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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS DO TEXTO: REFLEXÕES SOBRE O SUJEITO 

ACADÊMICO 

 

Thaís Aparecida dos Santos (thaisapsantos13@gmail.com)1  

Ligia Paula Couto (ligiapaula@yahoo.com)2  

Lucimar Araujo Braga (labraga2007@gmail.com)3  

Letícia Fraga (leticiafraga@gmail.com)4 

 

Resumo: O Laboratório de Estudos do Texto é um Programa de Extensão aprovado na UEPG pela Resolução 

CEPE N.º 217, de 13/12/2007, que está na 5ª. Edição. Desde seu surgimento, tem como objetivo principal ser um 

espaço de encontro e discussão do texto e sobre ele para desenvolver trabalhos extensionistas integrados às 

atividades de ensino e pesquisa, aproximando a educação básica do ensino superior e investindo esforços na 

inserção social por meio de ações extensionistas. A equipe de trabalho é composta por professoras pesquisadoras 

vinculadas à instituição, além dos docentes extensionistas, professores em formação inicial e professores de 

Ensino Fundamental e Médio. O grupo procura desenvolver trabalhos articulados ao currículo dos Cursos de 

Licenciatura em Letras e atividades que contemplam a formação de professores e pesquisadores interessados em 

discutir a função social da educação superior e as conexões com a educação básica. Entre 2017 e 2019, as 

interações entre os diversos níveis de formação educacional, profissional e acadêmica propiciaram o 

desenvolvimento dos seguintes produtos: 1 evento em 2017, em comemoração aos 10 anos do programa e 

publicação do livro oriundo desse evento “O sujeito Acadêmico: descolonização do conhecimento?” 

 
1 Membro de execução do projeto; UEPG; Letras; thaisapsantos13@gmail.com. 

2 Coordenadora de projeto; UEPG/DEEL; ligiapaula@yahoo.com. 

3 Coordenadora de projeto; UEPG/DEEL; labraga2007@gmail.com. 

4 Coordenadora de programa de extensão; UEPG/DEEL; leticiafraga@gmail.com. 

mailto:leticiafraga@gmail.com
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Palavras-chave: Ensino/pesquisa/Extensão. Laboratório de estudos do texto. Função social da universidade. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Laboratório de Estudos do Texto  

PROJETOS VINCULADOS 

Saberes Outros: Estudos e Ações Indígenas – coordenado por Letícia Fraga; 

Formação Reflexiva de Professores de Língua Estrangeira – Coordenado por 

Valeska Gracioso Carlos; Descolonizando: debates e reflexões sobre currículo 

educacional e diversidades – coordenado por Lucimar Araujo Braga; Debates e 

reflexões sobre currículo educacional e diversidade – coordenado por Lucimar 

Araujo Braga; A inserção do espanhol e do inglês nas escolas públicas de Ponta 

Grossa: Uma parceria possível: coordenador por Ligia Paula Couto 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade universitária (professores em formação inicial, graduação e pós-

graduação); comunidade externa: a) alunos de escolas públicas (das disciplinas de língua 

espanhola e língua inglesa); b) professores em formação continuada das escolas participantes 

(indígenas e não-indígenas); c) participantes de ONGs, com atividade educacional não 

obrigatória; alunos das escolas participantes (indígenas e não indígenas). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Região dos Campos Gerais, Mangueirinha, Inácio Martins, Ortigueira 

e Chapecó (SC). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Laboratório de Estudos do Texto; ONGs parceiras no desenvolvimento dos projetos; 

Colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santa Maria; demais escolas participantes, 

situadas nos municípios paranaenses de Ponta Grossa, Mangueirinha, Inácio Martins, 

Ortigueira e Chapecó (SC); e também, desde o primeiro semestre de 2020, de maneira remota, 

dado ao novo contexto de pandemia em que nos encontramos, causado pela COVID-19. 
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JUSTIFICATIVA 

Ao longo de treze anos de funcionamento, mais de 40 propostas de atividades já 

estiveram ou estão em andamento no Laboratório de Estudos do Texto (LET). Os subprojetos 

do programa, coordenados por professores do Curso de Licenciatura em Letras (UEPG) e os 

debates do grupo buscam atender as demandas atuais da formação inicial e continuada de 

docentes e da educação básica. 

