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RESUMO – Estando no século XXI e sabendo das inúmeras transformações ocorridas na sociedade 
sente-se a necessidade de adequação às exigências que nos são impostas a fim de atender aos 
diversos interesses pessoais e coletivos, dessa forma, exige-se que os sujeitos assumam novos 
posicionamentos diante dessas modificações. Na educação isso também acontece, pois, ela nos 
impõe diversos desafios (SANTOS, 2005) que precisam ser superados para atender aos padrões da 
sociedade. Nesse sentido, modificações precisam ser assumidas diante dos currículos atuais, a fim 
de que profissionais mais competentes sejam formados visando à formação mais crítica e reflexiva 
para agir diretamente sobre esses desafios. Essas modificações devem prever a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão concomitantemente na tentativa de que essa melhora ocorra também na 
formação acadêmica. Segundo o Forproex (2006), uma maneira de amenizar esses problemas é 
introduzir atividades complementares à graduação, atividades essas que sejam comprometidas com 
a melhor formação do professor e que atendam às demandas da população. Foi pensando nesta 
flexibilização que o Laboratório de Estudos do Texto foi criado na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa em 2007. O LET é um Programa de Extensão que tem por finalidade trabalhar com projetos 
que envolvam estudo de diversos textos relacionados à leitura, escrita, formação de professores, e 
constituição da linguagem e identidade, entre outros assuntos que sejam relevantes e estejam 
associados ao currículo dos Cursos de Letras, com a intenção de formar novos perfis de profissionais 
para atender às exigências do mercado de trabalho, visando sempre à qualidade da educação. Dessa 
forma, este trabalho tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no laboratório entre os 
anos de 2010 e 2012, evidenciando principalmente os resultados positivos advindos desse ambiente, 
sendo alguns deles: participação efetiva de mais de 20 alunos e de diversos professores e ambiente 
propício para o desenvolvimento de estudos de textos. 
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Introdução 
 
Pensar sobre o tema universidade e modernidade no século XXI é deparar-se com diversos 

fenômenos de desenvolvimento tanto sociais, quanto políticos, econômicos e tecnológicos 
enfrentados pela sociedade atualmente. Esse rápido processo de globalização faz com que os 
sujeitos se vejam diante do surgimento de novas necessidades que precisam ser sanadas para 
atender aos interesses pessoais e coletivos, como uma maneira de se adequar a essas exigências 
que nos são impostas. 

Essa busca por inserção aos padrões da sociedade faz com que se sinta cada vez mais a 
necessidade de mudanças em vários âmbitos na vida das pessoas, dessa forma, os sujeitos sentem-
se instigados a assumirem novos posicionamentos diante das transformações. 

Em relação à educação isso não é diferente. Pois, diante de toda essa movimentação a 
educação também é afetada e acaba nos impondo diversos desafios (SANTOS, 2005) que, assim 
como a profunda crise que se abate sobre a universidade (SEVERINO, 2004), precisam ser 
superados com o intuito de fazer com que haja o progresso de toda população. 

Uma das soluções possíveis, sugeridas pelo Forproex (2006), é a reformulação dos 
currículos atuais, a fim de que se possa formar cidadãos mais críticos e interessados em mudar a 
realidade que se configura atualmente. Essas modificações devem ocorrer não só nos currículos de 
ensino fundamental, mas principalmente nos currículos do ensino superior, de modo mais específico, 
nos cursos de Licenciatura, responsáveis pela formação de professores. 

Essa reformulação prevê a substituição do ensino atual, sem envolvimento com a prática, 
pela articulação entre ensino, pesquisa e extensão concomitantemente, garantindo assim, ao futuro 
professor, uma formação não compartimentalizada, mais sólida e mais preocupada com os reais 
problemas da população e, posteriormente, um melhor desenvolvimento na prática docente. 

Dessa forma, necessita-se cada vez mais de apoio às universidades, em que os cursos de 
licenciatura sejam mais bem investidos, a fim de formar profissionais competentes para essa árdua 
tarefa de superar os desafios e fazer com que as pessoas percebam que o papel da universidade não 
é só o de treinar os profissionais para atender as demandas da sociedade, “como se a passagem 
pela instituição educacional e a conquista do diploma universitário apenas cumprisse a função de 
credenciamento e não de formação de professores” (SANTOS, 2005, p.253), mas, vai muito além, 
pois, exige envolvimento com a prática e preocupação direta com a realidade enfrentada por todos 
diariamente. 

Diante dessa exigência, a universidade deve ter como papel fazer com que os acadêmicos 
estejam envolvidos, entre outros, com atividades complementares à graduação, dando auxílio aos 
discentes de modo que essas atividades sejam pensadas para atender critérios quantitativos e 
qualitativos com a intenção de não somente somar carga horária ao final do curso, mas, antes disso, 
que sejam relevantes para a formação pessoal e profissional desse futuro professor. 

