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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ACIR BATISTA MOREIRA 

ORIENTADOR: EDERSON JOSE DE LIMA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: Os limites do explícito e do implícito em aulas de língua portuguesa: os efeitos de sentidos 

ecoam materialidade no aparente vazio do silenciar 

Palavras-chave: linguagem. Incompletude. Sujeito. Discurso. Identidade. 

Resumo: O que está em discussão neste trabalho é a questão da interação da linguagem oral, na 

perspectiva do não dito que se pressupõe como explícito e a busca pela compreensão dos 

sentidos que se movimentam no silêncio da produção discursiva, abordando o seguinte: supondo 

que professores e alunos imaginem que basta dizer para que seus interlocutores construam 

sentidos e que esses sentidos se esclarecem a partir do explícito, qual é a consequência dessa 

dedução para o ensino - aprendizagem? Diante disto é que este autor concentrou sua pesquisa 

no campo da Análise do Discurso(AD-pechetiana), analisando a (in)completude dos discursos, a 

construção dos sentidos e a questão da interpretação a partir das condições de produção e da 

identidade (memória discursiva) dos sujeitos, tentando entender o que e por que se silencia 

determinados assuntos na escola. Em outras palavras, a materialidade do discurso. O corpus 

desta pesquisa é a produção oral da sala de aula em uma terceira série do Curso de Formação de 

Docentes de nível médio, suas fala e suas falhas  sobre assuntos como as consequências da 

ditadura militar ou a sexualidade na adolescência. O objetivo é contribuir com professores e 

alunos nas suas relações discursivas e na busca das razões dos conflitos em relações de ensino - 

aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Frágil Fronteira entre o Explícito e o Implícito 

Palavras-chave: linguagem, incompletude, sujeito, discurso, identidade. 

Resumo: A apresentação deste projeto, à luz de estudos realizados por pesquisadores, como 

Orlandi (2002, entre outros, no campo da Linguagem, resulta da observação dos conflitos gerados 

nas relações discursivas entre os sujeitos na sala de aula, muitas vezes com resultados 

frustrantes para quem ensina e para quem aprende. Para Orlandi “a condição da linguagem é a 

incompletude. Nem sujeitos nem sentidos estão completos (...). Ao dizer, o sujeito significa em 

condições determinadas, impelido, de um lado, pela Língua e, de outro, pelo mundo, pela sua 

experiência, por fatos que reclamam sentidos, e também por sua memória discursiva”. O que está 

em discussão neste trabalho portanto, é a questão da interação da linguagem na perspectiva do 
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Dito e do Não Dito do que se explicita e do que se pressupõe como explícito, abordando o 

seguinte problema: se professores e alunos imaginam que basta dizer, que seus interlocutores 

constroem os sentidos a partir do explícito, qual é a consequência disto para o ensino e para a 

aprendizagem? Diante disto, esta pesquisa se oncentra no campo da linguagem explorando a 

construção dos entidos, a (in)completude dos discursos, a questão da  nterpretação, as condições 

de produção, a identidade dos sujeitos, o que se silencia tendo como corpus, a produção oral da 

sala de aula. O que se pretende é contribuir com professores e alunos nas suas relações 

discursivas, reduzindo os conflitos de ensino e de aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADALGISA DENISE DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: MARILUCIA DOS SANTOS DOMINGOS STRIQUER 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Mais do que aprender a ler, aprender a ser leitor 

Palavras-chave: Mídias na Educação. Leitura e Comunicação. Ensino e Aprendizagem. 

Educação de Qualidade. 

Resumo: Entre as abordagens propostas sobre a utilização das mídias na Educação, o presente 

trabalho propôs aos professores de um colégio estadual do norte do Paraná, utilizar mídias 

tradicionais como mais uma alternativa na formação de leitores. O rádio e o jornal sempre tiveram 

um papel importante como tecnologias da informação. As mídias em questão, nunca perderam 

sua supremacia no que diz respeito aos processos de comunicação nas relações humanas. Com 

o surgimento do rádio no Brasil, já ficou evidente as possibilidades de usufruir de seus recursos 

em prol da educação unindo o útil ao agradável. Esta pesquisa-ação dentro do método histórico-

dialético nos permitiu dialogar com os teóricos eleitos. O jornal impresso foi também eleito para 

esse trabalho, por ser um estímulo excelente para que os alunos façam a leitura no sentido literal 

da palavra e avancem na sua leitura de mundo, contextualizando o mundo atual para 

compreendê-lo e situar-se criticamente com uma argumentação coerente. Esta iniciativa 

apresentou-se como uma alternativa de trabalho que pode desenvolver-se no conjunto das 

disciplinas em prol da Educação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Jornal e Rádio: Muito além da Informação 

Palavras-chave: Leitura. Interação. Produção de Sentidos. Comunicação. 
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Resumo: Considerando a leitura como uma atividade interativa completa de produção de sentidos 

e que o texto apresenta informações ao leitor-aluno, que, por sua vez, também leva ao texto seus 

conhecimentos prévios sobre o tema apresentado, esse Folhas intitulado “Rádio e Jornal: além da 

informação!”, foi elaborado para estimular o uso do jornal e do rádio em sala de aula, levando 

alunos e professores a interagir com estes meios de comunicação e posicionarem-se como 

membros ativos da comunidade na interação com a Rádio Comunitária. Por meio do Folhas, todos 

vivenciarão um confronto entre os acontecimentos e as notícias em todos os seus aspectos: 

político, cultural, econômico e social. Portanto, o jornal e o rádio continuarão a levar aos leitores e 

ouvintes novos acontecimentos e consequentemente abrindo novos horizontes. 

 
 

 
 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADEMIR GEREMIA 

ORIENTADOR: RITA DAS GRACAS FELIX FORTES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Um olhar sobre a mais-valia em Machado de Assis, Monteiro Lobato e Graciliano Ramos 

Palavras-chave: Quincas Borba, Urupês, São Bernardo, mais-valia. 

Resumo: É recorrente na sociedade brasileira a questão da mais-valia no sentido de tirar 

vantagem, de confundir o público com o privado e de se pensar no Estado como extensão da 

família. Assim, neste estudo, objetivou-se analisar a mais-valia no romance Quincas Borba, de 

Machado de Assis, no conto Urupês, de Monteiro Lobato, e no romance São Bernardo, de 

Graciliano Ramos, com vistas a refletir sobre como a literatura se atém a esses problemas. Em 

Quincas Borba, em virtude da crise ética e moral da sociedade burguesa urbana da segunda 

metade do século XIX, a ascensão social – de classe e de estamento – é buscada a todo custo, 

ou seja, vale tudo para subir na vida; em Urupês, é evidente a incapacidade da aristocracia 

brasileira do século XIX e início do século XX de perceber a existência do trabalhador rural parte 

integrante daquela massa “invisível” da qual fala Antonio Candido – bem como de entender 

plenamente sua humanidade; também, em São Bernardo, vale qualquer coisa para ascender 

socialmente, mas há que se estar preparado para tal, pois a massa acima referida a propósito de 

Urupês, ao ascender socialmente, repete o modelo aristocrático do qual, até então fora alijada e 

no qual nem sempre está preparada para sobreviver. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Um olhar sobre a questão da mais valia em Quincas Borba 

Palavras-chave: Quincas Borba, mais valia, ambição. 

Resumo: Tendo por base as obras Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio, de Raymundo 

Faoro, Sobrados e mucambos, de Gilberto Freyre, e Textos de Machado de Assis e sobre ele, de 

Alfredo Bosi et al., objetiva-se, neste estudo, analisar a temática do estamento e das relações de 

classe no romance Quincas Borba, de Machado de Assis. Visa-se, com a presente proposta, 

perceber como a questão da mais valia, no sentido de tirar vantagem, confundir o público com o 

privado e pensar no estado como extensão da família permeia a obra em análise. O tema central 

do romance Quincas Borba vincula-se à evolução do capitalismo e, com ela, à ambição 

desmedida e ao aumento das diferenças entre os indivíduos, pautadas no poder econômico. 

Machado de Assis desvela, na sociedade urbana do final do século XIX, o caráter mercantilista 

que se sobrepõe a qualquer relação pessoal ou valor ético e moral. Rubião é um arquétipo do 

provinciano ingênuo que será enganado e espoliado pelo casal Palha que sintetiza o arrivismo 

social. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADMA COELHO RODRIGUES MORETTI 

ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA CORDEIRO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O Texto Publicitário: recurso de manipulação de opiniões 

Palavras-chave: Leitura. Texto Publicitário. Interação. Opinião. 

Resumo: O presente trabalho visa ofertar uma contribuição fundamentada sobre a importância da 

leitura para o sucesso da aprendizagem, visto que muitos alunos apresentam dificuldades e não 

são capazes de atribuir significado ao que leem. O objetivo é apresentar uma prática de leitura 

com o gênero publicitário utilizando textos verbais e não verbais. Enfatizando a ativação do 

conhecimento prévio dos alunos, análise de textos publicitários e produção textual do gênero 

apresentado, promovendo assim a participação ativa dos mesmos nas atividades de leitura, 

análise e produção de textos. No cotidiano dos alunos circulam diferentes gêneros textuais e 

dentre eles o texto publicitário, que por ser um texto que tenta persuadir e convencer, é notável 

que a escola ensine o aluno-leitor a ser crítico e descobrir a manipulação deste gênero textual. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Texto Publicitário: recurso de manipulação de opiniões 
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Palavras-chave: Leitura; Texto Publicitário; Interação; Opinião 

Resumo: A capacidade de escrever está intimamente ligada à leitura, portanto, quanto mais 

leitura o indivíduo tiver, mais condições ele terá para desenvolver uma boa escrita. O gênero 

abordado é o texto publicitário (propaganda) que tem como objetivos: buscar novas alternativas 

que despertem o interesse dos alunos pela leitura; ler, conhecer, interpretar e contextualizar textos 

através do desenvolvimento de habilidades na prática de leitura; relacionar os textos ao 

conhecimento prévio dos alunos; identificar as estratégias discursivas utilizadas nos textos e as 

discussões acerca das questões sócio-culturais existentes nos mesmos; produzir textos 

publicitários como uma forma de aprimorar a capacidade de interagir com os textos, com as 

pessoas e com o mundo. A metodologia utilizada pelo professor e desenvolvida com os alunos é a 

apresentação dos gêneros e do gênero propaganda; observação do gênero propaganda em 

nosso cotidiano; compreensão da função social do anúncio publicitário comercial e não comercial; 

apresentação do material selecionado em papéis impressos e vídeos; atividades de leitura para 

análise do material selecionado; planejamento e execução de ações para a produção de textos 

publicitários; elaboração de uma ficha de autoavaliação pelos alunos; critérios de avaliação que o 

professor poderá usar para correção do trabalho produzido pelos alunos. 

 
 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADRIANA SILVIA ROTH 

ORIENTADOR: RAQUEL TEREZINHA RODRIGUES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Multiculturalismo: a cultura afro na escola 

Palavras-chave: Estudos culturais; currículo; literatura; poema. 

Resumo: Este artigo enfoca a implementação do projeto PDE/2009 “A literatura contemporânea e 

os desafios dos estudos culturais: um estudo a partir do gênero poema”.  Projeto  desenvolvido  

em uma terceira série do Ensino Médio no Colégio Estadual Rui Barbosa da cidade de 

Guarapuava/Pr. Os desafios contemporâneos nos levam a uma nova postura em relação à 

Educação, o que nos era modelo deixa de ser,o quadro de referência dos modelos literários estão 

sendo modificados. O objetivo deste trabalho foi o de estudar o gênero literário poema em práticas 

pedagógicas escolares, abordando a questão do multiculturalismo sob o enfoque da literatura 

afrodescendente. A escritora escolhida foi Conceição Evaristo, pois além de ser porta-voz do 

negro é também da mulher, a qual, por muito tempo, foi sufocada por uma sociedade 

essencialmente masculina. O aporte teórico baseia-se em alguns pontos da Teoria da Estética da 



Português 2009 
 

 

 

 

Recepção, bem como as estratégias de leitura propostas por Rildo Cosson. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Literatura e os desafios multiculturais 

Palavras-chave: Literatura Afro; poema; estudos culturais. 

Resumo: De acordo com as Políticas Educacionais do Estado, através da Coordenação dos 

Desafios Culturais e a partir da lei 10.639/03 (a qual torna obrigatório o ensino sobre a cultura 

africana nas aulas de História) espera-se que a escola assuma uma nova proposta com relação 

às diferenças. O propósito deste trabalho é justamente esse: aliar à lei 10.639/03 aos estudos de 

literatura sob a perspectiva da Estética da Recepção, bem como a Sequência Expandida, uma 

estratégia para o ensino da literatura, criada pelo professor e pesquisador Rildo Cosson, tendo 

como suporte a obra“ Poemas da recordação e outros movimentos” da escritora afrodescendente 

Conceição Evaristo. As novas tendências poéticas vão de encontro aos referencias homogêneos, 

onde o reconhecido era o universo masculino, branco e ocidental. A obra de Evaristo nos dá a 

conhecer uma nova identidade literária, pois o negro sai de sua condição de objeto e passa a ser 

sujeito da sua história. Por meio de uma unidade didática, serão desenvolvidas atividades de 

leitura e interpretação de poemas. 

 
 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AFIFE MARIA DOS SANTOS MENDES 

ORIENTADOR: MARIANGELA PECCIOLI GALLI JOANILHO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Discurso e Leitura: A prática discursiva da leitura na Sala de Apoio à Aprendizagem de 

Lingua Portuguesa 

Palavras-chave: Discurso; leitura; sujeito-leitor; memória e condições de produção. 

Resumo: O presente artigo trata da aplicação do projeto de intervenção pedagógica “Discurso e 

Leitura: A prática discursiva da leitura na Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa”, 

desenvolvido nas aulas de contraturno, na Escola Estadual Professor Francisco Antonio de Sousa, 

como trabalho final do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2009), no Estado do 

Paraná. O foco da discussão é o processo ensino-aprendizagem da leitura, assumido pelos 

professores que atuam na sala de apoio, bem como a metodologia aplicada para detectar as 

significações de um texto junto ao alunado. A concepção de linguagem que permeia o trabalho é a 

interacionista e os estudos teóricos para a compreensão das formas de “assujeitamento 
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ideológicas”, quando da escolha e elaboração de atividades de leitura e interpretação estão 

alicerçados na (AD) Análise do Discurso Francesa e nas Diretrizes Curriculares Estaduais da 

Educação Básica. Ao considerar os alunos, com dificuldades de aprendizagem, sujeitos-leitores, é 

preciso que todo o corpo docente visualize a importância de expandir os conhecimentos 

linguísticos, as experiências e vivências sócio-culturais dos educandos.  Ao apoiá-los a (re) 

significar e (re) significar-se, tratando a leitura como um trabalho intelectual, a compreensão dos 

discursos explícitos e implícitos torna-se uma necessidade real na atribuição de sentidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Sujeito e a Leitura - Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Discurso; Leitura; Família; Meio Ambiente; Cultura e Consumo. 

Resumo: O Caderno Pedagógico visa investigar: Qual deve ser a prática de leitura desejável para 

o desenvolvimento da “compreensão” pelas crianças que frequentam a SAA? A concepção de 

linguagem que permeia o trabalho é a interacionista e os estudos teóricos bem como as atividades 

elaboradas estão alicerçados na (AD) Análise do Discurso Francesa.  A AD considera que os 

discursos manifestam-se linguisticamente por meio de textos. Para compreender tais discursos o 

sujeito-leitor deve considerar vários aspectos externos à língua como: os elementos históricos, 

sociais, culturais, ideológicos que cercam a produção de um texto e nele se refletem, além é claro 

do espaço que esses discursos ocupam em relação a outros discursos produzidos e que circulam 

na sociedade. Ao considerar o aluno da Sala de Apoio um sujeito-leitor é preciso que todo o corpo 

docente (e não apenas os professores de Língua Portuguesa e Matemática) visualize a 

importância de expandir o conhecimento linguístico, as experiências e vivências sócio-culturais 

desses educandos, ou seja, suas formações discursivas. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALAIDE CARVALHO LAUFER 

ORIENTADOR: LUCIANE THOME SCHRODER 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Resultados reflexivos do uso do blog como ferramenta de ensino/aprendizagem a partir de 

uma análise da obra “a montanha encantada” 

Palavras-chave: Blog, Prática de Leitura e Escrita 

Resumo: Os recursos didáticos têm sua função principal propiciar o ensino, motivando os alunos 

para uma aprendizagem eficiente. Na Era digital despertar o interesse para os estudos pede 
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atitude de colaboração entre professores e alunos e é através dela que a aprendizagem acontece 

e o blog é um dos instrumentos que pode auxiliar, possibilitando a criação de condições de 

estímulo, para que educador e educando desenvolvam seu conhecimento de modo significativo. 

Para encaminhamento didático fez-se uso da Análise de Discurso (AD) de orientação francesa, 

porque ela aborda a linguagem como um fator sócio-histórico, considera os valores sociais e 

individuais, a história que cada pessoa carrega consigo, além de privilegiar o estudo do sentido. 

Esse estudo tratará do tema família, que, na obra “A Montanha Encantada”. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Revisitando a leitura “nossa de cada dia” 

Palavras-chave: leitura; interaçao; família; blog 

Resumo: Esta Unidade Didática trata de um estudo sobre a obra “A Montanha Encantada” de 

Maria José Dupré a partir da perspectiva da Análise de Discurso de linha francesa, constituindo-se 

numa leitura indicada aos alunos da 6ª série do ensino fundamental. O objetivo da análise é 

propiciar discussões sobre a temática voltada à família a partir da obra com a finalidade de re-

visitar ideias pré-concebidas e estereotipadas acerca do tema, que, muitas vezes, é abordado de 

forma idealizada e numa perspectiva adversa à realidade dos alunos. Propiciar que o sujeito em 

formação possa verificar e compreender as ideologias que subjazem ao dito, entendendo que o 

não-dito também constitui sentido e que as palavras nunca são neutras, é que se deseja, ao final 

do trabalho, tornar o aluno leitor o protagonista de sua própria história: de leitor a autor. As etapas 

compreendem três momentos específicos: leitura da obra, análise conduzida pelo professor, 

reescrita da mesma por parte dos alunos. A etapa final prevê a publicação dos textos num blog 

criado pela classe. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALESSANDRA HAMAN FOGAGNOLI 

ORIENTADOR: CIRO DAMKE 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Regionalismos e estrangeirismos: faces da variação linguística na região da tríplice 

fronteira 

Palavras-chave: variação e mudança linguística; regionalismos e estrangeirismos; língua 

portuguesa; ensino. 

Resumo: O presente artigo aborda alguns aspectos da variação linguística analisados à luz das 
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perspectivas variacionista e interacionista da sociolinguística, no sentido de promover reflexões 

sobre o ensino da língua portuguesa. A intenção foi buscar condições para que o aluno 

desenvolva sua competência comunicativa sob a visão da variação e mudança linguística com 

base em regionalismos e estrangeirismos. O contexto escolhido para desenvolver este trabalho foi 

a região da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, pois conta com uma riqueza cultural refletida em 

hábitos peculiares como vestuário, alimentação, religião e na diversidade linguística encontrada 

em nenhum outro lugar. Consideramos este estudo útil na tentativa de propor uma pedagogia de 

educação linguística para desenvolver no educando suas capacidades de reflexão sobre a 

linguagem e o uso crítico da língua, ao mesmo tempo estimular a apropriação da variação de 

prestígio e combater qualquer forma de preconceito linguístico. Através da aplicação do material 

didático – Caderno Pedagógico – explorou-se diversas possibilidades de uso da linguagem 

permeadas por questões regionais, sociais e situacionais, demonstrando a heterogeneidade da 

língua, principalmente com relação ao uso de estrangeirismos e regionalismos. O trabalho foi 

desenvolvido por ocasião do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE no Colégio 

Estadual Ulysses Guimarães com alunos de 7.ª série. Fundamentaram os estudos pesquisadores 

como Antunes (2007), Carvalho (1989; 2009), Bortoni-Ricardo (2004; 2008), Bagno (2000; 2001; 

2007), Geraldi (1984) e Labov (2008). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Regionalismos e estrangeirismos – faces da variação linguística na região da tríplice 

fronteira 

Palavras-chave: Língua; variação; ensino; competência comunicativa. 

Resumo: Vivemos hoje, num mundo globalizado, onde as transformações acontecem 

rapidamente, exigindo dos usuários da língua uma competência comunicativa cada vez mais 

eficiente. Com o avanço tecnológico, os modismos e as invenções levam à criação de novas 

palavras ou vocábulos antigos ganham nova significação, mostrando que a língua está sempre se 

modificando. Falamos o mesmo idioma, mas em cada região do país de um jeito singular, pois os 

regionalismos e estrangeirismos, geralmente neologismos, servem como marca registrada de 

cada local, refletindo as influências históricas, étnicas e culturais. Neste contexto, encontramos 

alunos desinteressados que veem na variante culta da Língua Portuguesa, ensinada na escola, 

quase que uma língua estrangeira e não encontram sentido em aprendê-la, uma vez que, mesmo 

sem dominá-la, conseguem se comunicar. Então, a proposta é analisar aspectos da variação 

linguística, sob o olhar das teorias da sociolinguística, promovendo reflexões sobre como ampliar 

a competência comunicativa de nosso aluno, valorizando seu conhecimento prévio e oferecendo a 

ele conhecimentos da norma culta da língua. Para isso, o material propõe atividades relacionadas 

à variação linguística utilizando linguagens que permeiam diversos gêneros textuais orais e 
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escritos, demonstrando a língua como fenômeno social e histórico, compreendendo-a como 

instrumento de apropriação e produto da cultura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALICE SOARES PARANHOS DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA BEATRIZ ZANCHET 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Texto e contexto no conto de Luiz Vilela 

Palavras-chave: Luiz Vilela; contos; A cabeça; banalização da violencia. 

