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RESUMO – O presente trabalho está vinculado ao Programa de extensão “Laboratório de Estudos do 
Texto” (LET). Relata as atividades desenvolvidas no projeto “Abordagens Pragmáticas sobre 
Linguagem e Ensino”, que foi proposto para dar continuidade aos estudos iniciados no primeiro 
semestre de 2011 em um curso de extensão intitulado “Introdução aos Estudos de Pragmática”. O 
objetivo geral diz respeito a aprofundar discussões sobre o tema,  buscando as conexões que podem 
ser estabelecidas entre pragmática e ensino de língua(gem). Os objetivos específicos foram: a) 
elaborar uma proposta individual de trabalho (um projeto); b) propor oficinas em escolas ou outras 
comunidades para discutir o assunto; c) elaborar textos individuais (ensaios ou artigos) para 
discussão e possível publicação. Os procedimentos metodológicos intercalaram discussões teóricas e 
práticas. O grupo foi composto por 12 participantes (acadêmicos de graduação e de pós-graduação) 
que fizeram o curso introdutório e que manifestaram interesse em promover intervenções em escolas 
públicas após a elaboração de uma proposta de  trabalho. Trata-se de projetos individuais de modo 
que perfaz um total de 12 propostas de intervenção com base nos estudos realizados. Do conjunto de 
atividades, o grupo está produzindo artigos que retomam as reflexões teóricas e práticas  e as 
experiências oriundas da propostas individuais e coletivas. As discussões estão embasadas em 
Austin, 1962, Rajagopalan (2010), Pinto (2010), Martelard (2005), Hall, (2006), Kramsch  (2011), 
entre outros. As atividades estão centradas em leituras, discussões, fichamentos de leitura, 
elaboração do projeto de aplicação das oficinas, intervenção nas escolas, trabalho final. O projeto foi 
realizado de outubro de 2011 a novembro de 2012, duas oficinas foram concluídas, as demais estão 
em desenvolvimento. O projeto foi reeditado no início do ano de 2013 para que o grupo possa 
continuar com as atividades até 2015. 
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Introdução 
 

Os projetos desenvolvidos no LET visam a promover a interface entre ensino, pesquisa e 
extensão e a ampliação do diálogo entre as diversas áreas do conhecimento de modo que se 
produzam novos conhecimentos demandados pelas necessidades sociais. Nesse sentido, as 
atividades de pesquisa do grupo vêm demonstrando e intensificando a preocupação com a “inserção 
social”, ou seja, a relação que se estabelece entre o que a universidade produz e a sua comunidade. 
Da mesma maneira, a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula 
o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 
Universidade e a Sociedade. Indo mais além, podemos dizer que a multidisciplinaridade é o eixo de 
referência, pois rompe com a predominância das disciplinas, promovendo o entrelaçamento das 
fronteiras e a intervenção, de maneira direta e também indireta, nas estruturas acadêmicas, 
educacionais e sociais.  
              Na mesma direção, a Pragmática é vista como uma disciplina recente, de fronteiras fluidas… 
Uma das mais fecundas no cruzamento das pesquisas em filosofia e em linguística (Armengaud, 
2006). Enquanto a linguagem, do ponto de vista lógico, encerra na forma as possibilidades de uso da 
língua, limitando-a e impondo-a, uma vez que a análise lógica parte de um fato para derivar, do ponto 
de vista pragmático, não se separa o que se diz do como se diz.   Por essa razão, o campo de 
estudos da pragmática estabelece um vínculo entre as reflexões sobre linguagem e a práxis de quem 
a produz, induzindo o estudioso a essa necessidade de relacionar tais ações. 

Nesta perspectiva, a linguagem é tomada como performativa tendo em vista “a ideia de que 
todos os enunciados, todos os atos de fala, tudo o que dizemos faz” (Pinto, 2007). Entretanto, 
conforme enfatiza a autora, “fazer” não é um verbo intransitivo e é preciso algum complemento para a 
continuidade da argumentação (...) em compreender as consequências de uma visão performativa de 
linguagem (...).   

