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1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

 

Considerando que o objetivo precípuo do Programa de Bolsa Institucional de 

Ensino e Aprendizagem, na submodalidade ENSINO/LICENCIATURAS DO TURNO 

NOTURNO, qual seja,  promover ações de integração entre universidade, escola pública de 

educação básica de Lavras e sua comunidade e que, consequentemente, promover o 

compartilhamento de saberes e o desenvolvimento da cidadania, a presente proposta elege 

a temática do letramento digital como foco de trabalho, em razão das potencialidades que a 

referida temática oferece para o alcance das proposições estabelecidas no edital em pauta 

(PRG nº/22/2013/PRG/UFLA). Nesse sentido, a presente proposta se alinha ao disposto no 

Parecer CNE/CES 492/2001,  que considera que o objetivo do Curso de Letras é formar 

profissionais interculturalmente competentes, capazes  de lidar, de forma crítica, com as 

linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e  escrito, e conscientes de sua 

inserção na sociedade e das relações com o outro. Deve ser capaz de refletir teoricamente 

sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua formação 

profissional como processo contínuo, autônomo e permanente. Nessa direção, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2008) destacam que as novas tecnologias da 

comunicação e da informação permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e 

criam necessidades de vida e convivência que precisam se analisadas no espaço escolar. 

Desse modo, novos modos de sentir, pensar, viver e ser, construídos historicamente, se 

mostram nos processos comunicativos derivados das necessidades sociais e, de modo 

especial, com os usos das tecnologias. Cabe à escola, então, o esclarecimento das 

relações existentes, a indagação de suas fontes, a consciência de sua existência, o 

reconhecimento de suas possibilidades, a democratização de seus usos. As tecnologias da 

comunicação e informação e seu estudo devem permear o currículo e  suas disciplinas. A 

introdução dessas novas tecnologias na sociedade suscita o desenvolvimento de novas 

modalidades de práticas sociais de leitura e escrita, características da cibercultura (LÉVY, 

1999). O espaço da escrita passa a ser a tela do computador e não mais o papel, 

modificando, desse forma, as relações entre autor e texto, leitor e autor, e leitor e texto. 

Cabe-nos pensar, assim, que um novo tipo de letramento emerge desse contexto: o 

letramento digital.  

Em face do exposto, a presente proposta delineia como foco as seguintes 

questões: a) formação teórica dos licenciandos acerca do uso das tecnologias da 

comunicação e da informação nas práticas de leitura e de escrita; b) experimentação por 

parte dos licenciandos de recursos e de ferramentas tecnológicas; c) desenvolvimento de 
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oficinas para estudantes de escolas de educação básica, contemplando a exploração de 

algum recurso ou de alguma ferramenta tecnológica para o ensino de leitura e de escrita; d) 

produção de textos científicos relacionados à temática investigada. 

A questão do letramento digital  como prática social tem um papel muito 

importante na vida escolar,  do professor e do aluno no mundo contemporâneo, 

especialmente  o do professor, pois é de supor-se da sua participação na promoção do 

letramento digital, como forma  de inserção dos excluídos  das sociedades locais e  das 

próprias sociedades no contexto global.  

 

 

2 CARATERIZAÇÃO DA PROPOSTA 

 

2.1 Apoio e intervenção pedagógica em disciplinas da graduação. 

 

Uma formação docente que contemple  a utilização  do texto virtual (hipertexto) 

como uma estratégia para otimizar  a leitura e escrita poderá favorecer um desempenho 

profissional que viabilize um processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa 

compatível com as demandas da contemporaneidade, em que não se trabalha apenas a 

organização da língua, mas seus usos e suas diversidades. Nesse sentido, a criação de 

oportunidades para a ampliação do letramento digital, a partir de práticas de leitura e de 

escrita que contemplam os hipertextos constituir-se-á como um apoio exponencial ao 

aprendizado de conteúdos e de aquisição/aperfeiçoamento de habilidades e competências 

indispensáveis para a formação pessoal e profissional dos licenciandos. O processo de 

ensino e aprendizagem de línguas muito pode se beneficiar do uso do computador e da 