Resumo: O presente artigo, cujo tema centrou-se na elaboração de estratégias de leitura e 

análise de contos contemporâneos, constitui o relato da experiência realizada por meio da 

implementação de uma proposta pedagógica realizada com alunos do terceiro ano do Ensino 

Médio, no município de São José das Palmeiras. As dificuldades encontradas em relação à leitura, 

especialmente de textos longos, têm evidenciado a necessidade de buscar alternativas diversas 

para o enfrentamento do problema, razões que justificam a escolha deste tema. Especificamente, 

o trabalho tomou como base os contos do escritor Luiz Vilela, buscando discutir a inserção dos 

textos no contexto da época de sua produção. Os contos de Luiz Vilela, considerando o universo 

temático que abordam, permitem a discussão de assuntos e exploram situações que, de forma 

geral, contemplam o contexto do aluno, uma vez que, por meio desses contos, é possível ler 

criticamente a realidade, seja ela urbana ou rural. Temas como solidão, dores, preconceitos, 

morte, violência e incomunicabilidade povoam a literatura de Luiz Vilela. No trabalho aqui relatado, 

o conto “A cabeça”, do livro homônimo, foi utilizado como corpus de análise buscando discutir no 

contexto da literatura do autor e no contexto da atualidade o tema da banalização da violência. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A banalização da violência no conto 

Palavras-chave: Contos contemporâneos; leitura e análise. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o conto \"A cabeça\" de Luiz Vilela. Levando 

em conta a violência que aparecem retratados nos jornais e revistas que circulam no nosso dia-a-

dia, associar o conto \"A cabeça\"de Luiz Vilela. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALVERINA MARAN SALLEE 

ORIENTADOR: MARILURDES ZANINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O gênero textual resumo:da teoria à transposição 

Palavras-chave: gênero textual,resumo,ensino-aprendizagem de língua portuguesa,linguística 

aplicada 

Resumo: O objetivo deste artigo é contribuir para a melhoria do ensino de língua portuguesa no 

ensino médio. Para isso, promove a interação entre a teoria e a prática, por meio da discussão de 

teorias linguísticas que embasam a análise dos resultados obtidos na intervenção pedagógica 

oriunda do projeto de pesquisa “O gênero discursivo: da teoria à transposição didática”. A opção 

pelo tema justifica-se no fato de que todas as atividades humanas estão relacionadas uso de 

linguagens várias, as quais obedecem a certas regras ou orientações que permitem aos sujeitos 

entrarem no jogo da comunicação. No que concerne à manifestação da linguagem por meio dos 

signos linguísticos, as situações de uso impõem a sua organização, segundo às necessidades do 

contexto das várias esferas sociais pelas quais transitam os usuários da língua. Ao surgirem, 

adequando-se a essas situações, os enunciados valem-se em modelos mais ou menos estáveis 

disponíveis nos vários contextos. Esses modelos nascem de acordo com as diferentes atividades 

humanas e podem ser agrupadas em gêneros textuais. Dentre eles, tem-se o resumo escolar, a 

que todo aluno é solicitado frequentemente, no contexto de ensino-aprendizagem, ora como 

atividade inerente ao próprio estudo, ora como produção textual nas aulas de língua portuguesa, 

responsável pelo cumprimento dos objetivos de ler e de escrever na escola e para a vida. Assim, 

para alcançar o objetivo, ancorada na Linguística Aplicada, a pesquisa-ação embute-se de um 

viés qualitativo-interpretativa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Resumo: Transposição didática no Ensino Médio 

Palavras-chave: sumarização, gênero, transposição didática,produção textual 

Resumo: O resumo é um gênero que serve de alicerce para a aquisição e compreensão dos 

conteúdos estudados nas várias disciplinas, pois por meio dele o aluno mostra o que 

compreendeu em suas leituras. O resumo, na escola, não pode ser tratado como apenas uma 

especificidade, mas numa perspectiva dialógica e compromissada com a inserção dos sujeitos 

(alunos) em novos universos de conhecimentos,nas diferentes disciplinas e áreas de estudos e 

pesquisas. 
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 Medeiros (1991, p.61), em consonância com a norma NBR 6028, vê o resumo como uma 

(apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto). Justifica dizendo que a finalidade do 

resumo - apresentar com fidelidade as ideias do texto (...), visando fornecer elementos que 

dispensam a consulta do texto original (p.61) - mas também assegurar ao leitor que o texto foi 

entendido em convertido em linguagem própria (p.64) e sobre as técnicas para elaborar o resumo 

que sõ de ordem estrutural. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALZIRA SOLIDEI CAVALINI SERVILHERI 

ORIENTADOR: JOAAO BACELLAR DE SIQUEEIRA 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Aprendizado da leitura pelo método recepcional 

Palavras-chave: Método Recepcional. Leitura crítica. Linguagem verbal e não verbal. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo relatar uma experiência de implementação do 

Caderno Didático-Pedagógico que contempla a perspectiva de leitura crítica e a ampliação do 

horizonte de expectativa por meio do Método Recepcional em Língua Portuguesa. A intervenção 

foi desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no ano de 2009 e 

implementado no ano de 2010 na 7ª série da Escola Estadual Regente Feijó em Doutor Camargo, 

com o propósito de investigar a capacidade dos alunos de se auto-observarem e se posicionarem 

criticamente diante de textos verbais e não verbais e poéticos, antes e depois da intervenção. Foi 

aplicado um questionário diagnóstico que permitiu fazer a sondagem sobre o gosto e nível de 

leitura dos alunos. Em seguida foi implementado o Caderno Pedagógico com a aplicação do 

Método Recepcional com textos variados desde os mais simples aos mais complexos, 

experienciados em leituras e produções orais e escritas nas cinco etapas do Método Recepcional. 

A análise dos dados apontou que houve um progresso significativo no que se refere à capacidade 

de auto-observação e posicionamento crítico por parte dos alunos, na leitura de textos verbais e 

não verbais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A violência e as possíveis soluções para o problema por meio da leitura de textos verbais e 

não-verbais 

Palavras-chave: Leitor competente. Estratégias de leitura. Método Recepcional. Aprendizagem. 

Resumo: O Caderno Pedagógico que tem por título A Violência e as possíveis soluções para o 
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problema por meio da leitura de textos terá como objeto de estudo os textos verbais e não-verbais 

e poéticos, norteados pelo Método Recepcional que visa à formação de leitores críticos e 

competentes e tem por objetivo fazer uso da leitura de forma a permitir a ampliação do horizonte 

de expectativas do leitor. Nesta perspectiva e por meio deste material didático, buscar-se-á a 

interação entre texto/autor/leitor de maneira que, ao ler, compreender, e interpretar textos dos 

mais simples aos mais complexos, leve-o à descoberta de como a leitura pode transformá-lo e 

conduzi-lo para um mundo real e/ou imaginário, aguçando a sua percepção, de maneira que 

possa romper com as leituras de seu cotidiano e, assim, buscar, por meio da análise crítica, o 

aprimoramento sobre o tema, demonstrando desta forma a apropriação e abstração dos conceitos 

estudados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AMALIM MUSSI ZAITTER 

ORIENTADOR: MOACIR DALLA PALMA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A Crônica como veículo de incentivo à Leitura. 

Palavras-chave: Literatura. Crônica. Leitura. 

Resumo: Este artigo científico relata a proposta de intervenção pedagógica realizada no ano de 

2010, na Escola Estadual “Profª Abigail dos Santos Corrêa” - Ensino Fundamental; de acordo com 

a evolução do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que visou enfatizar a leitura de 

crônicas. O projeto teve como objetivo a aplicação de uma ação pedagógica, mediada pela 

pesquisa-ação, com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental, contemplando o PPP (Projeto 

Político Pedagógico) da escola e partindo da realidade vivenciada pelos alunos. Além disso, 

procurou dar sentido ao ato de ler como uma prática constante, mobilizando o aluno para tal e 

levando-o a relacionar o texto com suas experiências, seus conhecimentos prévios, sua formação 

como ser humano. Notou-se, ao longo do desenvolvimento, que o projeto despertou no estudante 

o apetite pela leitura e propiciou a ele outra perspectiva de vida através do prazer de ler, 

instigando-o pela busca do que é novo e desafiador. Sendo a crônica um gênero que propicia uma 

gama de variedades temáticas, tanto prazerosas quanto práticas, ligadas ao cotidiano, foi uma 

ferramenta que possibilitou a ampliação de visão de mundo. Pois, por meio do contato com o texto 

de forma agradável e reflexiva o aluno percebeu que pode construir sua própria trajetória, com 

desprendimento. Sendo assim, a escolha da crônica foi importante neste processo, como um 

caminho para se chegar a uma maior interação do indivíduo/aluno com o seu mundo, quer no 
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ambiente escolar, como além dos muros da escola, posicionando-se na sociedade de forma 

atuante e crítica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Crônica como veículo de incentivo à Leitura. 

Palavras-chave: Literatura ; Leitura; Crônica. 

Resumo: A metodologia da leitura de crônicas terá como objetivo a aplicação de uma ação 

pedagógica mediada pela pesquisa-ação com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental, 

contemplando o PP (Projeto Político Pedagógico) da escola e a interação com as demais 

disciplinas, além de  partir da realidade vivenciada pelos alunos. Procurar-se-á dar sentido ao ato 

de ler, para que a Literatura construa modificações no comportamento do indivíduo, por isso a 

leitura deve ser entendida como um ato espontâneo. Somente assim, o aluno construirá sua 

identidade como leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AMELIA KUNZ BRIGNONI 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Fala; mais um passo para a inclusão 

Palavras-chave: Analise de Discurso. Música. Paródia. Poesia. Norma culta. 

Resumo: O Artigo consiste no relato de experiências, durante a implementação, trabalhou-se a 

oralidade, por meio de músicas escolhidas previamente pelos alunos. Isso exigiu uma metodologia 

diferenciada e dinâmica para trabalhar com a língua em funcionamento, não só analisando as 

letras e os efeitos de sentidos dessas materialidades, mas, também, buscando nelas outros 

discursos que retornam devido às filiações dos sujeitos a formação discursivas, que envolvem a 

história e a memória e a interpelação desses sujeitos pela ideologia, bem como o atravessamento 

do inconsciente que os constitui. As atividades organizadas em forma de Unidades Didáticas, 

realizadas com alunos da 8ª séries A e B, na disciplina de Língua Portuguesa, do Colégio Estadual 

Santo Antonio, durante o segundo semestre de 2010. Esse projeto foi implementado a partir de 

estudos realizados no decorrer de 2009 no Programa de Desenvolvimento Educacional, por meio 

de um trabalho integrado com os professores orientadores das Instituições de Ensino Superior. 

Detectou-se a importância de desenvolver a Oralidade, considerado o aluno como sujeito e na 

Norma Culta Padrão uma possibilidade desse sujeito ter acesso à vida institucional e social, sem 
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se sentir excluído. Os fundamentos teóricos são da Análise de Discurso pelo estudo e as 

materialidades trabalhadas são: a música e a construção de paródias como discursos, como 

efeitos de sentidos entre locutores, significando-as  a partir de sujeitos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Fala: mais um passo para a inclusão 

Palavras-chave: Analise de Discurso. Música. Paródia. Poesia. Norma culta. 

Resumo: Optou-se por trabalhar com música, por essa ser uma atividade prazerosa, 

oprtunizando aos alunos um trabalho diferenciado, e por meio da música a Oralidade, sendo que 

a maioria tem dificuldades de se expressar. Pesquisou-se no laboratório de Informática sobre os 

autores das músicas. Selecionadas as músicas,cantou-se, produziu-se paródias e a análise das 

mesmas.  Fundamentou-se as posições em estudiosos do ensino da língua e na Análise de 

Discurso de vertente pechetiana. segundo a qual o sujeito é constituído pela língua materna, e 

que a norma culta pode ser vista como segunda língua, às vezes, estrangeira para eles. Esses 

alunos são, muitas vezes, devido à dificuldade de expressão, excluídos da turma e da sociedade. 

Nessa perspectiva, a função da escola, é respeitar a diversidade cultural desses alunos, mas ao 

mesmo proporcionar condições para a aprendizagem e a prática da norma culta padrão. Nosso 

objetivo, portanto, é considerar o conhecimento e a memória que os constitui, mas proporcionar-

lhes condições de aprendizagem priorizando temas do seu interesse.  Propor atividades de 

oralidade, através de manifestações artísticas, utilizando vários gêneros musicais, paródias e 

poesias, e inserindo paulatinamente, a norma culta padrão, como outra possibilidade de 

comunicação e de inserção a grupos sociais, tendo em vista as necessidades de trabalho e de ser 

cidadão capaz de atender às demandas da sociedade, que prioriza a norma culta, como a única 

de prestígio. No final do projeto que será aberto ao público, prestigiando também artistas locais, e 

onde os alunos declamarão poesias, apresentarão as paródias, danças e músicas e outras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AMELIA MAIBUK 

ORIENTADOR: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Ortografia: Uma dimensão complexa da língua escrita 

Palavras-chave: Ortografia;Texto; Leitura. 

Resumo: O presente trabalho toma como referência a perspectiva histórico – cultural, e por meio 
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dele objetivamos refletir sobre aspectos relacionados à  compreender os fundamentos teóricos 

sobre a apropriação do sistema de escrita alfabética, com foco na ortografia, uma dimensão 

complexa da língua escrita, suas unidades, mecanismos e do seu sistema de representação 

escrita, e, por meio dessa compreensão, refletir sobre a prática docente em relação a esse tema. 

O desenvolvimento dessa pesquisa, envolveu: coleta de amostras de produções textuais, em sala 

de aula, primeiro registro, aplicadas pelo professor da sala,  aos alunos de 8ª série do Ensino 

Fundamental, em escolas de um município da região Oeste, e um município da região Sudoeste 

do Paraná. Em razão do objetivo de esse estudo ser um levantamento de dados de quais 

dificuldades ortográficas e recorrências de erros são verificados nos textos escritos, elaboramos 

para diagnóstico, categorias de alterações ortográficas, a partir das que foram analisadas por 

Zorzi (1997), cujos dados foram sugestivos para propormos atividades de intervenção pedagógica 

na superação destes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ortografia: essa estranha alquimia 

Palavras-chave: Ortografia. Texto. Leitura . 

Resumo: O presente trabalho estrutura se em dados referente a pesquisa de produção escrita de 

alunos de 8ª série do Ensino Fundamental,nas aulas de português. Os textos foram coletados em 

escolas da rede pública  estadual de ensino. Para a definição dos critérios de análise das 

dificuldades ortográficas, apoiamo-nos em, Zorzi (1997). Realizando algumas adaptações,tendo 

em vista que o nosso recorte foi para textos produzidos por alunos de 8ª série. Houve alta 

incidência de dificuldades quanto ao traçado das letras, à acentuação indevida, quanto à 

pontuação. Objetivando refletir sobre os resultados apontados na pesquisa realizada, e contribuir 

para a superação das dificuldades observadas no corpus, propomos  uma breve discussão sobre  

três dos critérios com maior insidencia de alterações ortográficas, seguida de sugestões de 

encaminhamento para sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AMELIA SILVIA MARCELINO 

ORIENTADOR: MARILUCIA DOS SANTOS DOMINGOS STRIQUER 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Leitura: processo formador da criticidade 

Palavras-chave: Leitura; anúncio publicitário; atitude responsiva 
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade expor a trajetória de implementação do Projeto 

de Intervenção na escola elaborado e realizado durante minha participação no Programa de 

formação continuada PDE da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A implementação do 

projeto aconteceu com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual José Pavan, da cidade de 

Jacarezinho/Pr. O objetivo do projeto foi desenvolver uma atitude crítica nos alunos, a qual 

pudesse levá-los a perceber o sujeito presente nos textos publicitários e tomar atitude responsiva 

diante deles, aceitando ou refutando as ideias/ideologias contidas nos textos. Ou seja, promover 

um ensino da leitura de textos publicitários adequados. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura: proceso formador da criticidade 

Palavras-chave: Leitura; anúncio publicitário; atitude crítica 

Resumo: Investigando o processo de leitura de alunos do Ensino Médio referindo-se aos vários 

gêneros textuais, é perceptível um baixo desempenho. Em avaliações de âmbito nacional, essa 

situação é constatada e os resultados ainda piores quando envolvem a linguagem não verbal. 

Tentando amenizar esse problema, foi elaborada uma unidade didática para trabalhar com esses 

alunos tendo como objetivo provocar a prática leitora diante do gênero: anúncio publicitário tendo 

em vista todas as suas nuances. Propiciar o desenvolvimento de uma atitude crítica que leve o 

aluno a perceber o sujeito presente nestes textos e tomar atitude responsiva diante deles, 

aceitando ou refutando ideologias neles contidas. Com tais atividades acredita-se contribuir para 

que os alunos desenvolvam habilidades que os tornem capazes de compreender e interpretar os 

textos com proficiência. Tal gênero foi escolhido por abranger a linguagem verbal e não verbal, por 

ser fácil de ser encontrado, visto que está na vida de todos, em todos os momentos incentivando o 

posicionamento crítico e a interação e aproveitando da intertextualidade que é um elemento 

sempre presente. A fundamentação teórica foi baseada nos conceitos de gêneros conforme 

Bakhtin e a Sequência Didática, segundo Dolz, Noverraz, Schneuwly, com adaptações, já que o 

enfoque é para leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AMELIA ZENIR CORAL 

ORIENTADOR: MARCIO ROBERTO DO PRADO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Gêneros literários na sala de aula: práticas de leitura e escrita 
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Palavras-chave: Drama; Narrativa; Leitura; Escrita. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de leitura e escrita com gêneros 

literários, desenvolvida na primeira série do Ensino Médio do Colégio Estadual “São Francisco de 

Assis” do município de Ivatuba-PR. O tema foi escolhido devido ao fato de que, além de tais 

gêneros serem a manifestação de um modo discursivo entre tantos que circulam socialmente, o 

discurso literário, por sua vez, é polifônico, dialógico, isto é, apresenta uma diversidade discursiva 

que extrapola os limites da estrutura da obra, estendendo-se à leitura e provocando no leitor 

efeitos de sentido. Portanto, para que os alunos tivessem condições de entender a obra literária, 

foi proporcionado um contato mais próximo com os gêneros literários, de modo a promover uma 

interação entre o leitor e a obra para ampliar sua visão de mundo, tornando-o um leitor mais crítico 

e competente. Nesta perspectiva, foi feito um aprofundamento da compreensão dos gêneros 

literários dramático e narrativo,  estabelecido por leituras, discussões, adaptações e 

transposições, observando sempre o uso adequado dos recursos artísticos específicos de cada 

um. Como produto final deste trabalho, apresentou-se aos alunos do Ensino Médio um texto 

dramático, produzido pelos alunos da primeira série A, mediante a transposição da narrativa de 

um conto. Dessa maneira, demonstrou-se um processo de apropriação e abstração dos conceitos 

estudados, por meio não de um discurso teórico-crítico extremamente especializado, mas de uma 

prática de leitura e escritura capaz de levar o aluno a atualizar tais conceitos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Transposição do conto para a peça teatral 

Palavras-chave: Gêneros literários; drama; narrativa; leitura; escrita. 

Resumo: O caderno pedagógico “Transposição do conto para a peça teatral” tem como objeto de 

estudo os gêneros literários, visto que, além de serem a manifestação de um modo discursivo 

entre outros, o discurso literário é polifônico, dialógico, isto é, apresenta uma pluralidade 

discursiva que ultrapassa os limites da estrutura interna da obra, estendendo-se à leitura e 

provocando no leitor vários efeitos de sentido. Portanto, a interação do leitor com a obra amplia, 

sobremaneira, a sua visão de mundo, tornando-o um leitor mais crítico e competente. Nesta 

perspectiva e por meio deste material didático, busca-se aprofundar a compreensão dos gêneros 

literários com base nos  gêneros dramático e narrativo, este representado  pelo conto “Venha ver 

o pôr do sol” de Lygia Fagundes Telles e aquele pela peça teatral “Romeu e Julieta” de William 

Shakespeare. Propõe uma interação mais plena com estes gêneros, estabelecida por leituras, 

discussões, adaptações e transposições, observando sempre o uso adequado dos recursos 

artísticos específicos de cada gênero. O material sugere como produto final a apresentação de um 

texto dramático, produzido pelos alunos mediante a transposição da narrativa do conto, 

demonstrando, desta forma, a apropriação e abstração dos conceitos estudados. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA ALAIR FERNANDES 

ORIENTADOR: IRIS YAE TOMITA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: O gênero feminino nos gêneros discursivos: novas percepções. 

Palavras-chave: Gênero Textual,Gênero Feminino. Sequência Didática, Modelo Didático de 

Gênero, Gênero Propaganda. 

Resumo: Levando em consideração a perspectiva de que os gêneros textuais podem ser 

considerados instrumentos para mediar o processo ensino-aprendizagem da língua e das marcas 

discursivas que a constituem, julga-se necessário encontrar alternativas para ensiná-los. Em vista 

disso, propomos um trabalho fundamentado na metodologia da Sequência Didática (SD), 

conforme proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), constituído a partir da construção 

prévia do Modelo Didático do Gênero (MDG) propaganda, da esfera publicitária, segundo as 

orientações de Schneuwly e Dolz (2004) e Machado e Cristóvão (2006). O objetivo é levar à 

reflexão sobre as relações de gênero representadas nos textos publicitários e seus impactos no 

ensino dos gêneros discursivos na sala de aula, ampliando, dessa forma, o conhecimento sobre 

sua função social, seu contexto de produção, sua organização composicional e suas marcas 

linguísticas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O  Gênero Feminino nos Gêneros Discursivos: Novas Percepções. 

Palavras-chave: gênero-publicidade-construção da identidade-análise dos discursos 

Resumo: Essa unidade didática tem por objetivo propiciar um conjunto de procedimentos 

metodológicos, para facilitar o ensino do gênero propaganda na escola, tendo  como foco a 

mulher, especificamente no que se refere à moda. 
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Artigo 

Título: “Ler: conhecer o passado, entender o presente, projetar o futuro” 
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Palavras-chave: Oralidade; leitura; escrita; 5ª série 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar aos professores de Língua Portuguesa 

do Ensino Fundamental do Estado do Paraná reflexões sobre o trabalho com a leitura envolvendo 

alunos de 5ª série numa proposta que visa despertar o interesse do aluno pela leitura propondo 

um trabalho com a leitura onde o interesse do aluno é o ponto de partida para o desenrolar da 

aula foi a idéia desenvolvida por mim nas atividades elaboradas e aplicadas nas turmas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: “Ler: conhecer o passado, entender o presente, projetar o futuro” 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Ensino Fundamental. 

Resumo: A Unidade Didática produzida visa atender a necessidade de material relacionado à 

leitura com alunos de 5ª série, e propor novas formas de encaminhamentos de atividades 

relacionadas à leitura e interpretação. Despertar no aluno esta necessidade de ler é tarefa difícil e 

complicada, a qual as idéias e propostas aqui sugeridas tentam ajudar o professor neste trabalho 

com a leitura 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA LUCIA MAKOHON 

ORIENTADOR: CRISTIANE MALINOSKI PIANARO ANGELO 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Propaganda social: um gênero no ensino da leitura crítica 

Palavras-chave: Concepção sociointeracionista de linguagem; leitura crítica; 

 propaganda social; ensino fundamental 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir uma proposta de intervenção, 

desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Pe. Cristóforo Myskiv,  o 

segundo semestre de 2010, como requisito para concluir a participação no Programa de 

Desenvolvimento Educacional  PDE/turma 2009), do Estado do Paraná. Partindo de uma  

concepção de linguagem como fenômeno ócio-histórico-cultural  e de leitura como um ato 

dialógico entre leitor e autor, por meio desta proposta buscamos procedimentos para levar o aluno 

a assumir uma postura ativa crítica diante da propaganda social e desenvolver uma reflexão 

acerca de problemáticas que afligem a sociedade. Para tanto, fez-se necessário explorar com os 

alunos os aspectos da dimensão social do gênero, que se referem às condições de produção e 

circulação do gênero, propósito comunicativo, conteúdo  temático, bem como os aspectos da 
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dimensão linguístico-textual, que abrangem os elementos composicionais e o estilo. Os resultados 

apontam uma melhoria significativa na leitura dos textos de propaganda social, de forma que os 

alunos passaram a observar com maior criticidade o gênero e as causas sociais por ele 

abordadas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Propaganda Social: um gênero no ensino da leitura crítica 

Palavras-chave: concepção sociointeracionista de linguagem; compreensão responsiva ativa; 

leitura crítica; propaganda social. 

Resumo: Seguindo os pressupostos bakhtinianos, que apontam a linguagem como um fenômeno 

sócio-histórico-cultural que acontece na interação entre os sujeitos e requer desses mesmos 

sujeitos uma compreensão responsiva ativa, por meio dessa proposta buscaremos procedimentos 

que levem o aluno a assumir uma postura ativa crítica diante da propaganda social e a 

desenvolver uma reflexão acerca de problemáticas que afligem a sociedade. 
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Artigo 

Título: A Literatura Infantil em Sala de Aula numa Perspectiva Emancipatória 

Palavras-chave: Literatura. Leitura. Recepção. Diálogo. Emancipação. 