No Brasil, um dos estudiosos representativos da abordagem pragmática que vem ao encontro 
dos nossos interesses é Ottoni (2002). Ao discutir Austin (1962), Ottoni enfatiza que não é possível 
pensar na linguagem de forma compartimentada, institucionalizada, de maneira que a visão 
performativa legada por Austin não desvincula o sujeito de seu objeto de fala. Consequentemente, 
não é possível analisar o objeto desvinculado do sujeito.  

   Para corroborar essa visão, Verschueren (1999, p. 871), ao referir-se a Jacob Mey (1985), 
chama a atenção para a necessidade urgente de assumir uma postura crítica diante do uso que 
fazemos da própria linguagem, ou seja, o potencial crítico da Pragmática, discutido nos últimos 
tempos por vários pragmatistas, lembrando que “o uso da linguagem” a que alude Mey inclui não só o 
seu uso nas situações do dia a dia, mas também – e por que não? – seu uso no discurso científico, 
nas ciências humanas e sociais, inclusive a própria Pragmática.  

Nas palavras de Mey:  
 
 
 
O interesse crescente na pragmática como uma ciência da linguagem orientada para o usuário 
naturalmente nos leva à pergunta: Em que sentido a pragmática seria útil para os usuários? Mais 
especificamente, posto que uma parcela significativa dos usuários de qualquer língua está em 
situação desigual em relação à sua língua, e num nível mais profundo, por causa da posição de 
desigualdade na sociedade, parece razoável supor que um entendimento das causas da 
desigualdade social pode despertar uma maior compreensão do papel da linguagem nos processos 
sociais e, inversamente, uma consciência renovada da linguagem como expressão da desigualdade 
social pode nos conduzir em direção àquilo que é com frequência chamado de uso “emancipatório” 
da linguagem (MEY, 1993, p. 304). 

 
 
Objetivos 

 
O objetivo geral do projeto foi de dar continuidade às discussões acerca de estudos sobre 

pragmática buscando as conexões que podem ser estabelecidas com  ensino de língua(gem). 
  Como objetivos específicos, destacam-se:  

a) Ler e discutir textos que tratem de Pragmática; 
                                    

b)  Elaborar uma proposta individual de trabalho (um projeto) 
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c)  Propor oficinas em escolas ou outras comunidade  para discutir o assunto;  
                                     

d)  Elaborar textos individuais (ensaios ou artigos) para discussão e  possível publicação 
 
 

Metodologia 
 
 

 Os procedimentos metodológicos adotados foram: 
 
a)  Leitura e fichamento dos textos; 
b)  Encontros  para  discussão dos textos; 
c) Proposta de, no mínimo, uma  oficina  em escolas ou   comunidade; 
d) Encontros do grupo de discussão, de  4h cada um,  perfazendo  20h de estudos teóricos em grupo; 
e) Dinâmica das discussões: cada participante trará três questões para serem distribuídas aos 
colegas, elaboradas de acordo com os aspectos mais relevantes segundo o ponto de vista do 
participante. 

 
 

Resultados 
 

O projeto, quando proposto previa as  atividades acima descritas. O  plano de trabalho foi 
concluído parcilamente em razão da ampliação dos encontros de estudo, de modo que foram 
concluídas duas  oficinas: 
 

1-Atuação docente: na teoria e na prática a acadêmica. A acadêmica propontente foi 
Zuleica Aparecida Cabral (mestranda), o período de realização do do projeto foi de  01/03/2012 a 
05/11/2012 no município de São Mateus do Sul  - Paraná, na Escola Estadual Professora Orlanda 
Distéfani Santos e Colégio Integral.  
 
 RESUMO E RESULTADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
 

O subgrupo de discussão visava a “observar e analisar o processo de letramento digital e 
formação continuada de professores” a partir de estudos específicos. Após o término da inserção de 
linguagem digital em sala de aula, buscou-se topicalizar alguns pontos recorrentes nas postagens dos 
blogs os quais foram apresentados aos professores para discussão. As discussões objetivaram uma 
troca de experiências entre professor e pesquisador, além de uma reflexão crítica acerca do 
letramento digital. O grupo de discussão resultou no último texto postado nos respectivos blogs. 
 Foi possível observar que os participantes (professoras do ensino fundamental de uma escola 
pública e uma particular) compreenderam a tecnologia como um ramo do saber, nesse sentido existe 
a necessidade de pesquisar, tentar usar, compreender, extrair conhecimentos de uma gama imensa 
de TICs presentes no dia a dia. No entanto esse é não foi um trabalho simples.  Os participantes 
enfatizaram que foi um desafio inserir-se no universo digital, muito embora o trabalho tenha ajudado a 
descobrir tecnologias que desconheciam. Ficou evidente que as inquietações iniciais cederam espaço 
para muitas outras, o que se considera pertinente, uma vez que isso gerou o interesse de os 
professores quererem pesquisar mais.  
  

