  interação  tem  na  escrita  sua  parte  integrante  (SOARES,  2002).   Os 

gêneros  digitais,  então,  aparecem  como  um  novo  tipo  de  letramento,  com  textos 

híbridos entre a modalidade oral e a escrita, pois trazem, além dos elementos textuais, 

sons, links que podem levar à interação participativa e colaborativa do leitor (CORRÊA, 

2007).

Não são muitos os gêneros virtuais existentes. O hipertexto em si não pode ser 

designado como um tipo de gênero. O blog,  entretanto, é um gênero virtual.  Blog é o 

termo reduzido de weblog. Segundo Corrêa (2007), é uma espécie de diário virtual com 

informações específicas, sobre uma determinada pessoa, lugar ou situação. Neste espaço 

que pode conter imagens e links, é possível expressar ideias e opiniões. 

A escolha do blog para a realização do estágio foi baseada na possibilidade deste 

gênero virtual permitir a construção coletiva de um espaço de memória de alfabetização 

contando com a contribuição individual dos usuários, quer pela postagem de imagens de 

materiais  concretos que remetam ao processo de alfabetização, quer pelos relatos de 

memória sobre a alfabetização. Baseamo-nos, assim, na obra As Palavras e as Coisas de 

Foucault, onde o autor, de modo semelhante a um arqueólogo, reconstrói uma realidade 

a partir da releitura dos objetos: estes incluem coisas e palavras.

O blog Alfabetização Virtual (http://alfabetizarvirtualtextos.wordpress.com) será 

a  porta  de  entrada  para  o  Museu  virtual,  através  do  link: 

http://museumemoriasdealfabetizacao.blogspot.com.br.   O  projeto  requer  o 

monitoramento  constante  de  novas  inclusões  dos  usuários.  Sua  continuidade  irá 

depender  de  outras  pessoas  que  desempenhem  esta  função  após  o  término  deste 

semestre de 2012.

2- Objetivos gerais da aula:

a) que o aluno aprenda novos letramentos,  no caso, o uso de um repositório 

virtual de informações, compartilhado em tempo real com outros usuários;

b) que o aluno se aproprie do gênero virtual  blog, através da prática direta no 

meio virtual;

c)  que pesquisadores e educadores  em geral  construam sua própria  forma de 

“garimpar”  informações  para  suas  pesquisas  e  trabalhos  sobre  alfabetização, 

http://museumemoriasdealfabetizacao.blogspot.com.br/
http://alfabetizarvirtualtextos.wordpress.com/


entendendo  a  Internet como  um  espaço  de  construção  da  memória  da 

alfabetização.

3- Objetivos específicos da aula:

a) apresentar o projeto do Museu Virtual Memórias de Alfabetização aos alunos 

da EDM- 0323;

b)  apresentar  o  formato  do  blog  que  será  utilizado  como  instrumento  para 

viabilizar a existência do museu;

c) esclarecer quais tipos de contribuições será possível; entre elas: depoimentos, 

textos  acadêmicos,  indicações  literárias,  reportagens,  multi-meios 

(apresentações, vídeos, fotografias, etc.);

d)  demonstrar  a  importância  dos  alunos  da  disciplina  EDM-  0323  em 

“alimentar” o blog, bem como divulgar e convidar à participação outros sujeitos, 

para além dos alunos da referida disciplina;

e) fornecer aos alunos as instruções necessárias para depositarem suas próprias 

contribuições no blog do museu.

4- Material pedagógico:

a) computador ou notebook com acesso à Internet;

b) pen-drive;

c) ambiente virtual.

5- Descrição detalhada da aula:

a)  preparação  de  uma  apresentação  em  Power  Point sobre  o  Museu Virtual 

Memórias de Alfabetização que irá incluir a descrição dos passos para postar 

textos e imagens;

b) postagem da referida apresentação no blog Alfabetização Virtual, solicitando 

que: os colegas apreciem o material,  acessem o Museu Virtual  Memórias de  

Alfabetização no período de 03 a 05 de outubro de 2012, incluam contribuições 

e deixem comentários;



c) acompanhamento, por parte dos integrantes do grupo, dos acessos ao blog do 

Museu Virtual Memórias de Alfabetização no período de 03 a 05 de outubro de 

2012. Cada dia, ao menos dois ou duas componentes do grupo de estágio será 

responsável pela leitura dos comentários deixados pelos usuários no  blog. As 

dúvidas  serão  respondidas  no  próprio  blog  do  Museu  Virtual  Memórias  de  

Alfabetização.

6- Avaliação da aula:

a) efeitos da aprendizagem dos alunos – a avaliação será feita pela apreciação 

das inclusões e comentários feitos no blog;

b) atuação do estagiário – reflexão sobre a repercussão do lançamento do blog;

c)  efeitos  sobre outros – esperamos que,  ao término do semestre,  tenhamos 

contribuições  suficientes  para elaborar  um comentário  dirigido  aos  alunos da 

disciplina.
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