Resumo: O apontamento do Método Recepcional nas Diretrizes Curriculares de Língua 

Portuguesa como uma alternativa viável para o trabalho com a literatura em sala de aula, o 

espaço concedido à pesquisa pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e o intuito 

de explorar as potencialidades do texto literário junto à criança como forma de buscar respostas a 

questões intrigantes que envolvem a criação do gosto pela leitura na escola foram os elementos 

que impulsionaram à pesquisa e à implementação de um projeto de leitura, cujo processo e 

resultados estão sendo aqui retratados sob forma de artigo. Assim sendo, o presente artigo retrata 

a revisão de literatura feita para a análise e compreensão dos aspectos que envolvem a crise de 

leitura na escola, bem como, a descrição e aplicação de uma proposta de leitura da literatura 

desenvolvida em consonância com o Método Recepcional de leitura e outras teorias importantes 

que fundamentam o trabalho com literariedade do texto.  O enfoque da leitura recai sob o gênero 

contos de fadas e aborda o tema preconceito estético sob diferentes nuances e pontos de vista. A 
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proposta de leitura, na forma de uma unidade didática, foi aplicada aos alunos da 5ª série do 

Colégio Estadual Antonio Carlos Gomes, localizado no norte do Estado do Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Literatura Infantil em Sala de Aula numa Perspectiva Emancipatória 

Palavras-chave: Literatura. Leitura. Recepção. Diálogo. Emancipação. 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica em questão, estruturada sob a forma de uma 

unidade didática é o instrumento adotado pelo professor PDE para pôr em prática aspectos da 

linguagem apontados nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa como elementos 

emancipatórios. Assim sendo, para promover o diálogo e a interação adotou-se o texto literário 

pelos seus aspectos polissêmicos e plurissignificativos e na tentativa de transformar a história de 

leitura do aluno, o Método Recepcional. Além dele, foram utilizados outros referenciais para 

explorar a literariedade dos textos e focar o tema sob a égide filosófica, histórica e social. A 

sequência de leitura parte de um tema de interesse dos alunos: O preconceito estético e 

apresenta obras que sob estruturas e estilos diferenciados permitem a discussão dele num grau 

de complexidade crescente. Nessa perspectiva, obedecendo às cinco etapas distintas do método, 

denominadas: determinação do horizonte de expectativas, atendimento, ruptura, questionamento 

e ampliação, os textos e imagens escolhidas trazem á tona, padrões de beleza consagrados 

socialmente e a inversão desses padrões, de forma irônica e subversiva. Tendo em vista que tal 

sequência permite o questionamento e a desconstrução de preconceitos, aposta-se nela como 

meio para ampliar a visão de mundo do leitor e torná-lo mais crítico. 
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Artigo 

Título: Do texto Oral ao escrito: histórias populares e causos em sala de aula. 

Palavras-chave: Contação de Histórias. Letramento literário. Oralidade. Leitura e escrita. 

Resumo: A contação de histórias é uma atividade de comunicação vocal do texto escrito, que 

comporta uma dimensão lúdica. Proporciona ao educando a compreensão da importância que a 

leitura e a escrita têm para a formação do indivíduo. Em vista disso, este estudo apresenta uma 

investigação de estratégia para o trabalho com oralidade e escrita no âmbito escolar, utilizando o 

gênero discursivo histórias populares e causos, com o suporte metodológico do método 
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recepcional. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica com análise de conteúdo, 

amparada em Cosson (2006), Barbosa (1977), Candido (1972), dentre outros. Os resultados 

indicaram que foram desenvolvidas habilidades de leitura e escrita numa função de construção de 

conhecimento social da realidade junto à formação de valores e conceitos. Neste trabalho, os 

resultados demonstraram que as atividades realizadas com a Contação de Histórias 

desenvolveram o senso crítico e o imaginário, trazendo a leitura algo prazeroso, levando os 

alunos a refletirem sobre as suas significações e finalidades, bem como buscar alternativas para 

fazer com que leiam mais. A experiência realizada comprova que o trabalho com a oralidade e 

escrita em sala de aula é um importante auxiliar na formação do aluno, na compreensão e 

assimilação dos significados, assim como o desenvolvimento das práticas leitoras. As histórias 

também desenvolveram uma função de construção de conhecimento social da realidade junto à 

formação de valores e conceitos, pois, embora seja ficção, o texto literário tem o poder de revelar 

a realidade social e até mesmo desmascará-la. O contar e ouvir histórias revela-se em uma 

possibilidade l de aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Contacao de historias 

Palavras-chave: leitura;escrita;historias 

Resumo: Objetiva-se demonstrar que para formar leitores e necessario despertar  o interesse e 

imaginacao atraves de construcao de imagens e de ajudar a formar  o ser humano. A arte de 

contar historias amplia o universo literario sendo que narrar uma historia sera sempre um exercicio 

de renovacao da vida, um encontro com possibilidades, com o imaginario e o desafio de, em todo 

tempo e em todas as circunstancias ,de construir um final a maneira de cada leitor.A oralidade 

presente na contacao de historias possibilitara aos alunos o desenvolvimento da construcao 

significativa das palavras de forma que , aliada ao contexto da historia, enriqueca vocabulario e 

auxilie no desenvolvimento da leitura e escrita de modo significativo para a aprendizagem. O 

trabalho tera como objetivo ensinar o aluno a falar,emitir opinioes em conversas significativas 

vivenciadas em sala de aula,resgatando a oralidade, fazendo os alunos se realcionarem com 

memoria,leitura e escrita, e melhor compreender a esfera social em que vivem, oportunizando 

outras praticas da producao textual, por meio de escrever ,revisar e reescrever seus textos. 
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Artigo 

Título: Propaganda: um gêneros discursivo para ser lido à luz da AD 

Palavras-chave: discurso; ideologia e propaganda 

Resumo: Este artigo é uma proposta de estudo na seara dos Gêneros do Discurso com alunos do 

Ensino Médio, cujo objetivo primeiro é fazer uma leitura da propaganda “Insetos ladrões” da Coca-

cola à luz da Análise do Discurso Francesa, para que se possa refletir sobre os efeitos de sentido 

produzidos pelo texto em questão. Tal proposta justifica-se pela necessidade que a sociedade 

estudantil tem de compreender os textos veiculados pela mídia. Ressalte-se que eles são 

engendrados para persuadir, tendo em vista que vendem produtos e determinam comportamentos 

observáveis no meio social. Sendo assim, acredita-se que um trabalho voltado ao estudo dos 

Gêneros do Discurso, com ênfase na Análise do Discurso dentro da sala de aula, possa contribuir 

para uma observação mais detalhada dos discursos correntes na sociedade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Propaganda: um gênero discursivo para ser lido à luz da Análise do Discurso 

Palavras-chave: propaganda; discurso; ideologia 

Resumo: PROJETO FOLHAS PROPAGANDA: um gênero discursivo para ser lido à luz da AD. 

Acesse o site e considere a propaganda: http://www.youtube.com/watch?v=viFrTbMIPXY. 

Cenário: um parque num dia sol, com clima agradável, pessoas caminhando. O foco principal é 

um rapaz deitado sobre uma toalha estendida no gramado, ao lado de uma garrafa de Coca-cola, 

o que sugere a vida ao ar livre. O trabalho com temáticas é recorrente na história da Coca-cola. 

No início do século XXI, o tema é o prazer pela vida ao ar livre e este relacionado à família e à 

realidade social contemporânea. Segundo Naves: O universo da propaganda persuade o receptor 

para observar as maravilhas que inexistem na realidade à sua volta. Porque se a propaganda está 

no nível do devaneio, não é adequado censurá-la ao trazer o desejo dos leitores onde tudo é 

paradisíaco e quimérico. (NAVES, p.7, 2009). A construção desse cenário segue os parâmetros da 

construção discursiva. Cada elemento tem um sentido construído além da mera existência 

material do objeto ali colocado.  Na mída, a imagem avança, obriga o sujeito a olhá-la. Esse vai 

sendo circunscrito na materialidade controlada que lhe é imposta e busca o prazer lúdico 

proporcionado pelo visual, absorvendo os efeitos voláteis da imagem. Para Cattelan: Se em 

alguma medida, o homem renuncia à sua capacidade de reflexão crítica, ele fatalmente se abre à 

subliminaridade que caracteriza uma quantidade de imagens que circulam em textos não-verbais 

publicitários e políticos, passando a, sem perceber, ser porta-voz de certos valores que em nada o 

beneficiam ou ao bem comum (CATTELAN, 2002) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=viFrTbMIPXY
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Artigo 

Título: Textos literários e não literários, uma dialogia possível 

Palavras-chave: Leitor; linguagem; comunicação; dialogia. 

Resumo: O  presente artigo propõe-se a mostrar resultados da aplicação de um trabalho com 

língua portuguesa, o projeto “Diálogos entre Gêneros Textuais: do pragmático ao literário”, 

elaborado dentro da perspectiva sociointeracionista da linguagem que vê o leitor como 

participante do processo de leitura e a linguagem como resultado de uma interação verbal, 

dialógica que ocorre em toda atividade humana. O objetivo do trabalho era tornar o aluno um 

usuário eficiente da língua no que se refere ao seu uso oral, em leitura, interpretação e escrita, e , 

por isso, valeu-se de textos de circulação social, bem, como de textos literários. A escolha de 

trabalhar, ao mesmo tempo, vários gêneros textuais e não focar em apenas um, deveu-se ao fato 

de que as Diretrizes Curriculares Estaduais assim o propõem em suas orientações. Essa forma de 

trabalho, é também adequada quando o objetivo é que o aluno tenha contato com situações reais 

de uso da língua, além disso, o diálogo entre textos leva o aluno a perceber o papel do leitor e, 

portanto, o seu papel, diante do texto e de situações discursivas do cotidiano. O trabalho com a 

escrita também pode ser facilitado pela diversidade de gêneros trabalhados. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Poder da Palavra 

Palavras-chave: Leitura; literário; mundo; escrita 

Resumo: O presente trabalho, através de um processo de leituras, compreeensão e interpretação 

de textos literários e não literários e utilizando-se do Método Recepcional, tem a intenção de 

formar leitores, que a partir da leitura de mundo possam agir e interagir com o seu meio social. 
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Artigo 

Título: Ler como e o que: ler para quê? 

Palavras-chave: Crônica; Prática leitora; Formação do leitor. 

Resumo: Este artigo apresenta as reflexões e os resultados do Projeto de Intervenção 

Pedagógica, desenvolvido pela autora dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, em processo de formação continuada, o qual teve início no ano de 2009. Os objetivos foram 

desenvolver e estimular o hábito e o gosto pela leitura; não só como atividade escolar, mas como 

prática diária, retomar o papel da escola como espaço responsável pela formação do leitor 

proficiente, além de estimular e criar práticas metodológicas no ambiente escolar que 

contribuíssem com a redução do analfabetismo funcional. O texto apresenta a proposta de prática 

leitora em sala de aula e encerra com apresentação do projeto de estudo do gênero crônica 

aplicado no Colégio Estadual de Renascença, no município de Renascença, no Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estudo do Gênero Crônica 

Palavras-chave: Leitura; leitor; leitor proficiente; gêneros textuais; crônica 

Resumo: A  presente Unidade Didática intitulada: Estudo do Gênero Crônica  justifica-se pela 

grande queixa presente nas escolas de que os alunos não sabem e não querem ler. Assim, 

pretende-se trilhar um caminho diferente dos métodos atuais: nem reprodução de modelos nem 

leitura espontaneísta. Aqui a leitura é vista como uma atividade trabalhosa e que requer muito 

estudo para que reverta-se em benefícios na comunicação diária. Para tanto, o hábito de leitura 

deve ser desenvolvido de forma que o leitor possa apreender os sentidos do texto, deixando de 

ser um mero decifrador de signos, e que possa  tornar-se  um produtor de novos textos.Para que 

isso aconteça a escola precisa retomar seu papel que é de um espaço responsável pela formação 

do leitor proficiente bem como estimular e criar práticas metodológicas  que contribuam na 

redução do analfabetismo funcional, que caracteriza hoje boa parte da população brasileira 

adulta.Assim, para a implementação deste material, o público alvo são os alunos de 3º ano do 

Ensino Médio do Colégio Estadual de Renascença e a opção pelo gênero crônica recai no fato de 

ser está um texto curto, com um registro lingüístico mais coloquial e que trata de temas mais 

próximos da realidade do grupo de alunos envolvidos.Far-se-á uma definição de crônica seguida 

de um estudo aprofundado deste gênero. Na seqüência destacaremos alguns cronistas 

paranaenses e analisaremos crônicas objetivando finalizar o estudo com a compreensão do 

referido gênero e a produção de crônicas pelos alunos. 
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Artigo 

Título: O ensino vai sair bem na foto. 

Palavras-chave: Leitura; escrita; fotografia; fotonovela; 

Resumo: As mudanças atuais desafiam os professores a tornar seu trabalho mais envolvente e 

reinventar sua prática pedagógica, tornando seus alunos mais participantes do processo de 

ensino-aprendizagem. A proposta desta pesquisa é criar referenciais teórico-práticos para que 

alguns recursos tecnológicos, que hoje constituem um atrapalho para as práticas pedagógicas 

tradicionais, possam ser incorporados como recurso didático, que facilite a interação entre o 

professor, o aluno e a tecnologia. As linguagens como a fotografia, o vídeo e a música, podem ser 

usadas para criar contextos para tematização e discussão de aspectos culturais, políticos e de 

relações socioeconômicas. Nesse sentido, o presente trabalho vai debruçar-se sobre propostas 

para transformar o celular em aliado pedagógico. Como se trata de dispositivos abundantes no 

universo escolar, sendo inclusive fonte de controvérsias, o objetivo é estudar modos de explorar 

um dos recursos que eles disponibilizam – a câmera fotográfica – para criar mensagens variadas 

a partir dessa linguagem. O trabalho vai partir de um estudo sobre a linguagem da fotografia, de 

modo que seja possível extrapolar para o diálogo com outras linguagens, em especial a escrita, 

nas suas variadas funções. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O ensino vai sair bem na foto. 

Palavras-chave: Fotografia, leitura, escrita e fotonovela. 

Resumo: As mudanças atuais desafiam os professores a tornar seu trabalho mais envolvente e 

reinventar sua prática pedagógica, buscando um aluno mais participativo no processo  ensino-

aprendizagem. A proposta desta pesquisa é criar referenciais teórico-práticos para que alguns 

recursos tecnológicos, que hoje constituem um empecilho para as práticas pedagógicas 

tradicionais, possam ser incorporados como recurso didático, que facilite a interação entre o 

professor, o aluno e a tecnologia. A linguagem fotográfica pode ser usada na criação de contextos 

para tematização e discussão de aspectos culturais, políticos e de relações socioeconômicas. 

Nesse sentido, o presente trabalho vai debruçar-se sobre propostas para transformar o celular a 

câmera digital em aliados pedagógicos. Como se trata de dispositivos abundantes no universo 

escolar, sendo inclusive fonte de controvérsias, o objetivo é estudar modos de explorar um dos 
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recursos que eles disponibilizam – a câmera fotográfica – para criar mensagens variadas a partir 

dessa linguagem. O trabalho vai se debruçará sobre a linguagem da fotografia, de modo que seja 

possível extrapolar para o diálogo com outras linguagens, em especial a escrita, nas suas 

variadas funções. Transformar a potência fotográfica para a reflexão, e também como instrumento 

fundamental nas investigações, por considerar o olhar fotográfico um ato criativo e uma 

possibilidade de surpresa. 
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Artigo 

Título: Leitura literária em sala de aula: Experiência com o método recepcional e recursos 

tecnológicos. 

Palavras-chave: Letramento literário; estética da recepção; método recepcional; recursos 

tecnológicos. 

Resumo: Análise do resultado do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no Programa 

de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE), no Ensino de Literatura com alunos 

do Ensino Médio. Considerou-se que o letramento literário dos alunos é ferramenta essencial para 

formação de leitores cidadãos críticos, autônomos, criativos e transformadores. Segundo os 

pressupostos teóricos da Estética da Recepção, o leitor deve ser situado em uma posição 

privilegiada, participativa e questionadora, estabelecendo uma relação dialógica com o texto. Para 

realização do trabalho foram utilizados o Método Recepcional, sistematizado pelas autoras Bordini 

& Aguiar (1993), e recursos tecnológicos como suportes pedagógicos no ambiente escolar, que 

permitiram a associação entre teoria e prática na construção dos saberes. Seguindo a produção 

didática elaborada para compor a Unidade III do Caderno Pedagógico intitulado “Literatura e 

Tecnologia”, foram trabalhados diversos textos, contemplando várias atividades com a temática da 

“morte” nas cinco etapas do Método Recepcional. Apresentam-se o relato de experiências e os 

resultados obtidos com os alunos da 4ª série do Curso de Formação de Docentes, do período 

vespertino, do Colégio Estadual Professor Silvio Tavares, em Cambará, Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e tecnologia. Unidade III: leitura literária em sala de aula: experiência com o 

método recepcional e recursos tecnológicos. 
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Palavras-chave: Literatura; método recepcional; recursos tecnológicos; suporte pedagógico 

Resumo: A produção didático-pedagógica vem ao encontro do percurso proposto no projeto 

político pedagógico: trabalhar a leitura literária articulando-a a outros gêneros e suportes através 

do Método Recepcional e de recursos tecnológicos. Tem como objetivo proporcionar ao professor 

alternativas metodológicas, através de material didático-prático,  para o desenvolvimento de ações 

educacionais sistematizadas para o ensino de literatura em sala de aula, bem como introduzir o 

aluno no universo literário aliando o método recepcional e os recursos tecnológicos, presentes no 

espaço escolar, com a finalidade de proporcionar maior suporte à prática docente. A produção 

didático-pedagógica está estruturada a partir das cinco etapas do Método Recepcional de leitura. 

As etapas do Método Recepcional são articuladas entre si e trabalham a recepção do leitor diante 

do texto literário ampliando o horizonte de expectativas dos alunos, democratizando a leitura e 

formando um leitor crítico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANADIR APARECIDA SELORIA 

ORIENTADOR: SANDRA APARECIDA PIRES FRANCO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A dramatização como recurso para as aulas de língua portuguesa 

Palavras-chave: Leitura. Dramatização. Ideologia. Persuasão. Consciência crítica. 

Resumo: Ao longo da História da Educação, percebe-se que uma grande preocupação dos 

professores, em especial os de Língua Portuguesa, é como motivar os alunos para a leitura. Esse 

artigo apresenta a dramatização de textos como estratégia para promover o hábito da leitura e 

para ajudar o aluno em seu desenvolvimento psicossocial. O trabalho objetivou oportunizar aos 

alunos a leitura de textos e a exibição de vídeos que facilitassem a compreensão do conceito de 

ideologia e de persuasão, assim como apresentar situações que ajudassem o aluno a identificar a 

ideologia presente nas relações sociais e a perceber a persuasão como ferramenta de 

convencimento. Procurou-se também propor textos que promovessem a conscientização crítica 

dos alunos em um determinado contexto-histórico e desenvolver atividades com dramatização que 

estimulassem no aluno o gosto pela leitura, o aperfeiçoamento da escrita e a produção de textos, 

ajudando-o a tornar-se um ser consciente do seu lugar – e dos seus semelhantes – na sociedade. 

O artigo pautou-se nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, em autores que falam da 

prática da leitura como requisito para se desenvolver a consciência de cidadania e em estudiosos 

que defendem a dramatização na escola para proporcionar o crescimento integral do ser humano. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Caderno pedagógico: os caminhos da leitura e a dramatização de textos nas aulas de 

língua portuguesa 

Palavras-chave: Leitura; prazer; dramatização; ideologia; desenvolvimento psicossocial 

Resumo: Ao longo da História da Educação, várias metodologias e teorias educacionais 

embasaram a prática pedagógica, mas uma das maiores dificuldades encontradas pelos 

professores, em especial os de Língua Portuguesa, continua sendo a de desenvolver o gosto e o 

interesse dos alunos pela leitura; e ainda, como se fosse uma “utopia”, o desejo de ter alunos 

produzindo bons textos e se preocupando em aperfeiçoá-los. A partir disso, o Caderno 

Pedagógico “Os caminhos da leitura e a dramatização de textos nas aulas de Língua Portuguesa” 

visa proporcionar atividades que possam favorecer o desenvolvimento psicossocial nos alunos e 

um aprimoramento na maneira de aprender, por meio da técnica de dramatização de textos nas 

aulas. O trabalho com essa técnica objetiva o desenvolvimento do prazer pela leitura de forma 

lúdica, pois, geralmente, ela é vista pelos alunos como brincadeira, como algo gostoso para se 

fazer na escola. Ao dramatizarem as histórias, os alunos – “atores\" – poderão se soltar, sem 

medo do ridículo e da exposição, por se sentirem “protegidos” pelo próprio personagem. A partir 

disso, os alunos poderão expor conflitos internos, externar sentimentos desagradáveis e situações 

não resolvidas; e ao experimentarem viver a vida de uma pessoa fictícia, terão a possibilidade de 

adquirir uma maior consciência de si mesmos e do meio em que estão inseridos. Com base nisso, 

espera-se que os alunos passem a valorizar a leitura e enxergá-la como uma senha para abrir-

lhes novos caminhos e ajudá-los a entender o espaço-temporal em que vivem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANDREA CRISTINA FERREIRA PINTO 

ORIENTADOR: ROOSEVELT ARAUJO DA ROCHA JUNIOR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: O web radio como ferramenta para o ensino de literatura 

Palavras-chave: Tecnologia; comunicação; leitura; web radio. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo, mostrar que apesar do ato de ensinar Língua 

Portuguesa sempre ter sido um desafio, principalmente quando se trata de desenvolver a 

competência linguística, a produção de texto e principalmente Literatura, podemos mudar essa 

realidade com algumas mudanças em nossas práticas diárias em sala de aula. Sabemos que os 
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meios de comunicação estão incorporados ao cotidiano da população em geral e que as 

tecnologias são absorvidas quase naturalmente em nosso dia-a-dia, portanto surgiu a proposta de 

elaborar um trabalho que contemple o uso das mesmas para estimular a pesquisa, produção de 

textos e também a oralidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A web rádio como ferramenta educativa 

Palavras-chave: Tecnologia; comunicação; dinamismo; leitura; escrita 

Resumo: O maior desafio para a educação é encontrar uma metodologia para o ensino tornar-se 

mais atraente e efetivo. Portanto minha proposta de trabalho em Língua Portuguesa é aliar 

tecnologias modernas ao rádio. Ensinar Língua Portuguesa sempre foi um desafio e as 

tecnologias são absorvidas quase naturalmente em nosso dia-a-dia. A proposta é um trabalho que 

contemple o uso das mesmas para estimular a oralidade e também a produção de textos. 

Desenvolvendo programas escolares para uma web rádio, ferramenta que pode tornar a aula bem 

mais produtiva, poderemos tornar as aulas e a escola mais dinâmicas e contribuir para trabalhar 

com textos jornalísticos recheados de advérbios. O trabalho será realizado a partir de oficinas. Os 

alunos irão trabalhar com textos jornalísticos com assuntos variados.  O professor deve destacar 

as circunstâncias do advérbio sem dizer os nomes. Questionar a importância desses dados e em 

seguida explicar os advérbios e a importância deles para a produção de textos jornalísticos.   