2. Prática de Escrita na Escola. O acadêmico propontente foi  Willian Mainardes Waiga, o 
período de realização do projeto foi: 21/08/2012 a 08/11/2012, no município de Castro, no Colégio 
Antonio Marcos e Cavanis 

 
RESUMO E RESULTADOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
 

As oficinas consistiam em leitura de textos verbais e não verbais, imagens, músicas e filmes 
entre outros. Após a leitura desses textos passava-se a compreensão e interpretação seguidos de 
discussões orientadas pelo acadêmico Willian Mainardes Waiga,  promovida entre um grupo de 
alunos das três séries do ensino médio. Após as leituras e interpretações individuais, a apresentação 
dos pontos de vista de todos e do debate, seguia-se o planejamento com o levantamento de 
temáticas partindo do tema central de cada encontro, a escolha de um gênero textual  e a elaboração 
do texto por parte dos alunos. Essas produções textuais passavam pela fase da correção feita 
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individualmente com cada aluno em que eram levantadas as maiores dificuldades, particulares do 
aluno, e problemas mais gerais presentes em todos os textos, após, então era feita a reescrita, 
compreendendo-se algumas das vezes em duas, três reescritas de um texto só. Até chegar a versão 
final das composições e digitalização por parte de alguns dos jovens. E por fim a leitura e revisão final 
das produções.  

A pretendida interação entre os alunos das três séries do ensino médio ocorreu 
paulatinamente.  Percebeu-se uma melhora visível nas produções dos alunos, desde os primeiros 
encontros até os últimos, também em aspectos respectivos à oralidade, pois os alunos tinham que se 
expressar diante da turma, com colegas que somente chegaram a conhecer por frequentarem as 
oficinas. No inicio das atividades frequentavam 15 alunos, e ao final permaneceram 10. Foram 
atingidos os objetivos principais, quais sejam, a) A integração entre estágio e extensão; b) O diálogo 
entre os professores, diretora e pedagoga da escola e da universidade;  c) A interação entre 
acadêmico e alunos do ensino médio; d) A interação entre os próprios alunos de 1º, 2º e 3º ano do 
ensino médio; e) Entre acadêmicos do curso e também, no que diz respeito a instituição UEPG  f) 
Participação ativa dos professores dos dois departamentos e do programa de extensão do curso de 
Letras, envolvidos: DELET, DEMET E LET. 

 As demais se encontram em andamento e serão detalhadas quando forem concluídas. O 
projeto foi reeditado no início de 2013 para que as atvidades transcorram até 2015.   
 
Conclusões 

 
De maneira bem objetiva,  pode-se afirmar que os estudos sobre Pragmática ganharam um 

grupo de interessados que vem se dedicando, disciplinadamente ao assunto. Em um segundo 
momento, destaco  as conexões que o grupo estabeleceu com  ensino de língua(gem), não só do 
ponto de vista teórico, mas também  prático, por meio das propostas individuais compartilhadas 
coletivamente no próprio grupo e quando se estenderam à comunidade, por meio das oficinas já 
concluídas e as que se encontram em desenvolvimento. Ademais, o grupo vem divulgando a 
proposta em eventos e propondo publicações acerca dos trabalhos desenvolvidos, conforme 
apresentamos neste relatório.  Por fim, os acadêmicos da graduação (pesquisadores, extensionistas 
e professores em formação), do Mestrado, os professores em atuação e alunos do ensino médio 
puderam interagir efetivamente e poderão continuar nesse propósito, uma vez que encaminhamos a 
solicitação de reedição do projeto.          
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