
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 1 
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RESUMO: O Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Identidades Sociais (GEPLIS), da UEPG 
(Universidade Estadual de Ponta Grossa) é um projeto de extensão que existe desde 2010. O projeto 
está atrelado ao NAP – Núcleo de Assessoria Pedagógica, que pertence ao Departamento de Línguas 
Estrangeiras Modernas. O grupo de estudos e pesquisas em Identidades Sociais e Linguagem é 
formado por pesquisadores preocupados com questões de linguagem e identidades sociais, nas suas 
mais variadas manifestações. Compõem o grupo professores e alunos de pós-graduação e de 
graduação e professores da rede pública e privada de ensino (Ensino Fundamental e Médio), 
professores universitários e professores PDE. Os estudos e pesquisas desenvolvidas apresentam uma 
base teórica comum, que são as questões de identidade a partir da perspectiva dos estudos culturais e 
a literatura dela decorrente. São interesses temáticos: formação de professores, formação de 
professores de língua estrangeira e língua materna, análise e desenvolvimento de livros e materiais 
didáticos e análises de textos midiáticos e questões de letramento, multiletramentos e novos 
letramentos. O GEPLIS pretende possibilitar reflexões para a melhora do processo de ensino-
aprendizagem em sala de aula, bem como pretende escrever trabalhos acadêmicos e materiais de 
ensino que possam ser apresentados em eventos e utilizados por professores da rede pública de 
ensino.O GEPLIS tem também como objetivo inter-relacionar mais e melhor professores e alunos da 
graduação e do mestrado. 
 
PALAVRAS CHAVE -  Grupo de estudos e pesquisas.  Professores de línguas. Formação de 
professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Professora PhD pela University of London – Inglaterra. Professora Adjunta e Pesquisadora da 
UEPG – aparecidadejesusferreira@gmail.com. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

Introdução 

 
O Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Identidades Sociais (GEPLIS), da UEPG 

(Universidade Estadual de Ponta Grossa), é um projeto de extensão que existe desde 2010. O projeto 
está atrelado ao NAP – Núcleo de Assessoria Pedagógica, que pertence ao Departamento de 
Línguas Estrangeiras Modernas. O grupo de estudos e pesquisas em Identidades Sociais e 
Linguagem é formado por pesquisadores, preocupados com questões de linguagem e identidades 
sociais nas suas mais variadas manifestações. Compõem o grupo professores e alunos de pós-
graduação e de graduação e professores da rede pública e privada de ensino (ensino fundamental e 
médio), professores universitários e professores PDE. Os estudos e as pesquisas desenvolvidos 
apresentam uma base teórica comum, que são as questões de identidade a partir da perspectiva dos 
estudos culturais e a literatura dela decorrente. 
 
Objetivos 
  
 O Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Identidades Sociais (GEPLIS) foi formado 
para realizar encontros mensais com os seguintes objetivos: 
 

 Fazer algumas reflexões acerca de identidades sociais e como essas questões são 
representadas pelos livros didáticos de línguas e pela mídia através da imagem e do 
discurso oral ou escrito.  

 Estudar vários textos (artigos, dissertações, teses) e refletir sobre as identidades sociais 
representadas nos materiais de ensino utilizados por professores de línguas no Ensino 
fundamental e médio na rede pública e privada.  

 Levantamento de bibliografia para aprofundar a análise dos textos encontrados. 

 Analisar os livros didáticos utilizados por professores de línguas. 
 

 
Metodologia 
 

Para alcançar os objetivos acima estipulados foram fixados procedimentos metodológicos de 
assessoramento a professores de Línguas Estrangeira ou de Língua Portuguesa do ensino 
fundamental e médio e a acadêmicos do Curso de Letras por meio de: 
 

•  Formação de grupos de estudos com interesse específico nas áreas de Língua Estrangeira 
e/ou Metodologia de Ensino de Línguas. 

•  Atendimento permanente para a discussão de problemas práticos e teóricos em relação ao 
processo de ensino-aprendizagem para professores e acadêmicos da UEPG.  

•  Promoção de eventos (cursos, workshops). 
•  Elaboração escrita de trabalhos acadêmicos e de materiais de ensino que possam ser 

apresentados em eventos e utilizados por professores da rede pública de ensino. 
 
Público-Alvo 
 

•  Professores de Línguas das redes municipal, estadual e particular de ensino. 
•  Acadêmicos do Curso de Letras da UEPG. 

 
 

  Fundamentação Teórica 
 
 Questões sobre identidades sociais vêm sendo discutidas amplamente em seminários, em 
congressos e, também, em publicações como livros e periódicos. Pouco, no entanto, se tem 
pesquisado sobre como trabalhar com as representações das identidades sociais trazidas nos 
materiais de ensino de Língua Estrangeira utilizados pelos alunos nas escolas, sejam elas públicas 
ou privadas. Os materiais de ensino trazem uma grande possibilidade de pesquisa, pois contêm 
exemplos de textos retirados dos livros didáticos de Línguas (Estrangeira ou Portuguesa do Brasil), e 
que contêm textos retirados de jornais e de revistas, bem como as imagens que estarão 
representadas ou pela reprodução do discurso oral ou escrito. Este GEPLIS, constituído na UEPG, 
utilizará vários recursos para a análise das identidades sociais representadas nos materiais de 
ensino. Woodward assevera que: 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 3 

Identidade apresenta uma interface entre o pessoal – que é o que está 
dentro de nossas cabeças, como nós indivíduos nos sentimos sobre o que 
somos – e o social – as sociedades em que vivemos e os fatores sociais, 
culturais e econômicos que modelam e tornam possíveis as experiências 
para as pessoas escolherem algumas identidades e considerarem outras 
como inacessíveis ou impossíveis. (WOODWARD, 2000, p. 18).     