Propor um trabalho de criação da web rádio. Organizar grupos com funções determinadas e 

desenvolver um programa para a web rádio que os grupos irão criar na escola. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANDREA TERESINHA BATISTA ROSA MELO 

ORIENTADOR: ALTAIR PIVOVAR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Faz-de-contação para acabar com o faz de conta 

Palavras-chave: Leitura; oralidade; diversidade textual. 

Resumo: A pretensão deste artigo é ampliar o olhar sobre a leitura na escola e apresentar a 

experiência resultante do projeto de intervenção pedagógica realizada através da discussão com 

os professores do Ensino Fundamental sobre as possibilidades de trabalhar com o gênero oral em 

suas aulas, independentemente da sua área de formação, utilizando diferentes gêneros textuais 
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como instrumento de trabalho. As atividades realizadas pretenderam estabelecer novas 

estratégias de trabalhar com a leitura, a qual foi apresentada na sua totalidade de forma 

“desconstruída” e diferenciada da leitura convencional, procurando sempre torná-la atraente e 

assim instigar os alunos a quererem descobrir o texto, focando a leitura não apenas para o 

ensino-aprendizagem, mas para mostrar que a linguagem viva e dinâmica pode contribuir para a 

formação de cidadãos atuantes e conscientes de seu papel na sociedade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Faz-de-contação para acabar com o faz de conta 

Palavras-chave: Leitura - Oralidade - Contação de Histórias 

Resumo: Esta proposta de trabalho foi idealizada a partir de minha experiência com um grupo de 

contação de histórias com o qual obtive resultados significativos. Trabalhar com a leitura e com o 

gênero oral em diferentes contextos, compreendendo-os como um ato dialógico, interlocutivo pode 

contribuir com a formação de um leitor pleno: aquele que lê, compreende, interpreta, seleciona e 

relaciona suas leituras. O objetivo principal é contribuir com subsídios teórico-metodológicos de 

leitura e contação de histórias no processo de ensino aprendizagem, aos professores que 

trabalham com as disciplinas da 5ª série do Ensino Fundamental, a fim de torná-las algo atrativo e 

significativo para o aluno e como um instrumento para auxiliar os professores na implementação 

de suas aulas, visando assim à melhoria da qualidade do ensino. As atividades sugeridas 

propõem uma ação prática, destacando a interação entre professor e aluno, buscando enriquecer 

as aulas e atingir resultados satisfatórios quanto a leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANGELA APARECIDA SCARAMAL MADRONA 

ORIENTADOR: FATIMA MARIA NEVES 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Prática de leitura: pedagogia, estratégias de leitura, contribuições e subsídios na formação 

do leitor-cidadão 

Palavras-chave: Formação do leitor; diretriz curricular da educação básica; prática de leitura. 

Resumo: A ideia central tem como proposta apresentar e analisar as contribuições estabelecidas 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE), do Estado do Paraná, disciplina de Língua 

Portuguesa, no recorte da escrita documental, referindo-se à prática de leitura, estabelecendo o 

perfil da ação docente como mediador no processo de formação do leitor. Interagindo no 
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pressuposto em que o professor, especificamente o de Língua Portuguesa, desvele o fenômeno 

social da educação reprodutivista e promover a mediação da aprendizagem que contribua com a 

formação de leitores. Apresenta concepção de linguagem, proposta de trabalho com gêneros do 

discurso e contempla as estratégias de leitura como subsídios a uma sólida formação do leitor-

cidadão. Pretende responder às seguintes situações-problema: como a escrita documental 

organiza o processo de formação do leitor? Como as estratégias de leitura podem contribuir com a 

formação do leitor-cidadão? Registra também evidências resultantes da Proposta de 

Implementação da turma PDE 2009/2010 junto aos docentes do Colégio Estadual Brasílio Itiberê - 

Ensino Fundamental e Médio de Maringá no Estado do Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A prática de leitura: estratégias e pedagogia aliadas na formação do leitor-cidadão 

Palavras-chave: Formação do leitor. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Prática de 

Leitura. 

Resumo: A ideia central tem como proposta apresentar e analisar as contribuições estabelecidas 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, do Estado do Paraná, disciplina de Língua 

Portuguesa, no recorte da escrita documental, referindo-se à prática de leitura, na qual se 

estabelece o perfil da ação docente como mediador no processo de formação do leitor, na 

premissa de que o professor de Língua Portuguesa é o docente com conhecimento específico de 

formar leitor, capaz de superar a educação reprodutivista e promover a aprendizagem para 

preparar leitores que sejam eficientes ao lerem a dinâmica social no sentido de compreenderem o 

mundo em que estão inseridos. No efetivo esforço de estudo e escrita coletiva com os docentes 

do Colégio Estadual Brasílio Itiberê - Ensino Fundamental e Médio, de Maringá, Estado do 

Paraná, para evidenciar um trabalho pedagógico e ao mesmo tempo incorporar referenciais 

teóricos a fim de superar as dificuldades e os entraves cotidianos na implementação da prática de 

leitura. Apresenta ainda a concepção de linguagem, bem como as definições de textos em sua 

pluralidade. Pretende responder às seguintes situações-problema: como a escrita documental 

organiza e efetiva o processo de formação do leitor? Quais intervenções e contribuições 

pedagógicas os docentes do Estado do Paraná desenvolvem e efetivam a prática de leitura no 

processo de formação do leitor-cidadão? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA CARREIRA 

ORIENTADOR: SANDRA DO ROCIO FERREIRA LEAL 

IES: UEPG 
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Artigo 

Título: A ressignificação da leitura na prática docente e na vida pessoal do professor 

Palavras-chave: Formação leitora de professores; Grupo de estudos; Gêneros textuais. 

Resumo: Devido às deficiências constatadas na rede pública de ensino, no Brasil, por meio de 

programas avaliativos governamentais, deu-se o interesse em  estudar e buscar propostas que 

possam contribuir para a melhoria do ensino por ela ofertado, através da leitura.  Após a 

elaboração do projeto de  pesquisa, passou-se à construção do material didático pedagógico, o 

qual visava a  ofertar sugestões metodológicas de trabalho com a leitura, não somente dentro da 

Língua Portuguesa,  mas em todas as  disciplinas de ensino, através de diferentes gêneros 

textuais que circulam socialmente e abordam temáticas sociais relevantes para a formação global 

dos educandos.   Fez-se, então, o convite a todo o corpo docente, equipe técnico-pedagógica e 

direção da escola, para que participassem dos encontros do grupo de estudos com o título de 

Letramento e Cidadania, o qual foi aceito por apenas onze dentre os, aproximadamente, trinta e 

quatro professores. Nesse grupo de estudos foram realizadas leituras do referencial teórico 

impresso disponibilizado a cada encontro, discussões, realização de atividades propostas e  

apresentação de sugestões de outras metodologias, incluindo outros gêneros textuais, que 

abordavam temáticas sociais e  também de atividades propostas pelo grupo formado. Esperava-

se desenvolver nos professores o gosto pela leitura e que esses fossem, também, promotores de 

leitura através de seu trabalho em sala de aula, contribuindo, assim, para a formação de alunos 

leitores.  Para o grupo,  os encontros foram bastante relevantes, inclusive alguns professores 

puseram em prática, paralelamente aos encontros,  algumas das atividades estudadas, com 

sucesso; porém,  o número de professores participantes (treze)  foi pequeno em relação ao 

coletivo docente. Constatou-se, também, após a aplicação e análise de questionários abertos 

sobre hábitos pessoais, de lazer e de  leitura a professores e alunos, que ela ocupa os últimos 

lugares na  vida de muitos deles, senão, lugar nenhum. Houve, entretanto, grande interesse e 

participação de todos os funcionários da escola, no  empréstimo de livros oportunizado pelo Clube 

do Livro, atividade paralela ao grupo de estudos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Letramento e cidadania 

Palavras-chave: Letramento;  Gêneros Textuais; Temáticas; Formação Leitora de Professores e 

Alunos 

Resumo: Em razão dos baixos índices, demonstrados por programas governamentais avaliativos, 

sobre a qualidade do ensino público ofertado, espera-se colaborar com a reversão desse quadro, 

através do material didático pedagógico produzido com o título de LETRAMENTO E CIDADANIA.  
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Que tem como objetivo auxiliar o corpo docente da escola Estadual Jesus Divino Operário, 

localizada em Ponta Grossa, a compreender melhor o trabalho de letramento com os alunos, em 

suas respectivas disciplinas de estudos e de lhes apresentar algumas sugestões de atividades 

variadas e até mesmo inter e multidisciplinares, possíveis de se realizarem em sala de aula. 

Através da formação do Grupo de Estudos com os professores, espera-se desenvolver 

possibilidades de reverem  a sua prática pedagógica de forma mais dinâmica e produtiva, 

buscando levar os alunos à construção efetiva e significativa de seus conhecimentos, através do 

trabalho com  diferentes gêneros textuais e de variadas temáticas  sociais  de circulação atual  

aos quais,  tanto os docentes quantos os discentes estão, constantemente,   expostos em seu 

cotidiano. Objetiva-se, ainda, formar professores leitores, não apenas de seus textos didáticos, 

como também, de quaisquer gêneros textuais, aos quais tiverem contato e, através deles e como 

conseqüência dessa formação, formar, também, alunos leitores contagiados pelo hábito de ler  de 

seus professores.  Paralelamente a esse trabalho, será proposta a formação do  Clube do Livro, 

com a doação de um exemplar de cada funcionário da Escola, independentemente da função nela 

exercida, o qual será trocado durante o ano com todos os demais colegas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA KLEPA 

ORIENTADOR: VALERIA SANCHES FONSECA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: A Crônica de Jornal: uma proposta de leitura no ensino médio 

Palavras-chave: Gênero Textual. Crônica de Jornal. Leitura. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um encaminhamento metodológico dirigido ao 

trabalho de leitura do gênero crônica de jornal. Elaboramos uma Unidade Didática composta de 

crônicas que tematizam assuntos do cotidiano e trazem sugestões de atividades de interpretação, 

análise linguística e produção textual.   A partir da aplicação deste material didático acreditamos 

que a crônica jornalística pode ser um elemento motivador da prática de leitura em sala de aula, 

capaz de promover debates e reflexões da realidade social, contribuindo para ampliar a visão de 

mundo e a criticidade do sujeito-leitor. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A crônica de Jornal: Uma proposta de leitura no ensino médio 

Palavras-chave: Leitura. Crônica de jornal. Criticidade. 
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Resumo: Ler como prática costumeira tem sido uma das grandes preocupações da educação e 

um dos maiores desafios dos professores no processo de ensino/aprendizagem na escola básica. 

Sabendo que cabe ao professor propiciar situações que promovam o gosto do aluno pela leitura, 

não apenas visando a aprovação no vestibular, mas colocando a leitura principalmente como 

prática que  permite ao aluno compreender melhor a vida, que  amplia o seu  conhecimento e a 

sua  visão de mundo. Partindo desta ideia, acreditamos na proposta de ensino-aprendizagem 

organizada a partir de gêneros textuais,  que de acordo com as Diretrizes Curriculares (2008) 

propõem levar o aluno a familiarizar-se com uma variedade de textos produzidos em diferentes 

esferas sociais, dentre elas a jornalística. Sendo assim, o presente Projeto de Intervenção 

Pedagógica objetiva apresentar uma metodologia para a prática de leitura em sala de aula, 

utilizando o gênero textual/discursivo crônica de jornal, considerando este  gênero interessante e 

acessível ao jovem leitor por tratar de temas do cotidiano, o que pode favorecer à análise de 

comportamentos e de situações diversas. Espera-se com esta proposta,  conjugar ações com a 

língua capazes de auxiliar o aluno a refletir sobre sua realidade social e, com isso, pensar 

alternativas para transforma-la. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA SANFELICE GALI 

ORIENTADOR: AECIO FLAVIO DE CARVALHO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Leitura: obrigação ou prazer? 

Palavras-chave: Leitura. Formação. Leitor crítico. 

Resumo: Muito se tem discutido sobre a necessidade da melhoria da qualidade da educação e do 

ensino. No que diz respeito ao ensino da disciplina de língua portuguesa, o ponto central da 

discussão tem sido o ensino da leitura critica. Sabe-se que ela é de suma importância  para o 

aprendizado, pois o ato de ler leva o aluno aos conhecimentos científicos e de mundo, os quais 

refletirão em novos conhecimentos. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de 

leitura em sala de aula, utilizando textos literários, contemplando estratégias que ajudam a 

estimular o hábito e o gosto pela leitura. Trata-se de um projeto cujas atividade foram elaboradas 

para alunos do 1º ano do ensino médio, podendo ser aplicado em qualquer série desde que 

planejadas de acordo com a faixa etária dos alunos. Esta iniciativa buscou mostrar que é possível 

estimular o hábito da leitura proporcionando ao adolescente atividades que sejam ao mesmo 

tempo prazerosa e reflexiva. Como resultado espera-se que os educandos aprendam a superar as 
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deficiências, assimilando a leitura como algo indispensável para o crescimento como pessoal e 

como cidadão. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O texto literário no ensino médio: estratégias de incentivo à leitura. 

Palavras-chave: leitura; texto literário; formação do leitor 

Resumo: Muito se tem discutido sobre a necessidade da melhoria da qualidade da educação e do 

ensino no país. No que diz respeito ao ensino da disciplina de Língua Portuguesa, o ponto central 

da discussão tem sido a questão da leitura. Ora, é incontestável que esta prática contribui de 

maneira fundamental para que o indivíduo construa sua personalidade e seu conhecimento, 

inclusive habilitando-se ao melhor exercício da cidadania. Partindo dessa idéia, esta unidade 

didática tem como objetivo proporcionar o acesso a leituras variadas, criando condições para que 

o aluno, lendo, reconheça que ler é condição indispensável no seu dia a dia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANTONIA LEONI KOZANDA SILVA 

ORIENTADOR: JUAREZ POLETTO 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Como trabalhar a leitura literária nas séries finais do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Leitura. Séries finais do Ensino Fundamental. Adolescência. 

Resumo: O presente artigo é resultado da implementação de um projeto de leitura aplicado 

dentro das orientações do Plano de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria da 

Educação do Paraná, em desenvolvimento na sua terceira edição. O texto mostra as etapas de 

preparação e atuação na prática do projeto, assim como o material textual usado e comenta as 

mudanças ocorridas. Ao longo deste artigo pretende-se oferecer possibilidades para que se 

promova a leitura literária como um compromisso que deve ser assumido por toda a sociedade, 

mas principalmente pela escola em parceria com a família. Para isso devem-se criar condições 

para que a escola e a biblioteca desenvolvam atividades que despertem o interesse pelo livro e 

assim promover o prazer de ler. O professor ocupa um papel fundamental, como aquele que 

conduz o aluno ao mundo da leitura e da literatura. Para ler é preciso gostar de ler e tendo um 

bom educador para incentivar, já é o primeiro passo. Como o próprio significado da palavra 

sugere, é através do motivo pelo qual se aprende a ler que se tem a motivação para a leitura. O 

que leva o aluno leitor a ler não é o reconhecimento da importância da leitura, e sim várias 
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motivações, estratégias e interesses que correspondam à sua personalidade e ao seu 

desenvolvimento intelectual. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Como trabalhar a leitura literária nas séries finais do ensino fundamental. 

Palavras-chave: leitura; compromisso; mudança comportamental 

Resumo: Esta unidade oferece possibilidades para a promoção da leitura literária como um 

compromisso que deve ser assumido por toda a sociedade, mas principalmente pela escola em 

parceria com a família. Para isso faz-se necessário promover ações em sala que estimulem o uso 

da biblioteca reconhecendo o valor que ela exerce no espaço escolar. O professor ocupa um 

papel fundamental como aquele que conduz o aluno ao mundo da leitura e literatura. A partir de 

uma pesquisa sobre o interesse dos alunos por textos literários o professor apresenta sugestões 

de leitura a serem feitas, incluindo autores locais contemporâneos. Depois de várias atividades os 

alunos serão instigados a prosseguirem como leitores livres, capazes de escolhas motivadoras 

que extrapolem os limites até então alcançados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA DO ROCIO DA SILVA 

ORIENTADOR: ELODIA CONSTANTINO ROMAN 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Oralidade: como desatar esse nó? 

Palavras-chave: língua portuguesa; oralidade; oficina. 

Resumo: As práticas pedagógicas envolvendo a oralidade não são frequentes em sala de aula. 

Ocupam um espaço bem acanhado ou quase inexistem. Sabemos que a escrita centraliza o 

processo de ensino e aprendizagem na escola. Apresentar, no entanto, algumas estratégias 

voltadas para o ensino da língua oral, com o intuito de ampliar a capacidade de interação e 

comunicação dos alunos em diferentes contextos, bem como encarar essa modalidade como 

objeto de ensino é o objetivo deste artigo. Para que isso se efetivasse, foi desenvolvida uma 

oficina com práticas orais para alunos do primeiro ano do curso de Formação de Docentes do 

Colégio Major Vespasiano Carneiro de Mello. A implementação dessa oficina realizou-se com 

base nas atividades propostas na produção didático-pedagógica, elaborada pela professora PDE 

2009, autora desse texto. Nesse trabalho, procurou-se propiciar vários momentos em que a língua 

falada fosse o foco da aprendizagem. Após o término da oficina, concluímos que, se houver 
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sistematização e organização de atividades voltadas à oralidade, ela poderá ecoar com novo ritmo 

na dinâmica em sala de aula. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Oralidade: como desatar esse nó? 

Palavras-chave: Expressão. Oficina. Oralidade. 

Resumo: A oralidade precisa ser vista como objeto de ensino. Por isso faz-se necessário 

proporcionar situações em que a língua falada seja trabalhada, ampliando a capacidade de 

interação e comunicação de nossos alunos em diferentes contextos. Para que isso se efetive, a 

Produção Didático Pedagógico, elaborada na forma de uma Unidade Didática, traz algumas 

propostas de atividades através de Oficinas, privilegiando situações linguístico-comunicativas. 

Sabe-se que os materiais voltados à língua oral são bem mais restritos, afinal o ensino da língua 

firmou-se por muitos e muitos anos na cultura escrita apenas.Portanto, a proposta é apresentar 

aos professores uma opção de trabalho que possa ajudar nossos docentes em sua \'dança 

pedagógica\'. Espera-se com o término das oficinas que a oralidade comece a ecoar enquanto 

prática social em nossas aulas de ensino da língua e que nosso alunado consiga adequar o seu 

discurso de acordo com os diferentes contextos dos quais faz parte. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA FATIMA DA CRUZ 

ORIENTADOR: ANTONIO DONIZETI DA CRUZ 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Tradição e inovação do haicai no paraná: uma abordagem teórico-prática sobre poesia e 

natureza 

Palavras-chave: Haicai. Haigas. Japão. Literatura do Paraná. Natureza. 

Resumo: O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como propósito sensibilizar 

os alunos na leitura e fruição de poemas, tendo em vista o despertar para a poesia, especialmente 

– o haicai (poema de origem japonesa, constituído de três versos, tradicionalmente composto por 

cinco, sete e cinco sílabas, derivado do renga – série de poemas encadeados – ou variação do 

tanka, poema nipônico de trinta e uma sílabas), pois essa forma poética tende a despertar nos 

leitores a percepção, concentração, reflexão mediante a expressão escrita. O estudo consiste em 

informações culturais sobre o Japão, reflexões sobre a arte oriental, bem como sobre poetas 

japoneses como Bashô, que viveu no século XVII e que influenciou poetas no Japão e no 
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Ocidente. Os haicais e haigas ajudam no processo de aprendizagem porque apresentam uma 

construção textual simples, provocando uma reflexão em seus apreciadores: como intuição, 

meditação, autoconhecimento, comunicação e o gosto estético. Enfatiza-se a relevância da poesia 

(haicais e haigas), tendo em vista despertar no aluno o interesse pela abordagem teórica 

(pesquisa) e também em relação à prática (produção de haigas, utilizando-se a técnica da 

fotografia). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Tradição e Inovação do haicai no Paraná: uma abordagem teórico-prática sobre poesia e 

natureza 

Palavras-chave: Haicai; poesia paranaense; contemporânea; natureza 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por finalidade propiciar ao aluno o contato com a poesia. 

Trata-se de uma proposta para mobilizar os alunos a buscar o conhecimento através de textos 

literários, especialmente o haicai – poema de origem japonesa, constituído de três versos, 

tradicionalmente composto por cinco, sete e cinco sílabas, derivado do renga: série de poemas 

encadeados ou variação do tanka, poema nipônico de trinta e uma sílabas –, pois essa forma 

poética tende a despertar nos leitores a percepção, concentração, reflexão mediante a expressão 

escrita. A vantagem do estudo do haicai ajuda no processo de aprendizagem porque contempla 

por uma construção textual simples, provocando uma reflexão nos seus apreciadores: como 

intuição, meditação, autoconhecimento, comunicação e o gosto estético. Enfatiza-se a importância 

da poesia e visa-se despertar o aluno ao interesse não só pela parte teórica (pesquisa), como 

também na prática (produção de haigas, utilizando a técnica da fotografia). Além de contribuir para 

a formação de um leitor consciente, tem o compromisso com a divulgação de obras literárias de 

autores paranaenses. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA REGINA DA SILVA SCHIZZI 

ORIENTADOR: FRANCISMAR FORMENTAO 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Poesia e imagem: proposta de diálogos na educação 

Palavras-chave: Imagem; poesia; leitura; dialogismo; educação. 

Resumo: Este estudo discute as potencialidades da arte poética e da imagem para promover 

reflexões sobre a vida, a cultura, a sociedade e outros temas de interesse dos estudantes, 
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considerando que é a linguagem o princípio constitutivo da existência humana, condição de todo 

discurso e de toda a comunicação, são signos em interação que produzem sentido e constitui tudo 

aquilo que vemos e somos, seja nossa cultura ou identidade. Como proposta de diálogos na 

educação o referencial teórico-filosófico do dialogismo proposto por Mikhail Bakhtin, 

especialmente a idéia de alteridade e da exotopia, para entendimento da realização estética na 

arte. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Poesia e imagem: Proposta de diálogos na educação. 

Palavras-chave: Imagem, poesia, leitura, dialogismo, educação. 