Internet, tendo em vista a dinamicidade e autenticidade do meio virtual. Ao promover o 

contato de seu aluno com as TICs, esse professor não estará somente otimizando sua 

aprendizagem, mas também proporcionando-lhe o acesso a novas tecnologias que 

transformam a maneira como pensamos, trabalhamos, decidimos, nos comunicamos, isto é, 

interagimos no mundo em que vivemos. De acordo com Perrenoud (2000, p. 125), é “formar 

o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético e dedutivo, as faculdades de 

observação e de pesquisa, a imaginação, a capacidade de memorizar e classificar, a leitura 

e a análise de textos e de imagens, a representação de redes, de procedimentos e de 

estratégias de comunicação”.  

 Além disso, a proposta apresentada se constitui como uma estratégia de 

intervenção pedagógica em disciplinas da graduação, pois o desenvolvimento das ações 

contempla um trabalho com as habilidades de leitura e de escrita e de uso de recursos 



 4/

tecnológicos, questões essas fundamentais para o adequado aproveitamento de qualquer 

disciplina do Curso. Além disso, as indicações de leitura poderão colaborar para a 

consolidação de conceitos/conhecimentos fundamentais necessários ao bom andamento do 

Curso e ao exercício profissional, uma vez que as discussões teóricos propostas no projeto 

contemplarão aspectos teóricos e didático-metodológicos relacionados às práticas de leitura 

e de escrita numa perspectiva sócio-interacionista da linguagem. Soma-se às discussões 

referenciadas um estudo acerca do uso de tecnologias no ensino, que abarcará uma 

construção conceitual-epistemológica acerca do letramento digital, da multissemiose e dos 

hipertextos. 

 

2.2 Trabalho interdisciplinar em escolas de educação básica. 

 

 Além da formação teórica e pedagógica dos licenciandos do Curso de Letras, a 

presente proposta pretende desenvolver oficinas em escolas de educação básica, por meio 

do trabalho com gêneros textuais provenientes de suportes digitais. Nesse contexto, não 

basta fazer circular os textos em sua diversidade na escola; é preciso preparar o aluno para 

a sua recepção. Para isso, faz-se necessário explicitar as diferentes estratégias de 

composição textual, que resultam em diferentes tipos de textos; analisar os textos em sua 

composição, considerando o contexto de sua produção, circulação e consumo. Ressalta-se 

ainda que o próprio suporte em que o texto circula já determina o pacto de leitura, ou seja, a 

interação que o leitor estabelece com o texto, interferindo na sua forma de recepção. Nota-

se, diante disso, um campo fértil de estudo, pesquisas e reflexões pedagógicas, uma vez 

que, se essas novas formas de leitura estabelecem-se em alta velocidade, o ensino-

aprendizagem não deve estar na contramão desse movimento. Ao contrário, deve utilizar-

se, paulatinamente, desses novos gêneros textuais com vistas ao incentivo e ao 

aprimoramento dos alunos, além de prepará-los para a vida profissional, totalmente 

permeada pelas novas tecnologias, fazendo, inclusive, do lazer algo mais reflexivo e 

proveitoso.  

 

2.3  Investigação científica para elaboração de diagnóstico de problemas da educação 

básica e de identificação de práticas que possam contribuir para a elevação da 

qualidade das escolas públicas de Lavras. 

 

A proposta apresentada se insere num projeto mais amplo, intitulado “Letramento 

digital:  diagnóstico sobre o uso de  tecnologias da informação e da comunicação no ensino  

da leitura em  escolas públicas do município de Lavras”, financiado pela FAPEMIG. Nesse 
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sentido, pretende-se identificar e propor práticas que possam contribuir para a elevação da 

qualidade do trabalho com a leitura e com a escrita em cinco escolas públicas. Nessa 

direção, além da pesquisa teórica a ser desenvolvida pelos licenciandos, a proposta 

contempla uma proposta de intervenção em escola de educação básica. A pesquisa teórica 

incidirá sobre os avanços no uso de tecnologia no ensino de línguas, os limites e 

possibilidades do uso das tecnologias a fim de desenvolver habilidades de leitura e de 

escrita; os gêneros emergentes dessas tecnologias e suas características multissemióticas, 

etc. Nesse contexto, a investigação proposta pretende envolver cinco escolas públicas 

(atendidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID- Letras), 

uma vez que a aproximação com as escolas permitirá um diagnóstico mais preciso e uma 

intervenção mais incisiva.  