Segundo a LDB (1996), a Educação de Nível Superior deve se organizar em torno 

três eixos, indissociáveis: Ensino, Pesquisa e Extensão. A mesma normativa traz ainda que 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996, s/p.) 

Com isso, a universidade cumpre o seu compromisso social (NOGUEIRA, 2005), enquanto 

instituição pública, ao se empenhar em buscar soluções para os problemas da maioria da 

população, por meio das atividades desenvolvidas no eixo da extensão universitária 

(NOGUEIRA, 2005, p. 113). Por essa ótica, os projetos desenvolvidos no LET têm por 

premissa o funcionamento de atividades integradas, ao promover discussões que 

proporcionam o enriquecimento na formação de novos docentes, atualização de 

conhecimentos aos professores em atuação e a aproximação da universidade com a 

comunidade externa. Este último, é princípio básico da extensão, o qual é amplamente 

abordado nos materiais desenvolvidos através de projetos e trabalhos realizados por 

professores e alunos da área de Letras, como se pode observar nas duas obras publicadas pelo 

grupo e nos dois últimos eventos realizados. 

OBJETIVOS 

Proporcionar um espaço de encontro e discussão do texto e sobre ele – em 

atividades de leitura e escrita – para desenvolver trabalhos extensionistas de maneira que se 

sustentem em procedimentos metodológicos configurados como atividades de ensino e/ou 

pesquisa aproximando a educação básica do ensino superior, além do olhar especial para a 

inserção social.  

METODOLOGIA 
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Tal como estabelecido no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras (2006), os três eixos norteadores do ensino superior, o ensino, a pesquisa 

e a extensão, devem caminhar de forma articulada, para que universidade e comunidade 

externa trabalhem conjuntamente. “É preciso ter clareza que ensino, pesquisa e extensão não 

devem ser vistos como objetivos ou funções da universidade, mas como atividades que, de 

forma indissociada, dão concretude ao que é de fato o seu objetivo, sua missão: produzir e 

sistematizar o conhecimento e torná-lo acessível (FÓRUM, 2006, p. 65)”. Com base nessa 

proposta, realiza-se, dentre outros procedimentos, seleção de diversos textos para leitura; 

desenvolvimento de estratégias de leitura; produção de textos escritos; revisão de textos; 

análise de textos; grupos de estudo; reuniões dos grupos de pesquisa; oferta de minicursos em 

eventos específicos e oferta de disciplinas em projetos específicos. Ou seja, as atividades 

desenvolvidas no âmbito do LET nascem na extensão e procuram colaborar para o 

cumprimento do dever da universidade para com a sociedade, visto que propõem 

questionamentos relativos à estrutura social, ao tratamento dispensado aos grupos em situação 

de vulnerabilidade social e à realidade educacional. É de extrema relevância destacar que, na 

construção da relação entre Universidade e Comunidade, a primeira não deve nunca se 

colocar como prestadora de serviços voltados à segunda, simplesmente para cumprir 

obrigações previstas em Lei. É preciso compor laços estritos, diretos, cooperativos, 

recíprocos, efetivos e afetivos, entendendo a relação professor/aluno como uma via de mão 

dupla.  

RESULTADOS 

Como resultado desse trabalho conjunto da equipe e comunidade externa participante, 

nesse período realizamos 1 evento, como vimos fazendo anualmente. A edição de 2017 foi 

realizada em comemoração aos 10 anos do programa, razão pela qual propusemos uma 

programação maior, com convidados de diferentes instituições e área de conhecimento que 

pudessem trazer contribuições para cada um dos projetos que compõem o programa, ao 

mesmo tempo em que os projetos puderam se articular de forma mais concreta. 