Resumo: As atividades da produção didático-pedagógica, Poesia e Imagem: Propostas de 

diálogos na Educação, busca promover diálogos entre a imagem (fotos) e objetos estéticos, 

especificamente, a arte poética. Entendendo a linguagem como princípio constitutivo de toda 

existência humana, se faz necessário, no ambiente escolar, materializar as relações dos alunos 

com seu meio social, assim, também é importante o conceito de alteridade proposto por Mikhail 

Bakhtin, em que toda a existência do sujeito acontece na relação com o Outro. Nesse sentido este 

material pedagógico orienta a realização de atividades de leitura de imagens fotográficas 

realizadas pelos estudantes, compreensão de poesias e a produção de diálogos entre as 

mesmas, demonstrando asssim  a potencialidade da arte poética, pois o ser humano interage de 

diversas formas: falando, calando, ouvindo, cantando, desenhando, “poetando”, etc, e o 

conhecimento explícito de tudo isto lhe confere a capacidade de melhor ler o mundo em que nele 

vive e nele interferir. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: CIRO DAMKE 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Estudo do internetês como meio de comunicação e identificação de grupo 

Palavras-chave: Internet; Comunicação virtual; internetês. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo documentar o resultado obtido na implementação do projeto 

na escola “Estudo do internetês como meio de comunicação e identificação de grupo”. Após um 

ano de pesquisa e estudos foi possível elaborar a Unidade Didática que serviu como paradigma 

didático-pedagógica na execução propriamente dita do projeto na qual estudou o “Internetês”, 
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linguagem dos internautas em salas de bate papo. Durante a Implementação Pedagógica 

procurou-se compreender essa nova variedade linguística através de comunicação virtual, 

fazendo uso das tecnologias modernas, em que está inserido nosso jovem hoje. Essa metodologia 

um tanto ousada e arrojada na educação, onde os alunos estavam habituados ao quadro e aulas 

expositivas vem desmistificar a escola como sendo desinteressante e motivar nossos alunos a 

buscar conhecimento através da informática com pesquisas em sites indicados ou sugeridos, de 

acordo com o objetivo e expectativas do professor em relação aos alunos. Os alunos 

corresponderam de forma positiva a esse projeto, recebendo-o com curiosidade e euforia, 

comprovando a aprovação dos mesmos. Os mesmos realizaram questionários, sobre o uso da 

Internet, como inicio da investigação, para norteamento do trabalho a ser realizado. A maior parte 

das aulas aconteceu no laboratório de informática mantendo a motivação inicial até o final do 

trabalho que veio acrescentar muito o conhecimento dos alunos em gêneros textuais através da 

internet, bem como suas esferas de circulação. Através desse verificou-se que o internetês atua 

como verdadeiro meio de comunicação entre os jovens internautas servindo como principal 

elemento de identificação desse grupo e que essa forma de linguagem, peculiar aos mesmos 

destacou-se como sendo um bom método de aprendizagem da língua portuguesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estudo do internetês como meio de comunicação e identificação de grupo 

Palavras-chave: Internet, comunicação virtual e linguagem lexical 

Resumo: Justificativa: A escrita é fator de inserção e de prestígio social. Ao dominar a escrita, o 

ser humano cresce cognitivamente. Ao fazer um estudo da escrita utilizada na Internet, acredita-se 

gerar mais instrumentos para análise e compreensão da linguagem empregada pelos jovens. 

Objetivo: Estudar, analisar e descrever o tipo de escrita internetês utilizada principalmente por 

jovens no cenário da comunicação eletrônica, cujo foco principal, incide sobre o léxico empregado. 

Metodologia: A Produção Didático-Pedagógica propõe uma forma mais descontraída de 

aprendizagem, através do uso da informática, em salas de bate papo com o intuito de tornar as 

aulas de língua portuguesa mais prazerosa, já que o jovem internauta demonstra tanto interesse 

pela nova tecnologia e pela conversação virtual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA RUSSIU NABAO 

ORIENTADOR: MARCIA SIPAVICIUS SEIDE 

IES: UNIOESTE 
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Artigo 

Título: Linguagem, preconceito e leitura: construindo   sentidos para desconstruir preconceitos 

Palavras-chave: Teoria da Relevância. Leitura. Linguagem. Preconceito. 

Resumo: Este trabalho aborda o tema homossexualidade cujo objetivo é explicitar os 

preconceitos e trabalhar pela não discriminação, reconhecendo e afirmando os direitos humanos e 

a diversidade existente entre as pessoas. É uma proposta que pode contribuir para a formação do 

leitor, mediante a prática, a discussão, a leitura crítica, reflexiva e interpretativa de textos de vários 

gêneros discursivos/textuais, em especial, o jornalístico e o literário. Para tanto, pautamo-nos em 

estudos teóricos e estratégias de leitura elaboradas segundo a Teoria da Relevância que defende 

que a leitura se processa através de suposições baseadas no raciocínio dedutivo que ativa o 

conhecimento de mundo na construção do contexto cognitivo inicial e expandido. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Linguagem, preconceito e leitura: construindo sentidos para desconstruir preconceitos 

Palavras-chave: Teoria da relevância; leitura; linguagem; preconceito. 

Resumo: Considerando que as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná afirmam que o 

“professor de Língua Portuguesa precisa propiciar ao educando a  prática,  a  discussão,  a leitura 

de textos de diferentes esferas sociais: jornalística, literária, publicitária, digital etc”(2008, p.50), a 

Implementação desta Produção Didático-Pedagógica - OAC - desenvolver-se-á através de 

atividades com esta temática, em sala de aula, mediante a leitura crítica de textos de vários 

gêneros, em especial, o jornalístico e o literário, abordando o tema homossexualidade para 

explicitar os preconceitos e trabalhar pela não discriminação, reconhecendo e afirmando os 

direitos humanos e a diversidade existente entre as pessoas. Logo, o objetivo deste trabalho é 

levar o aluno a aprender a ler numa interação entre linguagem e realidade, aprender a ler o 

mundo, compreender o seu contexto e a interpretar criticamente o que lê, propiciando a reflexão 

sobre valores e preconceitos, assumindo uma atitude de tolerância às diferenças e de recusa das 

atitudes preconceituosas. Nesta Produção Didático-Pedagógica, serão utilizadas algumas 

estratégias baseadas na Teoria da Relevância que estuda o processo interpretativo da leitura, 

tornando-se um meio pedagógico de apoio a um ensino que conduza o indivíduo a ser um sujeito 

ativo na construção da cultura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA SEBASTIANA CASELATO 

ORIENTADOR: CELIA DIAS DOS SANTOS 

IES: UEL 
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Artigo 

Título: Em busca de um novo olhar em relação ao mundo a partir da leitura de textos poéticos 

Palavras-chave: Poema; leitura; sequência didática 

Resumo: Adotar procedimentos que auxiliem o desenvolvimento do hábito de ler é uma urgência 

no meio educativo, pois conforme apontam as DCEs, é por meio da leitura que indivíduo ativa as 

várias vozes que o constituem, seus conhecimentos prévios, experiências, formação familiar, 

religiosa e cultural. Como a poesia nos permite compreender o mundo com um olhar 

particularmente sensível, propomos um trabalho com o gênero textual poema, por ser este 

econômico nas palavras, mas carregado de sentidos. A SD (sequência didática), técnica através 

da qual se explora um mesmo gênero de forma gradual, em etapas organizadas de acordo com os 

objetivos que o professor deseja alcançar, contribui com o processo de aprendizagem leitora, 

tornando-o mais eficiente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Em busca de um novo olhar em relação ao mundo a partir da leitura de textos poéticos 

Palavras-chave: Leitura, poema, sequência didática. 

Resumo: A leitura é de fundamental importância para a formação social e cultural  do indivíduo. 

Através dela passamos a ocupar um lugar autêntico na sociedade. Um mesmo texto permite 

diferentes leituras, de acordo com a intenção do sujeito-leitor e este se caracteriza pelas leituras 

que faz. Cabe ao professor motivar o aluno a fazer as mais diversas leituras de um mesmo texto 

para que possa repensar sua forma de encarar o mundo e assim, sentir o prazer de vê-lo com 

outros olhos. A escolha do gênero textual poema se deu pelo fato do texto poético ser 

extremamente importante para o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade do aluno e 

objetiva ressignificar, assim, suas leituras levando-o a um estado de encantamento, o que 

poderíamos chamar de prazer de ler. Para isso, o trabalho será desenvolvido sob a forma de SD 

(seqüência didática), metodologia que possibilita ao aluno melhor compreensão do assunto, nas 

diferentes etapas ou procedimentos adotados para a realização da presente proposta de trabalho. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA SEBASTIAO FIGUEIREDO 

ORIENTADOR: MARGARIDA DA SILVEIRA CORSI 

IES: UEM 
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Artigo 

Título: Portal de entrada para a literatura: uma abordagem sociointeracionista do conto “a 

cartomante”. 

Palavras-chave: hábito de leitura; literatura brasileira; texto literário 

Resumo: Através da concepção sociointeracionista de linguagem, foram propostas atividades 

regulares para abordar o texto literário em sala de aula de língua materna. Esta concepção de 

ensino acontece quando se dá a compreensão do texto pelas inferências a partir do 

comportamento verbal e não verbal do leitor. Neste sentido, pode-se afirmar que as obras 

literárias são capazes de romper os limites do presente onde surgem, porque vivem num grande 

tempo e reportam-se tanto ao passado quando ao futuro. Pois elas se enriquecem, têm novos 

significados e novos sentidos a cada época após a sua criação. Porém, quando os jovens de hoje 

vivenciam as obras do passado, mesmo inconscientemente comparam-nas com o momento vivido 

por eles na contemporaneidade. Portanto, este trabalho foi desenvolvido com alunos da 8ª série 

“B”, no Colégio Estadual Senador Moraes de Barros – Ensino Fundamental e Médio no município 

de Jussara do Estado do Paraná. Para tal finalidade foram realizada aulas de leitura dos 

diferentes gêneros textuais, mais especificamente o gênero conto em sala de aula e foram 

suficientes para tornar o trabalho satisfatório. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Portal de entrada para a literatura: uma abordagem sociointeracionista do conto “A 

Cartomante”. 

Palavras-chave: Literatura. Interação. Contemporaneidade. 

Resumo: A partir da concepção sociointeracionista de linguagem, serão propostas atividades 

regulares para abordar o texto literário em sala de aula de língua materna. Esta concepção de 

ensino ocorre quando se dá a compreensão do texto pelas inferências a partir do comportamento 

verbal e não verbal do leitor. Assim, o aluno estará desenvolvendo um modelo de leitura 

sociointeracionista. Neste sentido, pode-se afirmar que as obras literárias são capazes de romper 

os limites do presente onde surgem, porque vivem num grande tempo e reportam-se tanto ao 

passado quando ao futuro. Pois elas se enriquecem, têm novos significados e novos sentidos a 

cada época após a sua criação. Porém, quando os jovens de hoje vivenciam as obras do 

passado, mesmo inconscientemente comparam-nas com o momento vivido por eles na 

contemporaneidade. Quando lemos e escrevemos, sentimos as palavras de forma diferente e 

nossa relação com elas muda. Cada enunciado é um ato histórico novo e ir repetível. Toda e 

qualquer linguagem existe num complexo sistema de diálogos, que nunca é interrompido. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ARIANE TEIXEIRA ISOTTON 

ORIENTADOR: ROSANA BECKER QUIRINO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Uma proposta de trabalho com o gênero discursivo narrativa de aventura no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: gêneros discursivos; produção escrita; narrativa de aventura. 

Resumo: O presente artigo apresenta reflexões acerca da implementação do projeto pedagógico 

“Uma proposta de trabalho com o gênero discursivo narrativa de aventura no ensino fundamental”, 

desenvolvido no município de Dois Vizinhos, no Colégio Estadual de Dois Vizinhos – EFM e 

Profissional, com alunos de 5ª série do Ensino Fundamental, do período vespertino. A proposta foi 

desenvolvida de agosto a novembro de 2010, perfazendo a carga horária de vinte e seis horas-

aula. O projeto pedagógico objetivou desenvolver um estudo que promovesse a compreensão da 

importância do trabalho com os gêneros discursivos nas aulas de Língua Portuguesa, por meio de 

práticas de leitura e de escrita. Com isso, buscava-se que os alunos percebessem, além da 

função social da língua, a intenção do locutor e a participação do interlocutor na formação do 

sentido do texto. Para tanto, optou-se pelo desenvolvimento de uma unidade didática que 

priorizasse a prática constante da escrita. A base teórica do desenvolvimento do projeto foi a 

concepção sociointeracionista da linguagem. 

 

Produção Didático-pedagógica  

Título: Uma proposta de trabalho com o gênero discursivo “narrativa de aventura” no ensino 

fundamental 

Palavras-chave: Gênero discursivo, produção escrita, narrativa de aventura. 

Resumo: Esta unidade didática está fundamentada na teoria da enunciação e dos gêneros 

discursivos de Bakhtin (1999; 2003), como nos orientam as Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica de Língua Portuguesa e Literatura (DCEs). Pretendemos, com esta proposta, apresentar 

atividades que direcionem um trabalho com a escrita que permita superar o exercício de redação, 

entendido como atividade esporádica, descontextualizada e examinadora de quanto o aluno 

domina de aspectos gramaticais e ortográficos, para a prática efetiva de produção de textos, 

concebida aqui dentro de uma abordagem sociointeracionista de linguagem (Quem escreve? 

Sobre o que escreve? Para quem escreve? Com que objetivo? Onde o texto será publicado?). A 

proposta metodológica de trabalho com o gênero discursivo “narrativa de aventura”, aqui 

apresentada, fundamenta-se na compreensão de aprendizado da escrita por meio de práticas 
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permanentes de leitura e produção de textos (GERALDI, 1997; 2006), com contribuições de 

Barbosa (2001), nas atividades propostas para os alunos. No decorrer da unidade didática, serão 

possibilitadas atividades de reflexão e de sistematização sobre as características do gênero 

escrito “narrativa de aventura”. Para essa sistematização, em muitos momentos recorremos aos 

princípios da proposta de sequência didática apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

e adaptada por Costa-Hubes (2009). A opção em trabalhar com o gênero “narrativa de aventura” 

deve-se ao fato de ser este um gênero discursivo que proporciona maior identificação e gosto por 

parte da faixa etária dos educandos - crianças e adolescentes gostam da aventura, da fantasia, de 

sentir-se personagem da história e identificam-se com o herói aventureiro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ARISTIDES BRECAILO 

ORIENTADOR: MARIA JOSE GNATTA DALCUCHE FOLTRAN 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: O lúdico no ensino de parte da gramática para o sexto ano. 

Palavras-chave: ludicidade; gramática; aprendizagem escolar 

Resumo: O presente artigo analisou o lúdico no ensino de um módulo da gramática. Os 

substântivos. Cujo o objetivo era desenvolver atividades lúdicas na produção didática pedagógica, 

para o ensino da gramática, como um apoio pedagógico para os docentes, partindo da análise do 

trabalho docente e do seu plano de ação. Resultando numa pesquisa-ação, que é uma 

intervenção de pequena escala na situação real. Sua preocupação é diagnosticar o problema e 

resolvê-lo. Assim buscou-se a intervenção com os docentes, a maneira como vivenciam o ensino 

da gramática. Propondo atividades na produção didática. Tais atividades lúdicas foram pertinentes 

para a aprendizagem do educando e excelente material de apoio para os educadores. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O lúdico no ensino da gramática 

Palavras-chave: Gramática, lúdico, alegre, brincadeira, socialização. 

Resumo: Nós, professores do ensino básico, encontramos muita dificuldade em ensinar 

gramática na sala de aula, muitas vezes os textos acabam sendo utilizados como pretextos para o 

ensino, tornando-o tradicional.  Os alunos acabam não gostando da aula e consequentemente 

não aprendem. A gramática é considerado um conteúdo “chato” para o aluno e até para o 

professor, pois terá que buscar inúmeras metodologias para ensinar este conteúdo para o seu 
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aluno. A motivação, a interação e a empolgação são cruciais no nosso dia a dia, ao trabalharmos 

nossos conteúdos em sala.  Mas, precisamos também de metodologias mais compatíveis com a 

faixa etária de nossos educandos que podem ser estratégias lúdicas como por exemplo uma 

brincadeira, apresentações de teatro, um jogo, um desenho, uma dança típica, leituras 

diferenciadas e construir coletiva ou individualmente qualquer outra atividade que vise 

proporcionar a interação e o ensino.  Além do conhecimento em relação ao conteúdo, podemos 

obter vários benefícios tais como: assimilação de valores, aquisição de bons comportamentos, 

desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, aprimoramento de habilidades e a própria 

socialização entre outros.  Nesse ponto, é  necessário utilizarmos nossa criatividade como 

educadores. Pensando no trabalho do docente, o projeto procura desenvolver atividades lúdicas 

para facilitar o ensino da gramática.   Sendo este um apoio pedagógico para os colegas 

educadores,  orientando-os em Língua portuguesa do ensino fundamental, principalmente para as 

turmas de quinta série e também, podendo ser adptada para outras série no que diz respeito à 

utilização do lúdico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ARLENE COLUSSI CENCI 

ORIENTADOR: MARCIO FERNANDES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Lendo imagens: a criação poética através de símbolos multidisciplinares 

Palavras-chave: leitura; imagem; obras poéticas; olhares. 

Resumo: O artigo “Lendo Imagens: a criação poética através de símbolos multidisciplinares,” 

fundamentado em referenciais de estudos dialógicos, consiste no relato das aulas práticas 

desenvolvidas no Colégio Estadual José Armim Matte – EFMNP, do município de Chopinzinho, 

Paraná, com uma turma de 30 alunos da sexta série do Ensino Fundamental, durante o segundo 

semestre de dois mil e dez. O material elaborado foi a Unidade Didática. Teve como objetivo 

aplicar formas pedagógicas alternativas para estimular os educandos a reconhecer a linguagem 

subjetiva da poesia na leitura de imagens, a partir de atividades lúdicas e interativas, ancoradas 

em poemas de Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana. As oficinas desenvolvidas 

durante as aulas de Língua Portuguesa despertaram a criatividade e interação, possibilitando-lhes 

perceber que a poesia não se encontra necessariamente em livros, mas se faz presente no dia a 

dia das pessoas, dentro de casa, nas danças, nas músicas, nas ruas, nos filmes, nas fotografias, 

nas mais diversas manifestações, enfim, no cotidiano cultural da sociedade. Pode-se dizer que os 
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resultados surpreenderam pela qualidade dos trabalhos apresentados, ficando claro que 

diferentes metodologias são possíveis de ser aplicadas, mudando desta forma a imagem que se 

faz da literatura e mobilizando - os para o aprimoramento da leitura, oralidade, escrita e da 

sensibilidade, contribuindo não apenas na questão acadêmica, mas também para a formação 

pessoal. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Lendo imagens: a criação poética através de símbolos multidisciplinares 

Palavras-chave: Leitura, imagens, obras poéticas, olhares. 

Resumo: Nos últimos anos, tem-se verificado na realidade educacional brasileira, uma intensa 

preocupação quanto à formação e desenvolvimento da criança e do jovem. De acordo com as 

DCE’s (2008) é tarefa da escola possibilitar que os alunos participem  de diferentes práticas 

sociais que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade, com a finalidade de inseri-los nas diversas 

esferas de interação. Por isso a importância, de serem adotadas estratégias pedagógicas que 

envolvam o uso de múltilpas linguagens, dentre elas, a poesia. Nesta proposta, optou-se pelo 

gênero poesia como uma alternativa de trabalho lúdico, dinâmico, que desperte a criatividade, 

utilizando-se de metodologias diferenciadas que promovam o diálogo e interação, para que os 

alunos se familiarizem com a linguagem poética como veículo de comunicação. As atividades 

estão organizadas em oficinas, oportunizando o aprimoramento da oralidade, da leitura e da 

escrita com poemas de Carlos Drummond Andrade e Mário Quintana, para refletir, analisar, 

interpretar, compreender o que há nas entrelinhas. Perceber que a poesia é construída com 

emoção e que de uma pequena imagem, uma fotografia, um lugar simples, comum, pode-se criar 

um poema, aproximando realidades, possibilitando diálogos e respeitando as desigualdades 

sociais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AUREA SANTORO 

ORIENTADOR: ELSI DO ROCIO CARDOSO ALANO 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: A leitura formando educadores para formar leitores 

Palavras-chave: Leitura; conhecimento; literatura infantil; formação. 

Resumo: O presente Artigo tem por objetivo a pesquisa na área de Literatura Infantil formando 

alunos do curso de Formação de Docentes para atuar na Educação Infantil e séries iniciais, 
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visando à preparação do Educador para formar cidadãos leitores. Observando na sociedade atual 

a busca dos mais variados tipos de leitura, aquelas que não foram ensinadas pela escola, esse 

artigo busca redimensionar a Prática Pedagógica, para trabalhar com a formação de 

docente.Devo dizer que foi uma ótima experiência na área educacional. viver na Prática tudo o 

que programei durante meses de estudo e consegui um resultado excelente porque os alunos 

participaram, interagiram, praticaram, vivenciaram leituras na prática e isso foi muito gratificante 

para mim como professora e como formadora. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Literatura Infantil como estratégia docente na formação dos pequenos 

Palavras-chave: literatura, infantil, formadores. 

Resumo: A iniciativa de produzir esta Unidade Didática foi motivada pelo interesse de formar 

alunos leitores no curso de Formação de Docentes para que ao formarem-se professores de 

Educação Infantil e Séries Iniciais, possam tornar seus alunos leitores. Nada mais oportuno 

nesses tempos em que se observa os adolescentes longe dos livros, tentar reverter esse quadro 

levando-os a se interessarem por leitura. Sabe-se que tal discurso acontece muito nas escolas 

nos momentos de reflexão, de observação sobre os currículos que nem sempre pendem para o 

lado da leitura e escritura de textos destinados à Literatura Infanto-juvenil e esse discurso nem 

sempre se aprofunda e torna-se viável. Geralmente, quando se pretende realizar pesquisas 

fundamentadas nesse propósito, surgem as dificuldades. Não há carga horária suficiente na 

grade, faltam livros na biblioteca que tratam do tema, Literatura Infantil, materiais pedagógicos em 

geral. No entanto, não se pode cruzar os braços diante dos empecilhos.  Deve-se sim, tentar 

solucionar os problemas educacionais vigentes nas Instituições de Ensino, sejam elas públicas ou 

particulares. Por isso tem-se a intenção de implantar uma proposta pedagógica que venha 

melhorar a formação leitora dos futuros professores de Educação Infantil através do currículo 

propondo um trabalho voltado à prática da leitura, da análise da compreensão e da produção 

textual da literatura infanto-juvenil para que eles possam tornar-se leitores e multiplicadores do 

trabalho de leitura transmitindo com segurança o que aprenderam. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BELONI PELIZZONI DARON 

ORIENTADOR: IZABEL CRISTINA SOUZA GIMENEZ 

IES: UNIOESTE 
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Artigo 

Título: Leitura e escrita para emancipar 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Emancipação. 

Resumo: A experiência de vida dos sujeitos é elemento fundamental para o desenvolvimento da 

leitura, pois, segundo Paulo Freire, na obra \"A Importância do Ato de Ler\", a leitura do mundo 

precede sempre a leitura da palavra. Nesse sentido, neste artigo, o que se propõe é apresentar os 

resultados obtidos com alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio \"Antônio José Reis\", de 

Toledo, pautado na concepção interacionista da linguagem, utilizando a temática do trabalho. 

Tratava-se de uma turma de alunos trabalhadores, dos quais alguns têm um histórico de fracasso 

escolar e outros retornaram à escola apenas para obter a certificação exigida pela empresa onde 

atuam. Esses fatores determinaram nossa opção por essa turma, visto que são alunos que têm 

experiência e história de vida, mas precisavam aprender a olhar o mundo com maior criticidade e, 

dessa forma, melhorar suas vidas, tanto no aspecto profissional quanto no pessoal e que podem 

ser vislumbrados por meio do desenvolvimento da leitura e da escrita. Destaca-se que esse 

trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e escrita: uma proposta para emancipar 

Palavras-chave: leitura, escrita, emancipação 

Resumo: A experiência de vida dos sujeitos é elemento fundamental para o desenvolvimento da 

leitura, pois  segundo Freire ”a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra” (1981, 

p.20). Com essa compreensão, pretendemos realizar um projeto de desenvolvimento de leitura e 

escrita com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Antonio José Reis, de Toledo. 

