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RESUMO – O objetivo geral deste trabalho é apresentar ações e perspectivas teóricas do Grupo de 
Estudos do Texto – GETE, um evento de extensão vinculado ao Programa “Laboratório de Estudos 
do texto (LET), o qual, por sua vez, tem por base desenvolver trabalhos extensionistas de maneira 
que se sustentem em procedimentos metodológicos configurados como atividades de ensino e/ou 
pesquisa. O Grupo de Estudos do Texto – GETE, em sua primeira edição, ocorreu no período de 
2009 a 2012 e contou com a participação efetiva de 17 acadêmicos do Curso de Letras, destes, 5 na 
categoria bolsista. As atividades do Grupo consistiram em reuniões quinzenais com o objetivo de 
refletir sobre o ensino de língua materna, especialmente, sobre a importância do trabalho com os 
gêneros textuais/discursivos nas aulas de Língua Portuguesa, visando contribuir para a melhor 
compreensão do processo de ensino aprendizagem da língua. A partir dessa premissa, a perspectiva 
teórica dos estudos realizados pelo Grupo esteve centrada na compreensão de que o texto é unidade 
central do processo de ensino aprendizagem da língua materna, uma vez que é “lugar de 
correlações” (GERALDI, 1997a, p.22). Segundo Geraldi (1997c), o específico da aula de português 
deve ser o trabalho com o texto, lugar de entrada para o diálogo com outros textos, com outros 
sujeitos/autores, e, igualmente, à reflexão sobre o mundo e, consequentemente, à inserção crítica 
nele (GERALDI, 1997a, p.22). Sendo assim, foi possível concretizar durante a vigência do GETE o 
desenvolvimento da leitura e da escrita dos diversos gêneros textuais/discursivos que circulam no 
ambiente acadêmico, fato que conduziu o Grupo na direção recomendada pelos documentos que 
norteiam o sistema de educação básica no Estado do Paraná: as Diretrizes Curriculares Estaduais, 
quando advogam que “o aperfeiçoamento da escrita se faz a partir da produção de diferentes 
gêneros, por meio das experiências sociais, tanto singular quanto coletivamente vividas” (PARANÁ, 
2008, p. 56). 
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Introdução 
 
 

            É consensual entre os profissionais da área educacional a necessidade de reflexões 
contínuas e alterações no ensino de língua portuguesa.   
            O resultado constantemente divulgado pelos instrumentos de avaliação – SAEB

3
, PISA

4
, 

IDEB
5
 – tem deixado preocupados os envolvidos com a área educacional por revelar um 

descompasso entre as Políticas em favor da melhoria do ensino e o desenvolvimento de alunos 
proficientes em leitura e em escrita conforme preconizam os documentos Oficiais – PCN e DCE 

6
– a 

respeito dos objetivos do ensino de Língua.  
         Preocupada com o panorama, o Departamento de Letras Vernáculas vem tomando medidas a 
fim de contribuir para a alteração do quadro, favorecer a aprendizagem efetiva de seus acadêmicos 
em formação e possibilitar uma prática profissional coerente com as necessidades reais de alunos e 
professores: a promoção e organização de eventos na área, como CIEL

7
, CELLIP

8
, a discussão e 

reformulação da matriz curricular, ajustando programas, metodologias e processos de avaliação às 
tendências atuais de ensino.  
           Além dessas medidas, em 2008, a criação do Programa de Extensão Laboratório de Estudos 
de Texto - LET concretiza a intenção de professores pesquisadores do Departamento de Letras 
interessados no crescimento de seus pares. Assim, o LET passa a caracterizar-se como um espaço 
fundamental por permitir a organização de grupos de estudo, pesquisa e de extensão cujas práticas 
de interação especialmente mediadas pelo texto sejam o foco. 

A implantação do Grupo de Estudos do Texto – GETE, em 2009, vinculado ao LET, teve 
como objetivo, portanto, consolidar tal intenção, permitindo aos acadêmicos do Curso de Letras da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa a reflexão necessária de como os gêneros textuais são, de 
fato, fundamentais para a formação de leitores e escritores competentes de sua Língua Materna em 
todas as esferas sociais. 

Nessa direção, o Grupo de Estudos do Texto constituiu-se em um espaço de encontro regular 
entre acadêmicos do Curso de Letras para possibilitar estudos, discussões, reflexões e investigações 
cuja temática esteve centrada na compreensão dos processos de ensino e aprendizagem da Língua 
Portuguesa mediados por textos e, especificamente, na investigação da relevância do trabalho com 
os gêneros textuais/discursivos para a formação do sujeito – aluno e professor – leitor/produtor de 
textos. 

A partir da perspectiva enunciativa e sócio-histórica de linguagem (MARCUSCHI, 2008) e de 
análise textual, buscou-se na Linguística de Texto subsídios para a discussão e o entendimento de 
como os gêneros textuais/discursivos nas aulas de Língua Materna podem favorecer o 
desenvolvimento do leitor e do produtor de textos, bem como do mediador de leitura e de escrita. 

 
 

 
Objetivos 

 
Objetivo geral: Propiciar aos acadêmicos do curso de Letras um espaço de estudo, pesquisa e 
reflexão sobre importância dos gêneros textuais/discursivos para a formação do leitor/produtor de 
textos. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Possibilitar o aprofundamento teórico de questões epistemológicas que permeiam o processo 
de ensino aprendizagem da língua portuguesa. 