Quadro 1 – Atividades do Evento de 10 anos do LET 

NOME – Convidado(a)s Assunto Data 

1 - Roberto Sidnei Alves de Macedo I Colóquio de currículos educacionais: 08/05 
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 desdobramentos 

2- Daniel Zanella e 

     Marco Aurélio de Souza 

Literatura Paranaense em perspectiva 16/05 

3- Manuel Fontenla O trabalho com a filosofia do pensamento indígena num contexto 

universitário argentino 

17/05  

4- Manuel Fontenla Roda de conversa com grupo PIBID e outros projetos do LET: 

“Introducción al pensamiento de los pueblos indígenas de América y la 

región” 

18/05 

5- Manuel Fontenla Conferencia: “Introducción al pensamiento de los pueblos indígenas de 

América y la región” 

19/05 

6- Gabriela Beatriz Moura Ferro 

Bandeira de Souza 

Neobarroco, neobarroso, neo-no-barroco e barrococó: os desdobramentos 

do barroco no contexto latino-americano nos séculos XX e XXI 

22/05 

7- Gabriela Beatriz Moura Ferro 

Bandeira de Souza 

O ensino de literatura nas aulas de línguas estrangeiras 23/05 

8- Felipe Coelho e  

     Marco Antonio Bomfim 

“A margem do sujeito acadêmico e o pensamento indígena”. 

O/a linguista aplicado/a como um intelectual orgânico e a classe 

trabalhadora”; 

05/06 

9 - Claudiana Nogueira de Alencar  A visibilidade da extensão universitária no trabalho integrado à pesquisa 

e ao ensino: formação acadêmica e formação humana 

06/06 

10- Dina Maria Martins Ferreira As vestimentas do Rei: o sujeito acadêmico 13/06  

11 -André Marques do Nascimento Experiências situadas de ensino de práticas comunicativas de língua 

portuguesa em contexto intercultural 

26/06 

12 - André Marques do Nascimento Contemporaneidades indígenas no mundo globalizado: impactos em 

práticas comunicativas e na educação linguística 

25/06 

Legenda: Programação do Evento de 10 anos do LET 

Como se pode observar na programação, foram 3 meses de atividades diversas, para 

grupos maiores e menores, em que foi possível estabelecer parcerias para além dos eventos e 

possibilitou a organização da obra “O Sujeito acadêmico: descolonização do conhecimento?”, 

que era a mesma temática do evento.  

Os textos trazidos procuram fazer uma reflexão mais aproximada entre a realidade 

do cotidiano e a área da linguagem em situações diversas, em que o foco para o 

ensino e a aprendizagem não se centram unicamente no espaço da sala de aula. A 

partir da consideração da efetivação da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão compreendidas na graduação, na pós-graduação e em conjunto com a 

comunidade interna e externa da UEPG, o LET entende que a extensão é 

imprescindível para a formação acadêmica e por isso mesmo as suas ações 

congregam tanto a pesquisa quanto o ensino. Então, a extensão, juntamente com a 

pesquisa e o ensino são prerrogativas que precisam ser consideradas quando se 

pensa em formação de cidadãos agentes. A disseminação de uma ciência reflexiva e 

responsável é possível quando se pensa em intervenções também responsáveis. Por 

isso a extensão é uma instância que precisa ser considerada quando se trata de 

educação formal (CORREA et al. 2019, p. 8) 

Figura 1 – Obra publicada pelo LET  
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Legenda: Capa do livro “O Sujeito Acadêmico: descolonização do conhecimento?” (publicado em 2019), obra 

oriundas das atividades do LET. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O LET nasceu da defesa no diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Esse 

diálogo deve-se ampliar nos espaços acadêmicos para aprimoramento, discussão e reflexão 

sobre as práticas linguísticas e sobre os apontamentos teórico-metodológicos cujas 

abordagens são necessárias.  

O espaço acadêmico, por sua vez, deve propiciar a criação de importantes vínculos 

entre futuros professores, egressos e professores atuantes da educação básica, professores de 

ensino superior e pesquisadores e a comunidade. 
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