Trata-se de uma turma de alunos trabalhadores dos quais, alguns  têm um histórico de fracasso 

escolar, outros retornaram à escola para obter a certificação exigida pela empresa onde atuam. 

Esses fatores determinaram nossa opção por essa turma, por serem  alunos que têm  experiência 

e história de vida, mas precisam aprender  a olhar o mundo com maior criticidade e dessa forma 

melhorar  suas vidas, tanto profissional quanto pessoal. Isso pode ser feito por meio do 

desenvolvimento da leitura e da escrita. Deste modo, iniciaremos trabalhando a história pessoal 

de cada um oralmente, depois de forma escrita, para que estes comecem a se ver como sujeitos 

de suas próprias vidas. Outras atividades estarão presentes no projeto: interpretação, 

confrontação, argumentação sobre poesias, crônicas, contos, propagandas, imagens, incluindo a 

produção de cada aluno. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BERENICE FERREIRA CAMPOS 

ORIENTADOR: ELODIA CONSTANTINO ROMAN 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: A Relação entre a fala e a escrita 

Palavras-chave: língua materna; interação; identidade cultural. 

Resumo: Este artigo relata o trabalho com a língua materna realizado em uma turma de alunos 

da Educação de Jovens e Adultos, a partir de uma proposta de ensino/aprendizagem a fim de 

participar do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Procurou-se colocar em prática 

os fundamentos que constam nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná - Língua Portuguesa (2008), que orienta sobre a necessidade de reflexão linguística 

voltada para a língua em uso. As estratégias utilizadas para este estudo estão embasadas em 

autores que as entendem como um processo de interação, em que os sentidos e significados são 

criados à medida que se realizam trocas linguísticas orais e escritas, conforme as especificidades 

dessas modalidades. Neste trabalho enfatizou-se o estudo da língua falada como fenômeno 

organizado e dinâmico, bem como elemento de identidade cultural. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Relação Entre a Fala e a Escrita 

Palavras-chave: Língua falada. Língua escrita. Interação. 

Resumo: Busca-se, por meio dessa Produção Didático-Pedagógica, colocar em prática os 

fundamentos que constam nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná – 

Língua Portuguesa (2008), que orienta sobre a necessidade de reflexão linguística voltada para a 

língua em uso. Assim, propõem-se atividades que demonstram as especificidades da língua falada 

e da língua escrita, a fim de que o aluno compreenda a necessidade de adequar essas 

modalidades da língua nos diferentes contextos de comunicação; e também entenda que nos 

processos de fala ou escrita os interlocutores utilizam diversos recursos durante a interação 

verbal, em que a língua padrão representa importante instrumento de integração e de acesso a 

ambientes de maior prestígio social. A Unidade Didática “A relação entre a fala e a escrita” 

apresenta uma breve fundamentação teórica sobre oralidade, escrita e a natureza dinâmica da 

língua, bem como sugestões de atividades em que se destacam a fala e a escrita como ações 

distintas, que requerem estratégias específicas, determinadas pelas necessidades de 

comunicação. 

 



Português 2009 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BERNADETE BRUSQUE LEVANDOSKI 

ORIENTADOR: ELIZABETE ARCALA SIBIN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Contos de Fadas e Contos Indianos: impulso para desencadear a fantasia e a criatividade 

Palavras-chave: Contos de fadas; Contos indianos; Leitura; Cultura. 

Resumo: A leitura de contos de fadas e contos indianos é o objeto de estudo deste projeto de 

implementação pedagógica na escola ofertado pelo PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional/PR em 2009/2010/2011. O público-alvo foram os alunos do segundo ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Dr.Arnaldo Busato – Ensino Fundamental e Médio de Cruzeiro do 

Iguaçu – PR, no segundo semestre de 2010. Para alcançar os objetivos propostos, buscamos a 

leitura e a reflexão sobre os valores culturais que apresentam os contos de fadas, fazendo a 

comparação entre os contos de fadas infantis e os contos indianos de Mallarmé, percebendo as 

aproximações e os distanciamentos entre essas obras. Atentamos também para o entendimento 

da produção e os elementos essenciais, a estruturação desse gênero textual. Esta ação concedeu 

ao aluno conhecimento para a (re) reprodução de contos de fadas inéditos e adaptações 

diversificadas. Alcançou-se excelentes resultados observados na participação efetiva dos alunos 

na implementação do projeto, principalmente na elaboração da coletânea de contos produzida por 

eles. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Seqüência didática: Gênero contos de fadas e contos indianos 

Palavras-chave: contos de fadas, contos indianos, leitura, cultura. 

Resumo: Tendo em vista que na escola, ainda há pouca informação a respeito de contos de 

fadas, faz-se necessário repensar a prática pedagógica, no sentido de propor atividades que 

esclareçam a importância desse tipo de leitura no cotidiano, tanto infantil quanto adulto. No intuito 

de colaborar com a formação de leitores, elaboramos essa Seqüência Didática, que tem como 

objetivo ler e refletir sobre os valores culturais que apresentam os contos de fadas, fazendo a 

comparação entre os contos de fadas infantis e os contos indianos de Mallarmé, mostrando as 

aproximações e os distanciamentos existentes entre as obras. Para isso propomos a utilização de 

estratégias diversificadas de leitura, com o gênero contos de fadas, que será aplicada aos alunos 

do 2º ano do Ensino Médio. Nossa proposta então é, além de incentivar a leitura, propor que os 

alunos sejam autores de contos de fadas. Essas (re) produções de contos de fadas poderão ser 
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em forma de paródia, paráfrase, desconstrução de contos lidos, modificando o ambiente, 

acrescentando personagens ou misturando as histórias, ou ainda, a produção de um texto inédito. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BERNADETE BUCHELT 

ORIENTADOR: ALEXANDRE SEBASTIAO FERRARI SOARES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Música na Escola Pública 

Palavras-chave: Música. Cultura. Oportunidade. 

Resumo: O presente trabalho tem como meta discorrer sobre a implementação do projeto 

desenvolvido no Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de Souza, projeto este que possibilitou 

oportunidade aos alunos de escola pública de estar em contato com a música no seu ambiente 

escolar. Isso foi oferecido em forma de um grupo de canto, no contra-turno, para alunos que 

tinham habilidades e disponibilidade de estar na escola fora de seu horário normal. Procurou-se 

com isso resgatar a educação musical, e criou-se espaço para desenvolver aptidões nos alunos e 

ainda proporcionou uma forma prazerosa de participação na vida escolar. Notou-se que os 

resultados foram satisfatórios, pois houve interesse de muitos alunos pela continuidade do Projeto 

no ano seguinte. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Os benefícios da música para o ser humano 

Palavras-chave: aprendizagem, benefícios, prazer, socialização. 

Resumo: O presente Artigo quer apresentar, através de pesquisa bibliográfica, e também na 

prática, com um grupo de canto oferecido aos alunos no contra-turno, os efeitos benéficos que a 

música produz no ser humano, dando assim oportunidade aos alunos de Escola Pública para 

estar em contato essa modalidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BERNADETE DAL MOLIN SCHENATTO 

ORIENTADOR: JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNOLI 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 
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Artigo 

Título: Implicações da Formação do Leitor na Interpretação de Enunciados de Questões, 

Especialmente os das Provas do ENEM 

Palavras-chave: ENEM; leitura; formação do leitor; alfabetização; organização escolar. 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo levantar as possíveis causas do baixo rendimento 

apresentado pelos alunos das escolas públicas do Paraná, no exame do ENEM, considerando-se 

as diferenças  apresentadas pelo MEC, referentes aos anos  de 2008 e 2009.A investigação se 

processou, ao se considerar  a reformulação do ENEM, a partir de 2009, pelo MEC, pois o exame 

pretende ser um mecanismo de diminuição das desigualdades  de oportunidade de acesso ao 

ensino superior, bem como de possibilidade  de financiamento, via Pro-Uni. Assim, procurou-se 

buscar as causas  dessa diferença de resultados na escola, envolvendo a posição de alunos e de 

professores, a observação dos encaminhamentos gerenciais e pedagógicos da escola de 

implementação do projeto, a fim de tentar extrair possíveis indicativos que levam à atual realidade, 

bem como indicar soluções, baseadas na teoria de três grandes estudiosas nas questões de 

leitura e formação do leitor. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Questões de interpretação dos enunciados das provas do ENEM 

Palavras-chave: eitura;interação textual;formação de alunos leitores; ENEM. 

Resumo: Os resultados do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, cada vez mais usado para 

o acesso ao Ensino Superior, evidenciam as dificuldades de leitura e de interpretação dos 

enunciados das questões desse exame, demonstradas pelos alunos da rede pública estadual, 

através dos resultados publicados anualmente. Se considerarmos a escala de notas de 0 a 100, 

no ENEM 2008, a média da prova objetiva é de 39,43. Na rede privada do estado, esta média 

sobe para 58,21, o que é uma considerável diferença. Assim, será necessário encontrar 

alternativas que favoreçam a formação de alunos  leitores, permitindo-lhes uma real interação 

textual, através da análise correta dos enunciados apresentados pela prova, o que também 

contribuirá para alcançar  a desejada autonomia intelectual. Ao mesmo tempo, o processo correto 

de leitura permitirá àqueles que o desejarem, a condição real de acesso ao nível superior de 

ensino, evitando-se a exclusão do  processo articulado  pelo Ministério da Educação que, ao 

reformular o ENEM, propõe a utilização desse exame em substituição ao vestibular. Atualmente, 

essa proposição já está sendo absorvida parcialmente ou em sua totalidade por grande parte das 

universidades públicas brasileiras. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARLA VALKIRIA CANDIDO 

ORIENTADOR: GESUALDA DOS SANTOS RASIA 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Novas leituras por meio de um sofware de edição de vídeo 

Palavras-chave: Leitura, escrita, computador, multimídia. 

Resumo: A transmissão eletrônica de informações em imagem-som propõe uma maneira 

diferente de inteligibilidade e conhecimento, em que a educação não pode deixar de caminhar 

junto, assim como também o professor não pode deixar de ficar atento a essas transformações e 

introduzir em suas aulas, novas metodologias que possam ajudar de forma consistente seus 

alunos a aproveitarem a liberdade e a criatividade desses novos espaços. O presente artigo 

analisa uma prática pedagógica que pretendeu mostrar como essas novas ferramentas puderam 

contribuir para o resgate dos clássicos da  nossa literatura, oferecendo a alunos do 3º ano, do 

ensino médio, uma proposta que introduziu de forma animada e prazerosa práticas de leitura e 

escrita por meio de softwares de edição de vídeo. A proposta pedagógica, além de orientar sobre 

como utilizar o software Kdenlive - uma versão de editor de vídeo para interface Linux - também 

sugeriu práticas de leituras que propuseram chegar a efeitos de sentidos por meio do imaginário 

nas propagandas produzidas sobre os livros lidos em forma de videoclipe. E assim levando a 

refletir que as ferramentas multimídias possibilitam circular por diversos tipos de materialidades 

que podem ser aproveitadas para enriquecer a leitura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Novas formas de leituras por meio de um software de edição de vídeo 

Palavras-chave: Leitura, escrita, computador, multimidia. 

Resumo: A transmissão eletrônica de informações em imagem-som propõe uma maneira 

diferente de inteligibilidade, sabedoria e conhecimento, onde a educação não pode deixar de 

caminhar junto, assim como também  professor não pode deixar de ficar atento a essas 

transformações e  introduzir em suas aulas novas metodologias que possam ajudar de forma 

consistente e precisa seus alunos a aproveitarem a liberdade e a criatividade desses novos 

espaços. A prática pedagógica a seguir, pretende mostrar como essas novas ferramentas podem 

contribuir para o resgate dos clássicos da  nossa leitura, oferecendo a alunos de 2o grau, uma 

proposta que poderá  introduzir de forma animada e prazerosa práticas de leitura e escrita por 

meio de softwares de edição de vídeo. Esse material didático além de orientar passo a passo 

como utilizar o software Kdenlive , uma versão de editor de vídeo para interface Linux que mais se 
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parece com a versão do Windows, Movie Maker, também traz sugestões de práticas de leituras 

que possam chegar ao efeito de sentido por meio do imaginário demonstrado de forma concreta 

nos vídeos produzidos. Proporcionando assim, um material de apoio teórico-prático, o qual servirá 

para subsidiar dinâmicas de leituras em sala. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARLINDA APARECIDA VAL 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O olhar plural da charge 

Palavras-chave: charge; texto não-verbal; humor; sequência didática; gêneros do discurso. 

Resumo: Este artigo relata o resultado do trabalho de intervenção pedagógica na escola sobre 

leitura, interpretação e produção de charges, desenvolvido em forma de uma sequência didática e 

aplicado a partir de 1º de setembro de 2010 na turma do 2º ano do Ensino Médio no Colégio 

Estadual Dario Vellozo em Londrina, Paraná. Partindo da dificuldade que nossos alunos possuem, 

mesmo vivendo em um mundo letrado, em ambientes que circulam livros, revistas, mapas, textos 

imagéticos, entre outros, de adquirir uma leitura crítica e das especificidades dos diversos 

gêneros, propusemos um trabalho que pudesse auxiliar o processo de aprendizagem de uma 

leitura compreensiva. A implementação desenvolveu-se com o objetivo de oferecer uma 

possibilidade de análise de textos imagéticos, incentivando a interpretação da realidade 

apresentada no gênero charge enquanto texto visual humorístico, opinativo, de circulação social e 

sua presença na mídia jornalística da contemporaneidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O olhar plural da charge 

Palavras-chave: charge; texto imagético; gêneros textuais; humor; interação. 

Resumo: O presente trabalho aborda os gêneros textuais na escola, com ênfase na charge, para 

ser desenvolvido em salas de aula do Ensino Médio nas escolas públicas do Estado do Paraná. 

Os instrumentos usados pelos meios de comunicação exige compreensão das especificidades 

dos  diversos gêneros ali apresentados   para agir com autonomia e criticidade frente à condição 

de poder pensar, interagir a partir do lido e ser capaz de dizer sua palavra cidadã. A charge requer 

um leitor capaz de identificar no deboche, na ironia, no humor as diferentes formas de protesto e 

crítica. Por intermédio da sátira interage com o leitor persuadindo-o a aceitar as idéias propostas. 
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O objetivo principal deste trabalho é incentivar a interpretação da realidade apresentada nas 

charges jornalísticas em sala de aula. Sabemos que o manuseio do jornal na escola propicia uma 

atmosfera dinâmica e multidisciplinar; permite a ação dialógica baseada nos conceitos 

interacionistas de Bakhtin; desenvolve a habilidade seletiva e filtra as informações que circulam 

nessa mídia. Como metodologia de implementação ressaltamos os estudos das charges no 

contexto jornalístico brasileiro através de uma sequência didática utilizando charges específicas 

da problemática anti-fumo, confecção de charges pelos alunos e exposição dos trabalhos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARLOS EMILIANO FILHO 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Tira de humor: uma possibilidade de leitura para a sala de aula 

Palavras-chave: Leitura. Gêneros textuais. Tira de humor. 

Resumo: O grande problema vivido por professores, pais e alunos tem sido o de que nem sempre 

se aprende a ler com propriedade os textos que circulam no meio social dos alunos quando se vai 

à escola, ou isto ocorre de forma muito precária, tanto que a diversidade de textos a que o 

indivíduo está exposto é, em sua maioria, incompreensível para ele, simplesmente pelo fato de 

que, em seus anos de estudo, não lhe foram apresentados de forma eficaz. Levando-se em 

consideração que a produção de sentido em um texto não depende exclusivamente de quem 

escreve, mas também quem lê deve contribuir para esta produção com seu conhecimento 

adquirido tanto na educação formal quanto na informal, qual seria a melhor maneira de ensinar a 

leitura e consequente produção de sentidos? Como conseguir que o leitor adquira o conhecimento 

necessário para fazer todas as inferências exigidas por um gênero textual como o da tira de 

humor, que, além da compreensão da linguagem verbal, também depende do entendimento de 

uma linguagem não-verbal para sua total compreensão? Este trabalho pretende discutir teorias 

acerca da formação do leitor e como se dá o processo de tornar-se um leitor competente nos 

diversos tipos textuais. Ainda pretende desenvolver uma unidade temática sobre a utilização das 

tiras de humor como material de leitura e compreensão, tanto na dimensão da linguagem verbal 

como explicitando as exigências da linguagem não-verbal. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Tira de humor: uma nova leitura para a sala de aula 

Palavras-chave: Leitura. Gêneros textuais. Tira de humor. 

Resumo: O grande problema vivido por professores, pais e alunos tem sido o de que nem sempre 

se aprende a ler com propriedade os textos que circulam no meio social dos alunos quando se vai 

à escola, ou isto ocorre de forma muito precária, tanto que a diversidade de textos a que o 

indivíduo está exposto é, em sua maioria, incompreensível para ele, simplesmente pelo fato de 

que, em seus anos de estudo, não lhe foram apresentados de forma eficaz. Levando-se em 

consideração que a produção de sentido em um texto não depende exclusivamente de quem 

escreve, mas também quem lê deve contribuir para esta produção com seu conhecimento 

adquirido tanto na educação formal quanto na informal, qual seria a melhor maneira de ensinar a 

leitura e consequente produção de sentidos? Como conseguir que o leitor adquira o conhecimento 

necessário para fazer todas as inferências exigidas por um gênero textual como o da tira de 

humor, que, além da compreensão da linguagem verbal, também depende do entendimento de 

uma linguagem não-verbal para sua total compreensão? Este trabalho pretende discutir teorias 

acerca da formação do leitor e como se dá o processo de tornar-se um leitor competente nos 

diversos tipos textuais. Ainda pretende desenvolver uma unidade temática sobre a utilização das 

tiras de humor como material de leitura e compreensão, tanto na dimensão da linguagem verbal 

como explicitando as exigências da linguagem não-verbal. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARMEN ADRIANA MENEGHEL 

ORIENTADOR: CLARICE LOTTERMANN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Formação de professores contadores de histórias 

Palavras-chave: leitura; literatura infantil; formação de docentes. 

Resumo: Relatar uma experiência realizada na disciplina de Literatura Infantil, com alunos em 

processo de formação para serem agentes mediadores no incentivo à leitura como prática 

docente diária, é o objeto deste estudo. Acredita-se que incentivar a prática constante da leitura 

de textos literários desde os anos iniciais da escolaridade é um passo importante para a trajetória 

da formação do leitor, que ocorre durante seu processo estudantil. Por isso, o professor deve ter 

consciência da importância de criar oportunidades pedagógicas para incentivar a leitura desde os 

anos iniciais da trajetória estudantil. O incentivo à leitura fica a cargo do trabalho desenvolvido 
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pelo professor na sala de aula, pois está em suas mãos a responsabilidade de ensinar e incentivar 

o gosto pela leitura. Para isso, são necessárias atividades pedagógicas da disciplina de Literatura 

Infantil no curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental para que os alunos formandos sejam bem preparados, através de estudos teóricos e 

práticas pedagógicas, para serem não somente contadores de histórias, mas professores 

comprometidos a desenvolverem um repertório de leituras que permita a realização de aulas mais 

dinâmicas e, assim, serem incentivadores da leitura ao exercerem sua profissão. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Intervenções pedagógicas para a formação de docentes mediadores de leitura nas séries 

iniciais da Educação Básica 

Palavras-chave: Leitura. Literatura Infantil. Professores. 

Resumo: O presente material didático é um FOLHAS indicado para o trabalho docente na 

disciplina de Metodologia da Literatura Infantil, com os alunos do 3º Ano do curso de Formação de 

Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais. Conteúdos específicos da disciplina são abordados 

através de pesquisas, estudos de textos teóricos, recursos ilustrativos e atividades pedagógicas 

para que os alunos formandos sejam bem preparados, através de teoria e práticas, para serem 

não somente contadores de histórias, mas professores comprometidos a desenvolverem um 

repertório de leituras que permita a realização de aulas mais dinâmicas, e assim, serem 

incentivadores da leitura ao exercerem sua profissão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARMEN PANDOLFO 

ORIENTADOR: FRANCISMAR FORMENTAO 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Estudos de mídia na escola: a relação conteúdo/forma em anúncios  publicitários, uma 

proposta de ensino 

Palavras-chave: Filosofia da linguagem; conteúdo/forma; educação; publicidade. 

Resumo: O acesso a novas tecnologias implica diretamente na forma e nos conteúdos da 

comunicação, seja a comunicação mediada, por veículos de comunicação social ou ferramentas 

de comunicação (internet, celular etc) ou face a face. Na imagem, a cor, o movimento, o contraste, 

a repetição compõem esteticamente elementos de interpretação e dão sentido ao discurso. 

Atualmente a imagem ocupa destaque na chamada sociedade midiatizada, em campanhas 
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publicitárias aparece de forma central para a realização de seus objetivos. As imagens 

possibilitam várias leituras, discussões e reflexões sobre seu contexto de produção, e sua 

composição, além do sentido em interações sociais. Para nossas reflexões sobre uma proposta 

de estudos de mídia na escola utilizamos o referencial da filosofia da linguagem de Mikhail 

Bakhtin, principalmente a ideia de signo ideológico e suas relações de conteúdo e forma. Assim, 

este artigo apresenta possibilidades de aplicação deste referencial crítico para a observação de 

anúncios publicitários para estudantes do ensino fundamental, preferencialmente 8º e 9º anos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estudos de mídia na escola: a relação conteúdo/forma em anúncios publicitáriosl 

Palavras-chave: Filosofia da linguagem; conteúdo/forma; educação. 

Resumo: O acesso a novas tecnologias implica diretamente na forma e nos conteúdos da 

comunicação, seja esta mediada por veículos de comunicação social, ferramentas de 

comunicação (internet, celular, etc) ou face a face. Na imagem, a cor, o  movimento, o contraste, a 

repetição compõem esteticamente elementos de interpretação e dão sentido ao discurso. Na era 

da modernidade, a imagem ocupa destaque na chamada sociedade midiatizada. Em campanhas 

publicitárias a imagem é, muitas vezes, decisiva para atingir os objetivos previstos, pois possibilita 

diferentes e diversas leituras, discussões e reflexões sobre o contexto de produção, sua 

composição, além do sentido em interações sociais. Para nossas reflexões - sobre uma proposta 

de estudos de mídia na escola - utilizamos o referencial da filosofia da linguagem de Mikhail 

Bakhtin, principalmente a ideia de signo ideológico e suas relações de conteúdo e forma. Este 

projeto apresenta a realização de um blog com exemplos de atividades escolares, tendo como 

objeto de estudo anúncios publicitários em aulas de Língua Portuguesa e formas de realização de 

campanhas institucionais ligadas a cidadania. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARMEN REGINA CENI GIUSTI 

ORIENTADOR: ADRIANA DALLA VECCHIA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: O Trabalho com o Gênero Reportagem Impressa: uma sugestão metodológica. 

Palavras-chave: gênero textual; reportagem;sequência didática; escrita. 

Resumo: Esse artigo trata da aplicação do trabalho pedagógico com o gênero entrevista e 

reportagem que foram desenvolvidos como parte dos trabalhos realizados durante o período 
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dedicado ao PDE 2009/2010, em Língua Portuguesa. As DECs evidenciam a importância do 

ensino de gêneros textuais em sala de aula, ancorada com base na teoria bakhtiniana de 

linguagem. Nessa conjuntura, baseado na proposta de Sequência Didática (SD) elaborada por 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), desenvolvemos a aplicação do projeto mostrando o gênero, 

suas características, função social, contexto de produção, organização composicional e marcas 

linguísticas do gênero em estudo. Por acreditar que o ato de escrever é um processo lento que 

exige uma série de atividades cognitivo-discursivas, buscamos no exercício da escrita e reescrita, 

instrumentos que ajudem o aluno em sua efetiva aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Só se aprende a escrever, escrevendo: o trabalho com reportagem impressa em sala de 

aula. 