 

 Permitir a investigação de práticas de ensino de língua portuguesa, por meio de pesquisas de 
observação. 

 

                                                 
3
 SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 

4
 PISA (Program for International Student Assessment) 

5
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6
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7
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8
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 Permitir a reflexão de conhecimentos teóricos que favoreçam a intervenção do professor nas 
práticas de ensino de língua portuguesa. 

 

 Garantir aos professores em formação reflexões a respeito da necessidade de transposição 
didática dos conteúdos e de como efetuá-la. 

 

 Proporcionar um espaço de interação entre Educação básica e Ensino Superior. 

  
 
Metodologia 

 

 Encontros quinzenais de 2h para discussão entre o grupo dos textos teóricos pertinentes 

à problemática. 

 Levantamento bibliográfico a respeito dos Gêneros textuais/discursivos, suas 

especificidades e características. 

 Estudo criterioso das concepções de Língua, Texto, Discurso e Ensino, bem como das 

metodologias de Ensino de Língua e sua relação com as Políticas Linguísticas. 

 Leituras, análises e discussões constantes das temáticas previamente definidas.  

 Aprofundamento teórico das questões epistemológicas que permeiam o processo de 

ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, por meio de Seminários e Estudos 

Dirigidos. 

 Investigação e reflexão de práticas de ensino de Língua Portuguesa. 

 Reflexões a respeito da necessidade de transposição didática dos conteúdos e de como 

efetuá-la. 

 Elaboração e execução de um Projeto de Intervenção na escola pública. 

 
 

 
Resultados 

 
O Grupo de Estudos do Texto constituiu-se em um espaço de estudo mediado pelo próprio 

texto, na medida em que foram realizadas, em cada encontro do grupo, leituras, reflexões e 
discussões temáticas que favoreceram a formação teórica e prática de todos os envolvidos, 
proporcionando, assim, a devida interação entre Educação Básica e Ensino Superior.  

Inserido no Programa Laboratório de Estudos de Textos, o GETE possibilitou, não somente o 
estudo e a ampliação/produção de conhecimentos, como também a realização de pesquisas que 
contribuíram para a formação acadêmica e profissional dos acadêmicos de Letras, resultando em 
Trabalhos de Conclusão de Curso, apresentações de Trabalhos em Eventos de Natureza Científica, 
publicação em Anais de Eventos, publicação em Periódico Científico e a realização de um Projeto de 
Intervenção em uma escola do município de Ponta Grossa, concretizando a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão e, consequentemente, favorecendo a construção de uma postura 
reflexiva-crítica diante do processo de ensino e aprendizagem de Língua entre todos os envolvidos. 

 

Trabalhos realizados no período - 2009 a 2012  
 

 23 apresentações de trabalhos em Eventos 
 

 13 Trabalhos publicados em Anais de Eventos (Completo) 
 

 3 Trabalhos publicados em Anais de Eventos (Resumo) 
 

 4 Trabalhos publicados em Anais de Eventos (Resumo expandido) 
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 1 artigo publicado em Periódico Científico – Qualis B 3 
 

 1 Projeto de Intervenção na Escola: “Gêneros textuais e Condições de Produção” - 66h 
 

 2 Trabalhos de Conclusão de Curso  
 
 
Conclusões 
 

 O Curso de Licenciatura em Letras Português/Línguas estrangeiras e respectivas 
licenciaturas tem como um dos objetivos principais possibilitar aos acadêmicos, professores em 
formação, o desenvolvimento de habilidades necessárias para atingir a competência desejada no 
desempenho profissional, promovendo a articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, 
além da articulação direta com a pós-graduação e com o fortalecimento da identidade do professor 
em formação. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas no GETE durante o período de 2009 a 
2012 reafirmam a importância de espaços de formação “para além da sala de aula”, espaços de 
estudo e pesquisa que favoreçam a constituição de uma postura investigativa/reflexiva diante dos 
processos de ensino e aprendizagem tão necessária para a atuação educativa comprometida com a 
qualidade social. 

Pode-se perceber que os acadêmicos envolvidos no Grupo de Estudos do Texto, professores 
em formação, compreenderam que ler, escrever e utilizar a linguagem em suas diferentes 
modalidades é um importante passo para garantir uma atuação crítica e consciente nas diferentes 
esferas sociais. Afinal, é por meio da linguagem que os sujeitos se comunicam e, no momento atual, 
a existência de múltiplas formas de letramento exigem, por sua vez, amplos domínios de leitura e de 
escrita, a fim de permitir o pleno exercício da cidadania. Nessa mesma direção os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998) salientam que: “toda educação comprometida com o exercício da 
cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva” 
(op.cit., p. 23). 

Nos últimos anos tem sido frequente a discussão sobre a necessidade de um professor 
reflexivo, aquele que “reconhece a importância da própria experiência, da investigação da formação e 
do engajamento no processo de reflexão que gera análise da prática embasada na teoria” 
(ZEICHNER, 1993, apud CASTILHO 2009, p. 15). Nesse sentido, o GETE, vinculado ao Programa 
Laboratório de Estudos de Textos – LET, propiciou o desenvolvimento de um professor em formação 
inicial reflexivo, pois, ao estudar teorias, discutir com seus pares e analisar as diferentes 
possibilidades práticas de ensino e aprendizagem da língua permitiu, também, a produção de 
trabalhos de natureza científica, bem como a execução de um Projeto de Intervenção escolar.  
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