 

 

2.4 Propostas de intervenção e/ou investigação em escola de educação básica relacionada 

à busca de estratégias para minimização dos problemas na educação pública.  

 

O presente projeto pretende analisar os usos de recursos/ferramentas 

tecnológicas utilizadas no ensino de Língua Portuguesa, para posteriormente, propor 

oficinas com alunos seja para trabalhar práticas de leitura, seja para trabalhar práticas de 

escrita. Essa proposta de intervenção será efetivada por meio de oficinas preparadas pelos 

bolsistas e contemplará atividades de leitura e produção de textos em suporte digital, tais 

como reportagens, notícias, vídeos, blogs, wikis, mensagens de redes sociais, etc. As 

oficinas permitirão vivências de experiências em que o ensino de língua foge daquele que a 

concebe apenas como um sistema de regras fechado. Segundo Lévy (1999, p.171), o 

professor inserido na era da cibercultura deve entender-se como um profissional 

responsável por  acompanhar aprendizagens, incitando os alunos à troca dos saberes. 

Desse modo, as oficinas serão uma via de mão-dupla, em que licenciandos e alunos de 

escolas públicas irão se beneficiar no processo de aquisição de conhecimentos e 

habilidades linguísticas e discursivas. 

 

3 Acompanhamento e apoio ao desenvolvimento do estudante nas atividades curriculares 

obrigatórias do curso 

 

O projeto proposto adotará como mecanismo de acompanhamento e apoio ao 

desenvolvimento dos alunos a seguintes estratégias: a) reuniões quinzenais para discussão 

das atividades desenvolvidas e para planejamento das atividades a serem desenvolvidas; b) 
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acompanhamento do desempenho acadêmico dos bolsistas; c) indicação de textos para 

leitura, com vistas ao entendimento de conceitos básicos das disciplinas obrigatórias do 

Curso que apresentam relação com a proposta do projeto ora apresentado. 

 

4 CRONOGRAMA DE TRABALHO 
Metas/Meses – 
2013/2014 

jul ago set out nov dez jan fev mar abr maio jun 

Participação em grupo 
de estudo 

x x x x x x x x x x x x 

Levantamento do 
material bibliográfico 

x x x x         

Leitura, seleção e 
fichamento do material 

x x x x         

Elaboração de um texto 
científico sobre o tema 
pesquisado 

  x x         

Preparação do 
diagnóstico 

  x x         

Realização do 
diagnóstico em escolas 

   x x        

Preparação das oficinas     x x x      
Execução das oficinas 
em escolas 

       x x x   

Elaboração de relatórios          x x  
Socialização dos 
resultados da pesquisa 
(apresentação em 
eventos) 

           x 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, pretende-se desenvolver uma 

pesquisa bibliográfica, com vistas a fundamentar teoricamente o objeto de estudo, a partir 

de uma discussão acerca das diretrizes teórico-metodológicas advindas dos estudos 

linguísticos, envolvendo a prática da leitura e da escrita, bem como do uso das 

tecnologias da comunicação e da informação para o ensino de língua portuguesa.  

 A seguir, deverá ser realizado um diagnóstico em 5 escolas públicas de 

educação básica, localizadas na cidade de Lavras, com vistas a inventariar os usos de 

recursos/ferramentas tecnológicos. A coleta de dados envolvendo a escola como um todo 

garantirá a adoção de uma perspectiva interdisciplinar no desenvolvimento das oficinas.  

Posteriormente, serão realizadas oficinas com alunos das escolas públicas, em 

que serão exploradas práticas de leitura e de escrita.  

Por fim, serão produzidos relatórios e um artigo científico para a sistematização 

das ações desenvolvidas.  
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