Palavras-chave: gênero; reportagem; leitura; escrita. 

Resumo: Este Material Didático apóia-se nas concepções didáticas do interacionismo sócio-

discursivo (ISD) defendendo a construção de modelos didáticos baseados em gêneros textuais, 

procurando contribuir para o aprimoramento do conhecimento linguístico dos alunos, uma vez que 

o ensino e aprendizagem de gêneros textuais ganharam um enfoque especial com o surgimento 

dos PCNs (BRASIL, 1998) e posteriormente das DCEs da Língua Portuguesa (PARANÁ, 2006). 

Para tanto, desenvolvemos uma Unidade Didática constituída de preparação, aplicação e análise 

de uma sequência didática para a produção escrita com foco no gênero Reportagem Impressa. 

Esse procedimento permite integrar as práticas sociais de linguagem escrita,leitura e oralidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARMEN REGINA TEDESCHI 

ORIENTADOR: ELSI DO ROCIO CARDOSO ALANO 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: O Texto Literário no Contexto da Educação de Jovens e Adultos 

Palavras-chave: TextoLiterário.Complexidade. Transdisciplinaridade. Resignificação. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar a aplicação do projeto de incentivo a leitura de 

textos literários, realizado no CEEBJA Ulisses Guimarães, em Colombo, como parte do trabalho 

apresentado ao Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, oferecido pela Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná em convênio com a Universidade Federal do Paraná. A 

abordagem teórica é humanista, embasada na teoria da complexidade e da transdisciplinaridade e 
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aborda questões referentes à trajetória destes educandos, compreendendo que os mesmos não 

tiveram a oportunidade de serem encantados por esta categoria textual em idade adequada e 

ainda, a possibilidade da resignificação de suas experiências de vida através da leitura de textos 

literários. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: De Ponto Em Ponto Se Lê Um Conto 

Palavras-chave: Texto literário; complexidade; transdisciplinaridade. 

Resumo: A elaboração desta Unidade Didática está relacionada ao tema: “O texto literário e a 

formação de leitores no contexto da Educação de Jovens e Adultos”, é direcionada aos 

educandos do CEEBJA Ulisses Guimarães, em Colombo, e é fruto de um projeto de formação 

docente do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertado pela Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná. O objetivo deste trabalho é o de incentivar à leitura do texto 

literário. Para tanto propomos inicialmente a revisão bibliográfica, que apresentará o pensamento 

complexo, a transdisciplinaridade e o conceito de “ecologia profunda” apresentado por Capra, que 

“reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto 

indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em 

última análise, somos dependentes desses processos). CAPRA (1996, p.25). Num segundo 

momento propomos uma “sequência didática” que se inicia com a integração do grupo por meio 

de técnicas de dinâmica de grupo, que a priori proporcionaram ao sujeito uma compreensão da 

“teia” que se constrói através das relações interpessoais, do indivíduo como fio desta “teia”, e 

portanto pertencente e conectado a “sistemas” mais complexos.  Trabalhamos ainda o sujeito e 

sua história de vida fazendo-o perceber-se como “personagem principal” deste enredo podendo 

determinar o rumo de sua história. A opção de trabalharmos com o texto literário vem da 

compreensão de que o mesmo é de fundamental importância para a formação do sujeito, pois 

além de tratar a natureza humana sob diversos aspectos tem caráter plurissignificativo e 

polifônico, o que facilita a proliferação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊ 

PROFESSOR PDE: CARMEN SALETE GARBIN OSTROWSKI 

ORIENTADOR: ELAINE DE MORAES SANTOS 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: A produção de gêneros textuais na formação do sujeito histórico 
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Palavras-chave: Autonomia. Estrutura do Gênero. Chave de acesso. 

Resumo: Este artigo pretende, após verificação da produção textual dos alunos do Ensino Médio, 

no que diz respeito à produção de Gêneros Textuais propor um caminho para a produção efetiva, 

a fim de mudar a realidade dos resultados da produção dos Gêneros (Bakhtin) em sala de aula, 

diferenciando dessa realidade onde o texto é feito para “guardar”.  Sabe-se que o maior desafio é 

articular as experiências e conhecimentos prévios dos alunos e proporcionar o desenvolvimento 

de sua autonomia, na produção de textos significativos (com interlocutor vivo), levando em conta a 

cultura adquirida e o acesso aos bens culturais e econômicos produzidos, diariamente, em grande 

escala. Para tanto, foram utilizadas propostas de trabalho, partindo da escolha do gênero (neste 

caso exemplificado pelo trabalho com o gênero argumentativo e publicidade-propaganda) 

caminhando para a sua função na sociedade, importando determinar seu objetivo concreto de 

produção, ou público alvo. Foram feitas leituras prévias sobre o assunto abordado objetivando o 

aumento da Zona de Desenvolvimento Proximal ( Vygotsky), passando, então, estrutura do 

mesmo e finalmente a produção escrita, esta com lugar pré- determinado para ser apreciado. 

Assim, os alunos leitores e autores se tornaram mais críticos e perceberam que o domínio da 

variedade padrão lhes traz resultados sociais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A produção de gêneros textuais na formação do sujeito histórico 

Palavras-chave: Gêneros; Leitura; Planejamento; Produção; Autonomia. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico pretende propor um caminho para um trabalho de produção 

a partir dos Gêneros Textuais (BAKHTIN). Afinal, qual é a função dessa prática em sala de aula? 

O que fazer para que os alunos saiam do lugar-comum? (VYGOTSKY). Sabe-se que o maior 

desafio docente na contemporaneidade é articular as experiências e os conhecimentos prévios 

dos alunos e proporcionar o desenvolvimento de sua autonomia, tornando-os críticos e 

conscientes de que lhes traz resultados sociais o domínio da variedade padrão, através da 

produção de textos significativos e levando em conta a cultura adquirida pelo homem. Para tanto, 

serão utilizadas propostas de trabalho com oficinas de leitura e produção, a partir da escolha do 

gênero (argumentativo e publicitário) e de sua função na sociedade. O material sugere um 

caminho que começa pela realização de leituras prévias sobre o assunto abordado objetivando o 

aumento da zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY), passando então pelo plano do 

texto, estrutura do mesmo e, finalmente, chegando à produção escrita, com público alvo e 

interlocutor vivo definido. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELIA DA SILVA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: FABIO LUCAS PIERINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Resgatando o uso das plantas medicinais na preservação da saúde humana: perpassando 

pela leitura crítica de textos verbais, números e gráficos às dificuldades na escrita - Português 

Palavras-chave: Leitura; Leitor crítico; Textos sociais; interdisciplinaridade; plantas medicinais. 

Resumo: Este estudo objetivou proporcionar ao aluno a realização de práticas pedagógicas que 

possibilitem a formação de um leitor crítico, capaz de ler os diferentes tipos de textos sociais 

veiculados nos meios de comunicação de massas e, portanto, presentes no cotidiano, para que o 

mesmo possa posicionar e inferir no meio em que vive, através do resgate e valorização do 

conhecimento sobre plantas medicinais acumulado por inúmeras gerações, perpassando pela 

leitura de textos verbais, números e gráficos às dificuldades na escrita. O trabalho foi realizado de 

forma interdisciplinar, através de atividades que visaram uma integração entre as disciplinas de 

matemática, português, ciências e equipe pedagógica, delineando um viés pedagógico no tema 

plantas medicinal, permitindo assim a construção do saber sistematizado a partir do cotidiano do 

aluno. A mudança na postura do professor e da rotina em sala de aula possibilitou uma formação 

reflexiva e fez com que o aluno compreendesse necessidade e a importância da formação de um 

leitor mais maduro. As relações professores/professor, professor/equipe pedagógica, 

professor/alunos e professor/aluno/equipe pedagógica consolidaram o valor do trabalho 

interdisciplinar na construção do conhecimento. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Resgatando o uso das plantas medicinais na preservação da saúde humana: perpassando 

pela leitura crítica de textos verbais, números e gráficos às dificuldades na escrita 

Palavras-chave: Plantas medicinais. Leitor crítico. Tratamento da Informação. Dificuldades na 

Escrita. Formação Docente. 

Resumo: Este estudo objetiva resgatar e valorizar o conhecimento sobre plantas medicinais 

acumulado por inúmeras gerações, perpassando pela leitura crítica de textos verbais, números e 

gráficos às dificuldades na escrita. O referencial teórico está centrado na pedagogia histórico 

crítica e o trabalho será  desenvolvido de forma interdisciplinar entre as disciplinas de Ciências, 

Matemática, Português e Pedagogia.  com alunos que frequentam a 6ª série do ensino 

fundamental em uma escola pública no distrito de Iguatemi – Maringá. A metodologia aplicada 

contemplará práticas pedagógicas que envolvem o levantamento e tabulação de dados coletados; 
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construção de tabelas; representação gráfica; medidas de tendências central; observações e 

registro de experimentos; leitura de diferentes tipos de textos que circulam socialmente 

considerando aspectos históricos, econômicos, sociais, culturais, científicos, informações 

explícitas e implícitas; discussões analisando o conhecimento prévio do aluno sobre o texto e o 

que ele precisa aprender; pesquisa bibliográfica; produção textual; análise da escrita; e formação 

em serviço. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELIA REGINA PRADO 

ORIENTADOR: NEIVA MARIA JUNG 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Artigo Navegando com as Crônicas - uma possibilidade pedagógica 

Palavras-chave: crônica; internet; gêneros. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a implementação e os resultados obtidos com o 

trabalho desenvolvido no Programa Educacional do PDE de 2009/2010. O objetivo do trabalho era 

evidenciar a crônica não apenas como um gênero, mas como uma aliada a outras produções 

textuais. Para tanto, utilizamos a internet para subsidiar e fomentar o entendimento de outros 

gêneros. Trabalhamos a teoria sociointeracionista alicerçada em Vygotsky e apresentamos uma 

possibilidade pedagógica embasados nas Diretrizes Curriculares do Paraná. Acreditamos ser uma 

contribuição significativa, uma vez que objetivamos alcançar resultados positivos; propomos aulas 

diferentes, com possibilidade de pesquisas na rede e discussões críticas, ampliação de pesquisas 

em sites com muitas aulas no laboratório de informática, buscando assim uma capacidade de 

apropriação maior de conteúdos aliados a uma prática interessante aos olhos de nossos 

aprendizes 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: As crônicas no mundo digital - uma possibilidade pedagógica 

Palavras-chave: crônica; mundo; digital. 

Resumo: O Material Didático desenvolvido tem como objetivo oportunizar aos educandos uma 

seleção de crônicas retiradas da internet, sendo assim um caminho para que os jovens sintam-se 

atraídos não só pela a imagem, mas também sejam mais interativos, uma vez que a novidade 

sempre é contagiante, para muitos a internet é acessível em seus lares, mas ainda há uma grande 

parcela de estudantes de escolas públicas que não tem e buscam em “lan houses”, nem sempre 
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bem visto pelos pais, que a escola seja uma porta para a pesquisa, que sejamos mais ousados 

em nossas práticas pedagógicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELIA RIBEIRO DA SILVA 

ORIENTADOR: DJANE ANTONUCCI CORREA 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Leitura de textos multissemióticos no ensino fundamental 

Palavras-chave: leitura, textos multissemióticos, ensino fundamental. 

Resumo: O presente artigo demonstra o resultado final do projeto PDE elaborado de maio a 

dezembro de 2009 e implementado de agosto a novembro de 2010, no Colégio Estadual Wolff 

Klabin, na cidade de Telêmaco Borba. A ideia surgiu da experiência e observação de que a 

maioria dos alunos chega para a segunda etapa do ensino fundamental gostando e sabendo ler, 

compreender e interpretar os textos “comuns”, assim como conhecem e dominam as novas 

tecnologias e suportes: e-mails, redes sociais, blogs. Porém precisam de ajuda para entenderem 

melhor os textos específicos de cada disciplina, assim como os textos não verbais ou não 

exclusivamente verbais: telas, mapas, tirinhas, tabelas, entre outros. Contudo, após a aplicação 

de um questionário-sondagem na turma escolhida para a implementação do projeto pude 

perceber que nem todos dominavam as novas tecnologias, pois alguns alunos sequer haviam 

estado frente a um computador. O que gerou a necessidade de readequar as atividades 

inicialmente pensadas. Para tanto, parti de assuntos conhecidos por todos. Formei um GAI – 

Grupo de Apoio à Implementação – para o qual levava os impasses, progressos e dúvidas sobre 

como encaminhar e caminhar com as leituras. Os objetivos iniciais de garantir leitura de textos 

multissemióticos, de proporcionar aos envolvidos a reflexão sobre a importância de textos para as 

diferentes disciplinas, a leitura de gráficos, tabelas, charges, mapas etc. foram concretizados. A 

concepção de que a escola é um dos principais espaços responsáveis para que a leitura aconteça 

de maneira que o aluno perceba que alguns textos admitem diferentes leituras, mas outros são 

mais restritos era um dos pontos da problematização que se fez presente no decorrer dos 

encontros. A metodologia empregada foi de, após uma sondagem geral da turma, escolher textos 

para lermos juntos, em duplas, em grupos e individualmente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura de Textos Multissemióticos no Ensino Fundamental 
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Palavras-chave: Leitura. Multissemióticos. Geografia. História. Transdisciplinar. 

Resumo: Os alunos da segunda Etapa do Ensino Fundamental, muitas vezes, deixam de ler ao 

chegar nessa fase e a responsabilidade é da escola.Como está nas Diretrizes Curriculares está 

\"...o professor deve dar condições para que o aluno atribua sentidos a sua leitura, visando a um 

sujeito crítico e atuante nas práticas de letramento da sociedade\" (PARANÁ, 2009:71). Portanto, 

o professor de Línghua Portuguesa é o maior responsável pela efetivação da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELIMARA CRISTINE LIMA 

ORIENTADOR: RITA DAS GRACAS FELIX FORTES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Cartas chilenas sob o olhar contemporâneo; o mameluco bastardo e o mazombo ilustrado 

no romance os sinos da agonia; sátira à bufonaria caudilhesca no romance os tambores 

silenciosos 

Palavras-chave: Cartas Chilenas. Os Sinos da Agonia. Os Tambores Silenciosos. 

Resumo: O presente estudo é o resultado do desenvolvimento e implementação do projeto PDE 

2009/2010: “Uma Leitura Sociopolítica de Cartas Chilenas, Os Sinos da Agonia e Os Tambores 

Silenciosos”, cuja elaboração se justifica em razão da relevância dessas obras no contexto da 

literatura brasileira do século XVIII e do século XX. Dando ênfase a essas obras, enquanto temas 

de pesquisa, produziram-se três análises, as quais foram apresentadas durante a intervenção 

pedagógica e ainda poderão ser utilizadas como material de apoio junto aos professores do 

Ensino Médio na  prática em sala de aula.Este estudo é constituído por três artigos: o primeiro é 

“Cartas Chilenas sob o olhar contemporâneo”, o segundo intitula-se “O mameluco bastardo e o 

mazombo ilustrado no romance Os Sinos da Agonia” e o terceiro objeto de estudo, traz como título 

“Sátira à bufonaria caudilhesca no romance Os Tambores Silenciosos”. Destaca-se, portanto, que 

os aspectos sociopolíticos que subjazem às obras analisadas suscitam debates que, se bem 

conduzidos, levarão os alunos a entenderem tanto a realidade presente quanto a formação da 

sociedade brasileira como um todo, seja em seus aspectos positivos seja negativos e essa 

compreensão é fundamental ao conhecimento do seu contexto como um todo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Cartas chilenas sob o olhar contemporâneo 

Palavras-chave: Cartas Chilenas. Reflexões. Cenário Político. 
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Resumo: No presente artigo propõe-se analisar as Cartas Chilenas, cujo autor provável é Tomás 

Antônio Gonzaga, retomando o contexto histórico de Vila Rica, no período da Inconfidência 

Mineira. O presente estudo pauta-se nas seguintes obras teóricas: A poesia dos inconfidentes, de 

Domício Proença Filho, Problemas da poética de Dostoiévski e Questões de literatura e estética, 

de Mikhail Bakhtin. Tendo em vista o tom satírico das Cartas Chilenas, toma-se as mesmas como 

modelo que auxilia na visão geral do Brasil colônia e resgatar-se-á os versos que explicitam os 

desmandos do governador Luís da Cunha Meneses / O Fanfarrão Minésio. A partir da releitura da 

obra, traz-se à tona reflexões relativas ao atual cenário político brasileiro.  O estilo empregado por 

Tomás Antônio Gonzaga, no final século XVIII, é recuperado em epístolas atuais, com isso, 

encerra-se o estudo mencionado a carta contemporânea Prezado Barão de Itararé, de Rossini 

Amorim de Bastos que, pelo estilo e conteúdo abordado, vincula-se às Cartas Chilenas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELSO ANTONIO BREDA 

ORIENTADOR: GREICE DA SILVA CASTELA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Leituras do Gênero Crônica na Escola 

Palavras-chave: leitura, interação, hábito de ler, crônicas, cidadania crítica. 

Resumo: Pretende-se despertar nos alunos o gosto pela leitura através do gênero crônica. Nossa 

proposta destina-se a alunos da 8ª série do Ensino Fundamental com atividades desenvolvidas a 

partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998), dos pressupostos 

teóricos das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2006) e da revisão bibliográfica de 

autores como: Bakthin (1982), Leffa (1999), Lajolo (1982), Possenti (1996), Antunes (2003), 

Kleiman (2000), Geraldi (1985) e Silva (2002). A aquisição do hábito de ler deve ocorrer por prazer 

e vontade própria. Para tanto buscamos estratégias para transformar o hábito de ler em algo 

prazeroso e apaixonante na busca de significados para o que é de interesse do leitor, construindo 

uma relação de amor da qual ele não queira desprender-se. Dessa maneira buscamos a 

ampliação dos horizontes do aluno transportando-o ao mundo da imaginação e do conhecimento, 

para que o mesmo possa exercer seu direito de cidadão consciente e almejar um futuro promissor. 

Adotamos a concepção interacional de leitura a fim de desenvolver a compreensão leitora dos 

alunos. Nessa perspectiva, serão relatados os estudos feitos e as atividades desenvolvidas junto a 

professores e alunos da rede pública estadual no sentido de promover leituras que versem sobre 

esse tema. Acreditamos que, através da adoção de novas posturas educacionais, é possível 
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contribuir na construção de uma cidadania crítica e plena por meio do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leituras do Gênero Crônico 

Palavras-chave: Leitura. Crônica. Ensino Fundamental. 

Resumo: As atividades propostas neste trabalho “Leituras do Gênero crônica” se justificam por 

diversas razões tais como: Este gênero, conforme percebi em contatos com colegas da disciplina 

de Língua Portuguesa, é pouco trabalhado nas escolas, especialmente no Ensino Fundamental. 

Recomendamos trabalhar com a 8ª série para que o aluno tenha contato e ao mesmo tempo se 

familiarize com a literatura que estudará mais profundamente no Ensino Médio. A importância de 

desenvolver o hábito e o gosto pela leitura e as dificuldades que o professor encontra no dia-a-dia 

para conseguir despertar o interesse do aluno. Como objetivos destacamos: - Utilizar o gênero 

discursivo “Crônica” em práticas escolares de leitura visando facilitar a comunicação e despertar o 

interesse pela leitura nos alunos. Levar os professores, em suas práticas docentes, a assumirem a 

leitura de crônicas e refletir sob uma visão sociológica, entre os sujeitos em seus diversos 

contextos. - Repensar a prática do trabalho com a leitura em sala de aula, transformando o hábito 

de ler em algo prazeroso e apaixonante na busca de significados para o leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELSO LUIZ FRACARO 

ORIENTADOR: ARI JOSE DE SOUZA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Texto Argumentativo 

Palavras-chave: Leitura. Produção Escrita. Texto argumentativo. 

Resumo: O ensino de produção textual encontra-se em discussão desde os anos 80 com base 

em pesquisas Lingüísticas, que enfocam sob vários aspectos as dificuldades de produção dos 

alunos, como organização textual, coesão e coerência. De acordo com Pécora (1983), Brito 

(1985),Geraldi (1993), as conclusões mostram um ensino comprometido, com problemas 

conceituais, conteudísticos, pedagógicos. Percebemos que as condições de produção são 

inadequadas, artificiais, pois não têm relação com o educando nem com o social, cumprindo uma 

exigência do professor ou do programa. Não leva em consideração o aluno como sujeito, com seu 

modo de ser e linguagem, o que o leva a produzir textos artificiais. Nossa proposta é que o aluno 
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seja acompanhado pelo professor nas várias etapas de planejamento, organização de idéias, 

revisão do texto. Que ele não seja apenas um corretor do texto e sim um “leitor participativo na 

sua construção” Precisa desenvolver uma escrita escolar que considere o leitor, que tenha vez e 

voz no seu texto. Pretendemos mostrar que a arte de escrever não é uma prerrogativa de literatos, 

é uma atividade social indispensável, para a qual falta muitas vezes instrumentalização, que se 

dará por meio de leituras diversas, orientadas e bem conduzidas, aliada a técnicas de bem redigir. 

Nesse sentido, propomos levar o aluno a descobrir o prazer de pensar, de escolher suas próprias 

leituras, desejo de modificar, influenciar com suas palavras, a fim de expressar seus 

pensamentos, além de proporcionar-lhe o conhecimento da coesão, coerência, a repetição, a 

progressão, a não-repetição, a relação entre o que foi dito, a preparação para uma redação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O texto argumentativo em Sala de aula 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Língua Portuguesa. Produção Escrita. Texto argumentativo. 

Resumo: O ensino de produção textual encontra-se em discussão desde os anos 80 com base 

em pesquisas Lingüísticas, que enfocam sob vários aspectos as dificuldades de produção dos 

alunos, como organização textual, coesão e coerência. De acordo com Pécora (1983), Brito 

(1985),Geraldi (1993), as conclusões mostram um ensino comprometido, com problemas 

conceituais, conteudísticos, pedagógicos. Percebemos que as condições de produção são 

inadequadas, artificiais, pois não têm relação com o educando nem com o social, cumprindo uma 

exigência do professor ou do programa. Não leva em consideração o aluno como sujeito, com seu 

modo de ser e linguagem, o que o leva a produzir textos artificiais. Nossa proposta é que o aluno 

seja acompanhado pelo professor nas várias etapas de planejamento, organização de idéias, 

revisão do texto. Que ele não seja apenas um corretor do texto e sim um “leitor participativo na 

sua construção” Precisa desenvolver uma escrita escolar que considere o leitor, que tenha vez e 

voz no seu texto. Pretendemos mostrar que a arte de escrever não é uma prerrogativa de literatos, 

é uma atividade social indispensável, para a qual falta muitas vezes instrumentalização, que se 

dará por meio de leituras diversas, orientadas e bem conduzidas, aliada a técnicas de bem redigir. 

Nesse sentido, propomos levar o aluno a descobrir o prazer de pensar, de escolher suas próprias 

leituras, desejo de modificar, influenciar com suas palavras, a fim de expressar seus 

pensamentos, além de proporcionar-lhe o conhecimento da coesão, coerência, a repetição, a 

progressão, a não-repetição, a relação entre o que foi dito, a preparação para uma redação. 