 A citação de Woodward ajudará a iluminar as discussões que serão feitas no grupo de 
estudos no que se refere à inter-relação entre identidades sociais e fatores sociais, culturais e 
econômicos. Uma das questões cruciais, quando analisamos as identidades sociais, é perceber como 
essas identidades estão sendo representadas para o domínio público. A forma como as identidades 
sociais estão sendo representadas tem desdobramentos sociais tanto para negros como para não 
negros, homens e mulheres, gays, lésbicas, pessoas de classes sociais privilegiadas e pessoas das 
classes desprivilegiadas.  
 
Resultados obtidos 
 
 O GEPLIS foi criado para contribuir com os interesses temáticos: formação de professores, 
formação de professores de Língua Estrangeira e também de Língua materna nacional, análise e 
desenvolvimento de livros e de materiais didáticos e análises de textos midiáticos e questões de 
letramento, multiletramentos e novos letramentos. O GEPLIS pretende, desde o princípio, possibilitar 
reflexões para a melhora do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Os resultados obtidos 
pelo GEPLIS foram:  
 
RESULTADOS 2010 
 
Quadro 1: Resultados 2010 

Atividades Tema Carga horária Mês  

Grupos de Estudos Livros didáticos, análise e formação de 
professores de Língua 

2h por encontro (1 
encontros no mês 
x 2 = 2h) 

Fevereiro a 
dezembro/2010 

TOTAL   60hs  

 
RESULTADOS 2011 
 
Quadro 2: Resultados 2011 

Atividades Tema Carga horária Mês  

Grupos de Estudos Letramentos e Formação de 
professores de línguas 

2h por encontro (1 
encontros no mês 
x 2 = 2h) 

Fevereiro a 
dezembro/2011 

TOTAL   60hs  

 
RESULTADOS 2012 
 
Quadro 3: Resultados 2012 

Atividades Tema Carga horária Mês  

Grupos de Estudos Multiletramentos e Formação de 
professores de línguas 

2h por encontro (1 
encontros no mês 
x 2 = 2h) 

Fevereiro a 
desembro/2012 

TOTAL   60hs  

 
Em outubro de 2012 conseguimos fazer o 1° Seminário de Materiais Didáticos, de que 

participaram 60 professores, momento em que os participantes do GEPLIS apresentaram seus 
resultados de pesquisa e produção de materiais de ensino que fizeram durante o ano de 2011 
apoiados nas leituras feitas em 2010. O GEPLIS mantém um site em que disponibiliza os resultados 
da atuação dos participantes: www.gesplis.blogspot.com. 
 
 Seguem abaixo algumas das avaliações feitas pelos participantes do 1° Seminário de 
Materiais Didáticos: 

http://www.gesplis.blogspot.com/
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O seminário foi muito relevante, principalmente no que diz respeito ao livro 
didático público.   

As professoras que apresentaram estavam bem preparadas com seus 
temas e foi bem proveitoso. 

Percebi o desempenho dos que apresentaram e apreendi com eles. 

A atividade possibilitou a aproximação entre as pesquisas e a realidade 
escolar, com a experiência das professoras presentes. Também para os 
alunos da graduação, contribuiu para que visualizassem mais 
concretamente o curso e temas de pesquisa. 

Todo tema abordado relacionado ao trabalho com e para os alunos é 
pertinente para todo profissional preocupado com a educação. 

Foi possível falar sobre o tema e, principalmente, ouvir as impressões de 
colegas. 

Sim, devido à relevância dos temas e também por serem as sequências 
didáticas algo relativamente novo. 

Pude rever alguns conceitos e repensar minha posição como professora. 

Foi uma oportunidade para discutir sobre temas que nem sempre são 
discutidos nas escolas. 

Estou trabalhando em uma sequência didática. Então, principalmente no 
que diz respeito a esse tema, gostei muito! 

Foi de imensa importância e novos conhecimentos. 

 
 
 
 Considerações finais 
 
 Acreditamos que estamos conseguindo atender ao planejamento inicial feito na elaboração do 
projeto. A proposta tem sido relevante, pois pudemos saber quais têm sido as dificuldades dos 
professores do ensino fundamental e médio e, na medida do possível, estamos colaborando com a 
reflexão e o engajamento teórico para possíveis soluções. 
 
 A proposta tem possibilitado um repensar do Curso de Letras da instituição e isso tem 
acontecido na medida em que os eventos foram propostos para professores em exercício e para 
professores em formação (acadêmicos do Curso de Letras), e a integração propiciou que, detectadas  
e identificadas as dificuldades encontradas nos professores, pudemos refletir como incluir tais 
questões nas discussões do Curso de Letras e propor pesquisas futuras. 

As demandas sociais estão sendo atendidas, pois houve uma grande procura para participar 
dos eventos propostos pelo GEPLIS. A articulação tem ocorrido, pois através dos eventos todos os 
professores (professores em formação e professores em exercício) engajados puderam refletir e 
repensar sua prática pedagógica, o que propicia um impacto no ensino, bem como possibilita que as 
dificuldades encontradas nos e pelos professores venham a ser incluídas em suas reflexões de 
pesquisa. O resultado final foi muito positivo não só pelos seus objetivos específicos, mas também 
porque houve participação de vários integrantes em eventos de pesquisas, tais como seminários, 
congressos, encontros relacionados  à área do Curso de Letras. 
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