Foi refletindo sobre essas questões que o Laboratório de Estudos de Texto – LET foi criado 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele é um programa de extensão aprovado na UEPG pela 
Resolução CEPE N.º217, de 13/12/2007, que tem por objetivo integrar projetos que envolvam o 
estudo de diversos textos, pensando sempre na articulação entre a tríade já mencionada – ensino, 
pesquisa e extensão. Os participantes atualmente fazem discussões e reflexões por meio dos textos 
de modo que haja diálogo e troca de experiências entre acadêmicos de graduação e de pós-
graduação, professores formados e em formação fazendo com que aconteça uma maior interação, 
discussões e reflexões produtivas e significativas sobre diversos problemas que afetam o ensino, a 
pesquisa e a extensão. 

Dessa forma, pode-se notar que se torna relevante que os alunos tenham conhecimento 
sobre a tríade universitária desde cedo, para que possam vivenciar todas as possibilidades de 
obtenção desse conhecimento, formando-se como sujeitos mais críticos e autônomos, visto que 
estarão diante de novas formas de ensino-aprendizagem, cabendo a eles a função de aproveitarem 
as oportunidades a que forem expostos. Mas, para que isso aconteça, é necessário, primeiramente, 
esse contato direto com essas experiências que envolvem a tríade universitária.  

Nesse sentido, vê-se que a extensão é uma ferramenta indispensável para compreender 
esses problemas e propiciar uma aproximação em relação à prática propriamente dita por meio da 
percepção da realidade em que a população está inserida. 

Segundo Nogueira (2005),  

Através da extensão ocorre a troca entre saberes sistematizado – 
acadêmico e o popular, que possibilitará a produção de conhecimento 
resultante do confronto com a realidade regional e nacional, propiciando a 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

3 

efetiva participação da comunidade na atuação da universidade. 
(NOGUEIRA, 2005, p. 112) 

  
É nesse sentido que os trabalhos desenvolvidos no LET acontecem, buscando sempre essa 

articulação entre comunidade acadêmica e comunidade em geral, com o intuito de formar os 
profissionais preparados para encarar a realidade da educação atualmente.   

 
 
Objetivos 

 
Este Programa de Extensão tem por objetivo geral trabalhar com projetos que envolvam o 

estudo de textos e áreas correlatas.  
E assim, entendendo o texto como manifestação de linguagem, agrega projetos que estão 

sempre articulados ao currículo do curso de Licenciatura em Letras e também ao Mestrado em 
Linguagem, Identidade e Subjetividade. Trata-se de projetos de extensão relacionados à pesquisa e 
ensino; projetos direcionados à formação de professores; trabalhos de leitura e escrita.  

Tem também como objetivos: acolher projetos de pesquisa que desenvolvem também 
trabalhos de extensão e ensino  projetos de iniciação científica dos Cursos de Licenciatura em 
Letras); desenvolver trabalhos de leitura e de escrita que atendam a demandas de estratos sociais 
para os quais essas atividades são relevantes; formar grupos de estudos, envolvendo pesquisadores, 
docentes e discentes no sentido de fortalecer as linhas de pesquisa dos Cursos de Letras e do 
Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade. 

 
 
 

Metodologia 
 
O programa de extensão Laboratório de Estudos do Texto está em vigência desde o ano de 

2007, foi reeditado em 2009 para desenvolver suas atividades até 2012 e atualmente teve nova 
reedição. Destina-se a sediar projetos que se relacionem ao trabalho com textos e áreas 
relacionadas. Por meio da leitura desses textos, acontecem reflexões e discussões sobre temas que 
estão diretamente ligados aos problemas enfrentados atualmente, e que estejam relacionados à 
leitura, escrita, formação de professores, aquisição da linguagem, entre outros assuntos que sejam 
relevantes e estejam articulados ao currículo do curso de Letras. 

Além da leitura e análise de textos, acontecem também produções escritas, reuniões do 
grupo de pesquisa, oferta de cursos e minicursos, oferta de disciplinas em projetos específicos, 
coordenação e assessoria a projetos socioeducacionais, participação em eventos, discussões dos 
grupos de estudo e publicação dos resultados das ações. 

Nesse ambiente há circulação de diversas pessoas interessadas em desenvolver seus 
conhecimentos e dispostas a refletir sobre as lacunas deixadas pela educação a fim de buscar 
possíveis soluções para elas. Um aspecto facilitador é o contato que acontece entre graduandos, 
graduados, docentes e alunos de ensino fundamental e médio, que trocam experiências fazendo com 
que a formação do professor, do pesquisador e do extensionista aconteça de forma integrada, o que 
permite que os acadêmicos sejam mais bem preparados e capacitados para encarar os desafios e as 
transformações da sociedade. 

 
 

Resultados 
 
Esse espaço propício para realização destas atividades conta com a participação de 12 

professores dos quatro departamentos afetos aos Cursos de Letras: Letras Vernáculas, Línguas 
Estrangeiras Modernas, Educação, Métodos e Técnicas de Ensino e é coordenado pela professora 
Djane Antonucci Correa. Atualmente tem ofertado cursos e oficinas, grupos de estudo e projetos 
diversos de extensão.  

