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O grupo PET Letras/UFRGS tem como objetivo principal articular as disciplinas 
do curso de Letras em torno da formação transversal para a leitura e a escrita 
e, ao mesmo tempo, articular propostas de interlocução entre a graduação e a 
educação básica em torno do mesmo mote. Esse objetivo parte de duas 
premissas: 1) a área de Letras tem para a noção de formação de professores 
responsabilidades semelhantes às da área da Educação, pois a reflexão sobre 
a linguagem é constitutiva da reflexão sobre educar. 2) é preciso que as 
disciplinas, na escola básica e na formação do professor de Letras, sejam 
disciplinas de leitura e de escrita plenas, nas quais os alunos possam 
experimentar reflexivamente a aprendizagem na e para a escrita da disciplina. 
O projeto fundamenta-se na noção de letramento como prática social; desse 
modo, no âmbito da pesquisa, visamos a compreender como o escrito de fato 
inscreve-se no cotidiano do aluno em formação, e, no âmbito da extensão, a 
realizar ações sobre o papel integrador da leitura e da escrita para as 
disciplinas e áreas da educação básica. As atividades propostas para os dois 
primeiros anos de atuação do PET letras são: na área de ensino, a elaboração 
de dois ambientes virtuais de aprendizagem para uso pelos alunos de letras, 
que sirvam de apoio ao trabalho sobre leitura e escrita. Na área da pesquisa, a 
reflexão e produção de conhecimento sobre letramento no ensino superior. E 
na área de extensão, o estabelecimento de conexões através de atividades de 
extensão entre a formação universitária em licenciatura e a realidade concreta 
das escolas em educação básica. Pretendemos apresentar no Salão de 
Graduação essa concepção filosófica, na qual o grupo foi formado, bem como 
as atividades a serem desenvolvidas em 2008 e 2009. 
 