Além disso, de uma maneira geral, conta com, aproximadamente, 20 participantes dos 
projetos e em torno de 100 usuários que não possuem vínculos formais com projetos de extensão, 
sendo estes universitários, além dos outros 35 alunos de ensino fundamental e médio.  

Os resultados que se tem dos anos anteriores mostram que, em 2010 contou com a 
participação efetiva de aproximadamente 7 professores, 13 discentes e 4 grupos de estudo. No ano 
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de 2011, com 5 professores, 13 discentes e 3 grupos de estudo, mais 2 eventos de extensão. E, em 
2012, com 6 professores, 15 discentes e 5 grupos de estudo. 

Alguns Grupos de Estudos desenvolvidos no ano de 2010 são: “Políticas linguísticas e 
políticas de escrita: entre práticas acadêmicas, sociais e educacionais”, coordenado pela professora  
Djane Antonucci Correa; “Grupo de Estudos do Texto – GETE”, coordenado pela professora Eliane 
dos Santos Raupp; “Grupo de estudos de linguística e gramática da UEPG”, coordenado pelo 
professor Marcos Barbosa Carreira; “Fabulando na Sala de Aula”, coordenado pelo professor 
Ubirajara Araujo Moreira. 

Em 2011 destaca-se: reedição do grupo de estudos sobre “Políticas linguísticas e políticas 
de escrita: entre práticas acadêmicas, sociais e educacionais”, coordenado pela professora  Djane 
Antonucci Correa; um curso sobre, “O acadêmico e o curso de Licenciatura em Letras: orientações 
para o ensino, a pesquisa e a extensão”, coordenado pela professora Ligia Paula Couto; eventos de 
extensão:  “A Universidade do século XXI: discussões sobre cultura e diversidade” e “Introdução aos 
Estudos sobre Crenças e Atitudes Linguísticas” coordenado pela professora Leticia Fraga; 
“Introdução aos Estudos de Pragmática”, coordenado pela professora Djane Antonucci Correa. 

E no ano de 2012: reedição do “Grupo de Estudos do Texto – GETE”, coordenado pela 
professora Eliane dos santos Raupp; curso de extensão chamado “Formação continuada de 
professores de espanhol: Uma parceria UEPG e o NRE-PG”, coordenado pela professora Ligia Paula 
Couto; projetos de extensão: “Formação de professores de língua em comunidades bi/multilíngues” e 
“O papel dos estudos sobre Crenças na formação de professores” coordenados pela professora 
Leticia Fraga; “Abordagens pragmáticas sobre linguagem e ensino” coordenado pela professora 
Djane Antonucci Correa. 

Esses resultados exibidos são concretizados por meio de apresentações em diversos 
eventos e também por meio de publicações de artigos abordando a importância desse ambiente e 
dos trabalhos desenvolvidos tendo como base a articulação entre a tríade universitária. 

Como foi possível perceber, os resultados que se tem desse Programa de Extensão são 
positivos, pois além do aumento da procura por esse local, ele ainda conta com uma estrutura 
própria, que inclui uma sala de 45 m

2
 na qual estão distribuídas 5 mesas com 4 cadeiras cada, 

somando 20 acomodações, uma bancada com 15 computadores, estante para acomodar os, 
aproximadamente 800 livros e 350 revistas disponíveis (atualmente) para pesquisa no laboratório. 

 
 

Conclusões 
 

Percebe-se que o LET é um espaço de grande relevância dentro da UEPG, pois é por meio 
dele que os participantes têm a oportunidade de se inserirem em novas formas de ensino-
aprendizagem, que são realçadas no trabalho com a tríade universitária: ensino, pesquisa e 
extensão. 

Além disso, nota-se que novos perfis de profissionais estão sendo formados, pois, estão cada 
vez mais interessados em desenvolver habilidades como professores, pesquisadores e extensionistas 
concomitantemente, além do que, essa proximidade com a prática e a realidade da população, faz 
com que os professores em formação se apropriem da realidade e, com essa experiência, se tornem 
mais aptos a enfrentarem os desafios e desenvolverem cada vez mais sua autonomia, a fim de 
buscar mudanças que venham sempre ao encontro da melhora da formação profissional.  

Segundo Severino (2004) essa forma dinâmica de abordar o ensino, a pesquisa e a extensão 
são caminhos emancipatórios para refletir sobre a alfabetização, a leitura e a escrita. E, de acordo 
com Santos, (2008, p. 47) no século XXI “só há universidade quando há formação graduada e pós-
graduada, pesquisa e extensão. Sem qualquer destes, há ensino superior, não há universidade”. Por 
isso é que se deve buscar desde cedo levar os profissionais em formação a refletirem sobre essas 
questões, para que se sintam cada vez mais engajados e como co-responsáveis pelo 
desenvolvimento do progresso da sociedade, e, assim, a universidade possa cumprir efetivamente a 
sua função diante da sociedade. 
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