 

 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLADESNEI ESTEFANIA SCHNEIDER THIELE 

ORIENTADOR: ALEXANDRE SEBASTIAO FERRARI SOARES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Relações familiares – entre literatura e realidade 

Palavras-chave: Leituras, Contos, Teoria Recepcional, Relacionamentos familiares. 

Resumo: Este trabalho faz uma análise e uma reflexão das relações familiares presentes em 

contos de Clarice Lispector, Mário de Andrade e Rubem Fonseca com as relações familiares 

vivenciadas pelos discentes como forma de aproximação familiar e sensibilização nos 

relacionamentos. Utilizando-se a proposta da Teoria Recepcional de Bordini e Aguiar, a qual 

enfatiza a importância do leitor, objetivou-se formar leitores críticos que interferissem na sua 

história de vida reconstruindo-a, e desta forma com o aprofundamento das leituras, sensibilizá-los 

para novas ações, revendo seus relacionamentos e assim reaproximando-os da sua família. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Relacionamentos familiares 

Palavras-chave: família; relacionamentos; contos. 

Resumo: Fazendo uso da Teoria Recepcional de Bordini e Aguiar, seguindo as cinco etapas de 

desenvolvimento desta proposta, trabalhar-se-á com o tema da família. Através da leitura e 

análise de contos e demais textos como músicas, filmes,imagens, carta, entre outros, que 

abordam este tema  objetiva-se proporcionar reflexões que sensibilizem e aproximem pais e filhos, 

propiciem diálogo e melhoras no relacionamento familiar. E desta forma aproximem os pais da 

escola e da vida dos filhos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLARI MARIA COSSETTIN 

ORIENTADOR: TANIA BRAGA GUIMARAES 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A crônica de Rubem Braga e as possibilidades de interação do gênero em uma proposta 

de intervenção pedagógica 

Palavras-chave: Crônica. Práticas Discursivas. Proposta de Intervenção. Ensino Médio. 
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Resumo: complementares. Os bons leitores têm grandes chances de escrever bem, já que a 

leitura é que fornece a matéria-prima para a escrita. Os gêneros textuais são instrumentos de 

mediação de toda estratégia de ensino para a leitura. Ler  é familiarizar-se com diferentes textos 

em diferentes práticas sociais.  Com base nisso, o gênero crônica é um recurso pedagógico 

significativo para direcionar uma prática de intervenção que possibilite a formação de leitores 

reflexivos e críticos. Pressupõe-se que as produções escritas devem estar articuladas com as 

atividades de leitura propostas aos alunos.  Para tal, a proposta parte da seguinte indagação: 

Como explorar o gênero crônica nas atividades de leitura e produção textual no Ensino Médio?  O 

trabalho com a leitura exige um encaminhamento didático-pedagógico que privilegie leituras e 

releituras, permitindo o diálogo com o cronista, reinventando o mundo e parafraseando-o, 

abordando o cotidiano em suas diferenciadas nuances. Isso implica no reconhecimento dos 

processos discursivos, os vazios que eles manifestam, de forma implícita, subtendidas, que 

devem ser preenchidas pelo leitor, pelas vias da leitura e da escrita. Nesse sentido, a presente 

proposta de intervenção contempla os fundamentos teórico-metodológicos propostos nas 

Diretrizes Curriculares para a educação Pública do Estado do Paraná em suas marcas de 

construção, privilegiando o processo de aquisição e aprimoramento da língua materna, a história 

do sujeito e o seu contexto, com predomínio, portanto, do caráter social da linguagem, tendo como 

suporte os teóricos do círculo de Bakhtin, na tentativa de suscitar novos caminhos para o trabalho 

pedagógico 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A crônica de Rubem Braga e as possibilidades de interação do gênero em uma proposta 

de intervenção pedagógica 

Palavras-chave: Crônica. Práticas Discursivas. Proposta de Intervenção. Ensino Médio. 

Resumo: Ler e escrever constitui-se em atividades complementares. Os bons leitores têm 

chances de escrever bem, já que a leitura é que fornece a matéria-prima para a escrita. Os 

gêneros textuais são instrumentos de mediação de estratégia de ensino para a leitura. Ler  é 

familiarizar-se com diferentes textos em diferentes práticas sociais.  Com base nisso, o gênero 

crônica é um recurso pedagógico significativo para direcionar uma prática de intervenção que 

possibilite a formação de leitores reflexivos e críticos. Pressupõe-se que as produções escritas 

devem estar articuladas com as atividades de leitura propostas aos alunos.  Para tal, a proposta 

parte da indagação: Como explorar o gênero crônica nas atividades de leitura e produção textual 

no Ensino Médio?  O trabalho com a leitura exige um encaminhamento didático-pedagógico que 

privilegie leituras e releituras, permitindo o diálogo com o cronista, reinventando o mundo e 

parafraseando-o, abordando o cotidiano em suas diferenciadas nuances. Isso implica no 

reconhecimento dos processos discursivos, os vazios que eles manifestam, de forma implícita, 



Português 2009 
 

 

 

 

subtendidas, que devem ser preenchidas pelo leitor, pelas vias da leitura e da escrita. Nesse 

sentido, a presente proposta de intervenção contempla os fundamentos teórico-metodológicos 

propostos nas Diretrizes Curriculares para a educação Pública do Estado do Paraná em suas 

marcas de construção, privilegiando o processo de aquisição e aprimoramento da língua materna, 

a história do sujeito e o seu contexto, com predomínio, portanto, do caráter social da linguagem, 

tendo como suporte os teóricos do círculo de Bakhtin, na tentativa de suscitar novos caminhos 

para o trabalho pedagógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLARISE APARECIDA DE MELO 

ORIENTADOR: FRANCISMAR FORMENTAO 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Cordel digital: literatura e comunicação na educação 

Palavras-chave: literatura de cordel, comunicação, midia. 

Resumo: A literatura tem grande importância na educação, principalmente por representar um 

objeto estético de interpretação e construção de sentido. Os professores devem incorporar as 

novas tecnologias em seus planejamentos de forma crítica, visando uma aula mais interessante e 

participativa. Aliar os recursos tecnológicos com assuntos do cotidiano dos estudantes é uma 

maneira de envolver a comunidade com a escola, dessa forma, a Literatura de Cordel pode 

contribuir para que sejam registrados fatos ocorridos numa determinada região e que os mesmos 

tornem-se significativos para todos os envolvidos no processo. Assim, este artigo busca relacionar 

a literatura, uma forma de linguagem, com a comunicação social, especialmente a mídia digital 

para a construção de blogs com a exposição da Literatura de Cordel realizada por estudantes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Cordel Digital: Literatura e Comunicação na Educação 

Palavras-chave: Literatura de Cordel; comunicação; produção; blog. 

Resumo: A Literatura de Cordel tem uma grande importância na educação e o material didático 

apresentado busca relacionar a literatura com a comunicação social. Os estudantes terão a 

oportunidade de compreender e desenvolver textos relacionados com a Literatura de Cordel, bem 

como criar blogs para a exposição de seus trabalhos. É um material que tem relação 

interdisciplinar com Artes, visto que, além das xilogravuras e desenhos que serão criados, os 

estudantes também farão a composição sonora dos seus trabalhos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDETE MARLENE MARCHI DI GENNARO 

ORIENTADOR: VLADIMIR MOREIRA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A Leitura Dramática 

Palavras-chave: Leitura. Leitura Dramática.  Ação. Livro. Expressão. 

Resumo: O projeto \"Leitura Dramática\" com o texto Quem Roubou o Meu Futuro? da autora 

Sylvia Orthof foi desenvolvido em uma turma de 6ª série do Ensino fundamental, realizada no 

segundo semestre de 2010. Este trabalho faz parte do PDE - Programa de Desenvolvimento 

Educacional, objetivando a formação continuada de professores da rede pública estadual. Para 

tanto foi produzido material didático para o Ensino de Língua Portuguesa com atividades de Jogos 

Teatrais e Leitura de Gênero Teatral. O trabalho tem como foco o processo de incentivo à leitura 

no âmbito educacional e no seu entorno, por meio de questionários, tendo em vista a busca de 

estratégias que auxiliem as atividades de leitura na sala de aula, pois uma das maneiras de 

estimular as crianças na educação infantil, para a leitura, ainda é por meio de um dos recursos 

mais antigos utilizados historicamente pelo homem: o de contar histórias. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura Dramática: 

Palavras-chave: Leitura, expressão, ação, texto, ideia 

Resumo: O presente estudo se justifica no sentido de apontar a relevância da leitura na 

educação, como área do conhecimento, que estimule os alunos a descobrirem os seus talentos e 

proporcionar-lhes o contato com expressões artísticas diversas. Incentivar os alunos a relacionar a 

linguagem verbal com outras áreas da comunicação indo muito além dos conteúdos 

convencionais que ampliem o universo intelectual do educando. O ensino da leitura dramática 

procura cultivar valores, atitudes e hábitos que possibilitem ao aluno interagir culturalmente e a 

escola exercer uma função mais concreta, servindo para a vida do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA ANTONIA DA COSTA PILON 

ORIENTADOR: GESUALDA DOS SANTOS RASIA 

IES: UFPR 

 



Português 2009 
 

 

 

 

Artigo 

Título: O uso das anedotas (textos curtos do gênero narrativo) nas salas de apoio à 

aprendizagem de língua portuguesa. 

Palavras-chave: sala de apoio; anedotas. 

Resumo: Este artigo trata dos resultados obtidos na  implementação do Projeto do PDE-PR O 

Uso das Anedotas (Textos Curtos do Gênero Narrativo) nas Salas de Apoio à Aprendizagem de 

Língua Portuguesa. A Sala de Apoio é programa implantado pela Rede Pública do Estado do 

Paraná em contra-turno como mais um complemento à aprendizagem dos alunos de quinta 

série/sexto ano, que por algum motivo, ainda não detém as habilidades esperadas para a série. 

Com a oportunidade oferecida pelo PDE-PR, vi então a possibilidade de fazer um estudo sobre o 

ensino de Língua Portuguesa nas Salas de Apoio. Observei que o ensino de linguagem (questões 

gramaticais, estruturais do texto, pontuação) deveria acontecer com textos significativos, com 

estruturas que mobilizam os sentidos implícitos, as construções polissêmicas e ambíguas. Propus 

um trabalho com textos humorísticos do gênero narrativo, escolhidos aqui as anedotas ou piadas 

porque  são  textos significantes, curtos  e com um toque de humor que prende a atenção do 

aluno, tornando a  aproximação deste  com o texto mais significativa. Para tanto, a pesquisa  

valeu-se de estudos acerca da leitura, da natureza do texto humorístico, das noções de polissemia 

e ambigüidade,  da pontuação e a produção de sentidos explanadas neste artigo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso de anedotas (textos curtos significativos do gênero narrativo) nas Salas de Apoio à 

Aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: sala de apoio; quinta série; anedotas; piadas 

Resumo: Em se tratando de Sala de Apoio, em que os alunos podem ser agregados a ela ou 

dispensados da mesma a qualquer tempo e pelo fato das atividades deverem  ficar arquivadas 

nas pastas dos alunos, o material didático desenvolvido foi confeccionado em forma de fichas com 

textos do gênero proposto e atividades variadas com o mesmo em dois conjuntos distintos: para o 

professor e para o aluno. O primeiro conjunto, para orientar o professor da Sala de Apoio, contém 

boxes explicativos de como usar o material e também com os objetivos das atividades. E o 

segundo, para o aluno,  com as mesmas atividades, porém, sem os boxes, exclusivos do material 

do professor. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA CRISTINA LONARDONI 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A concepção interacionista da linguagem e sua implicação pedagógica sistematizada em 

uma sequência didática, via gênero crônica 

Palavras-chave: Ensino.  Linguagem Interacionista. Gênero. Modelo Didático da Crônica. 

Sequência Didática. 

Resumo: O presente artigo integra a conclusão de nossos estudos no PDE e apresenta o relato 

de uma proposta de intervenção no trabalho pedagógico docente, ressaltando a relevância deste 

com a linguagem, focado na perspectiva de gêneros (objeto de ensino da língua portuguesa), 

perpassando práticas discursivas e análise linguística voltadas à crônica. Deste estudo, 

depreende-se a transposição didatizada do gênero em foco, via sequência didática, constituindo-

se como ferramenta eficaz, propícia ao processo de apropriação das capacidades de linguagem e 

letramento do aluno, de valoração, apreciação e produção textual. Contém alguns pressupostos 

teóricos, presentes nas DCE (2008), como norteadores do trabalho com a língua materna, 

destacando: o trabalho com gêneros discursivos; a concepção interacionista da linguagem, como 

elo entre produção e interação, no  processo ensino-aprendizagem; o uso do modelo didático de 

gênero como instrumento indispensável à produção autoral e à prática pedagógica do professor-

pesquisador; o modelo didático da crônica enfocando suas dimensões ensináveis (ferramenta 

indispensável na elaboração da metodologia de trabalho com gêneros). Apresenta o relato e o 

resultado do trabalho implementado, com o material didático (oficinas), aplicado ao nono ano do 

Ensino Fundamental. Pressupõe-se a utilização desta estratégia metodológica no ensino. Almeja-

se o aluno partícipe, co-produtor de sentidos, crítico no uso e análise da linguagem nas práticas 

sociais de seu tempo, como autor, demarcando sua voz no contexto social, sendo tal metodologia 

meio eficaz que o leve a viver experiências do prazer de conhecer a linguagem para externalizar 

aprendizagens significativas e colaborativas à sua vida social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A concepção interacionista da linguagem e sua implicação pedagógica sistematizada em 

uma sequência didática, via gênero crônica 

Palavras-chave: Ensino. Linguagem Interacionista. Modelo Didático. Gênero Crônica. Sequência 

Didática. 

Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica constitui-se, por ora, como pesquisa-ação no 
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momento de sua implementação na Escola. Sua elaboração justifica-se pela necessidade de se 

desenvolverem ações pedagógicas que propiciem o letramento ao aluno. Assim, tendo a Escola a 

função primordial de possibilitar  a inserção e a proficiência do educando nas atividades de 

linguagem que o envolve socialmente – em situações reais de interlocução – sugere-se um 

trabalho, com a língua portuguesa, voltado aos gêneros discursivos, ao texto. Propõe-se uma 

prática pedagógica instigante e desafiadora ao aluno por ele conhecer a metalinguagem vinculada 

ao efeito de sentidos que o léxico, a morfossintaxe, por exemplo, mobilizam em cada gênero oral 

ou escrito. Por conseguinte, esta proposta objetiva aprimorar a competência leitora e discursiva do 

aluno – despertando nele o prazer pela autoria textual sob a perspectiva interacionista da 

linguagem – promovendo práticas discursivas e análise linguística pertinentes ao gênero literário 

crônica, didatizadas em uma sequência (oficinas). No processo de sua implementação, serão 

contempladas as avaliações formativa e somativa, como sugerem as DCE Paraná (2008), 

produzidas pelo aprendiz. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA CRISTINE BERTHIER 

ORIENTADOR: PASCOALINA BAILON DE OLIVEIRA SALEH 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Sala de apoio: uma proposta de letramento com o uso da internet 

Palavras-chave: letramento; educação; tecnologia da informação e comunicação 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência pedagógica ocorrida durante 

a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, promovido pela SEED-PR 

durante o período de 2009 – 2011. Para tanto, fez-se necessário destacar alguns problemas 

relacionados ao nível de letramento de grande parte dos alunos da educação básica, bem como 

fazer uma rápida abordagem sobre os conceitos teóricos que fundamentam o ensino de Língua 

Portuguesa no Paraná. Em seguida foram trabalhadas propostas de atividades junto às turmas de 

Salas de Apoio à Aprendizagem. Posteriormente realizou-se a análise dos resultados obtidos com 

a aplicação do projeto. Com base nessas análises considera-se que o trabalho desenvolvido na 

Sala de Apoio à Aprendizagem mostrou-se eficaz, uma vez que os alunos interessaram-se pelas 

atividades propostas. Quanto à melhoria no processo de letramento observou-se que o 

aprendizado tornou-se real e, consequentemente, obteve-se resultado positivo na sala de aula. 

Sobre o uso das tecnologias disponíveis no laboratório de informática, constatou-se que tais 

recursos são uma excelente forma de estimular e mostrar aos alunos as dificuldades em relação à 
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estruturação textual, uma vez que tais recursos possibilitam a visualização dos problemas 

apresentados nos textos produzidos e, a partir daí, conseguem reestruturá-los de forma mais 

eficaz. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: letramento em salas de apoio: o uso das tic\'s como recurso didático 

Palavras-chave: letramento, tecnologia, gêneros textuais. 

Resumo: Este material foi elaborado em forma de sequências didáticas a partir de gêneros 

textuais previamente selecionadas com o objetivo de estimular o uso de recursos tecnológicos 

disponíveis na escola (TV Pendrine e Laboratório Paraná Digital). Pretende ainda oferecer dicas 

de sites e softwares educativos que poderão ser utilizados como ferramentas para estimular os 

alunos das Salas de Apoio à Aprendizagem a completar o processo de letramento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA ROGERIA RAMALHO DA SILVA 

ORIENTADOR: LUCIA OSANA ZOLIN 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Questões de gênero em poemas de cora coralina 

Palavras-chave: Movimento Feminista. Literatura de autoria feminina . Cora Coralina. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar os resultados das atividades desenvolvidas 

nas aulas de Língua Portuguesa, na 6ª série D, do período vespertino, ano de 2010, do Colégio 

Estadual Bento Mossurunga – Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, na cidade de 

Umuarama, relacionadas ao projeto PDE “Questões de gênero em poemas de Cora Coralina”, 

afeto aos estudos da Literatura de Autoria Feminina. Foram desenvolvidas atividades como leitura, 

análise de textos, debates, entrevistas, no intuito de contribuir para com a formação de cidadãos 

críticos capazes de refletir acerca das diferenças, sobretudo no que se referem às questões de 

gênero. Os temas abordados giraram em torno do Movimento Feminista e da Literatura de autoria 

Feminina, com enfoque especial na obra da poetisa Cora Coralina. Acreditamos ter alcançado 

resultados satisfatórios, já que os educandos demonstraram mudança de mentalidade e atitudes 

relacionadas à maneira de pensar os papéis femininos na sociedade, bem como o modo de 

entender a representação de imagens femininas na literatura.  Nosso desejo é dar continuidade a 

esse trabalho, acompanhando a referida turma até o final do Ensino Fundamental, e se possível, 

envolver outros professores no projeto. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Questões de gênero em poemas de cora coralina 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: Não disponível. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEIDE APARECIDA RODRIGUES 

ORIENTADOR: NAIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Leitura e Releitura dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: transformação; escola; criança; leitura; direção. 

Resumo: A transformação da escola mediante a audaciosa modificação do ato educativo, seus 

conteúdos, seus processos e sua relação com o saber, numa tentativa de acabar rapidamente 

com os múltiplos fracassos segregativos, para que ela se torne, enfim, o local de construção de 

poderes funcionais por parte das crianças. Nessa perspectiva, de real importância é o campo da 

leitura e do seu aprendizado, e o projeto Leitura e Releitura dos Contos de Fadas procura, através 

desse artigo, analisar as dimensões dos contos de fadas à imaginação da criança. Sendo que sua 

forma e estrutura sugerem à criança imagens com as quais ela pode fundamentar seus devaneios 

e, com eles, dar melhor direção a sua vida e as suas criações. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e Releitura dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: leitura;releitura;contos;fadas 

Resumo: Caderno Pedagógico, direcionada a alunos da 5ª série (6º ano). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEIDE BEZERRA DE SOUZA SILVA 

ORIENTADOR: ELAINE DE MORAES SANTOS 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 
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Artigo 

Título: Gêneros Jornalísticos: a produção textual na formação de alunos autores 

Palavras-chave: Gêneros jornalísticos; leitura; produção textual. 

Resumo: A produção textual é uma prática de linguagem indispensável, em especial porque a 

escrita está presente no uso real do cotidiano de qualquer pessoa, e não somente no universo 

escolar dos alunos, ou nas aulas de língua materna. Apesar dessa relevância, muitas pesquisas e 

diversos relatos de professores corroboram a ideia de que vários estudantes terminam a 

escolarização básica sem essa habilidade bem desenvolvida. Com base nessa constatação, 

elaboramos este Artigo que se apresenta como um complemento à nossa proposta de intervenção 

pedagógica, de forma a mostrar como produzir um jornal coletivo na escola a partir da noção de 

gêneros do discurso. A escolha desse propósito justifica-se pelo fato de o texto jornalístico ser um 

instrumento valiosíssimo para o desenvolvimento não só da leitura e da escrita, mas também da 

autonomia e da criticidade desses jovens em formação. Assim, esperamos fornecer subsídios 

teóricos e práticos para professores, a respeito da elaboração de um jornal escolar coletivo com a 

finalidade maior de contribuir para o domínio da competência discursiva escrita dos alunos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gêneros Jornalísticos: a produção textual na formação de alunos autores 

Palavras-chave: Gêneros jornalísticos;leitura;produção textual 

Resumo: A produção textual é uma prática de linguagem indispensável, em especial porque a 

escrita está presente no uso real do cotidiano de qualquer pessoa, e não somente no universo 

escolar dos alunos, ou nas aulas de língua materna. Apesar dessa relevância, muitas pesquisas e 

diversos relatos de professores corroboram a ideia de que vários estudantes terminam a 

escolarização básica sem essa habilidade bem desenvolvida. Com base nessa constatação, 

elaboramos este Caderno Pedagógico, que se apresenta como complemento à nossa proposta de 

intervenção pedagógica, de forma a mostrar como produzir um jornal coletivo na escola a partir da 

noção de gêneros do discurso. A escolha desse propósito justifica-se pelo fato de o texto 

jornalístico ser um instrumento valiosíssimo para o desenvolvimento não só da leitura e da escrita, 

mas também da autonomia e da criticidade desses jovens em formação. Assim, esperamos 

fornecer subsídios teóricos e práticos para professores, a respeito da elaboração de um jornal 

escolar coletivo com a finalidade maior de contribuir para o domínio da competência discursiva 

escrita dos alunos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEMENTINA DO CARMO MENEGASSI 

ORIENTADOR: FLAVIA ZANUTTO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Práticas de Leitura e escrita nas aulas de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Mediação. Gêneros textuais. Ensino. 

Resumo: Este artigo descreve a experiência obtida com o trabalho desenvolvido no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) de 2010, com o objetivo de promover atividades de leitura, 

escrita e reescrita de textos. Para tal, trabalhamos com a transposição do gênero textual crônica 

literária para o gênero história em quadrinhos. As situações planejadas permitiram a exploração 

da criatividade, da imaginação e da criticidade dos alunos, levando-os a refletir sobre os textos 

que leram e escreveram, analisando os aspectos linguísticos, bem como as características de 

cada gênero textual; o efeito das condições de produção do discurso na construção do texto e de 

seu sentido. Nesta proposta, coube ao professor propiciar a leitura, a escrita e a reescrita, de 

maneira contextualizada, frente ao seu papel de mediador do conhecimento científico. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A leitura e a escrita na transposição do gênero crônica literária para o gênero história em 

quadrinhos 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Mediação. Gêneros textuais. Ensino. 

Resumo: Nossa proposta de intervenção pedagógica visa  promover atividades de escrita de 

textos em quadrinhos, uma vez que esse tipo de gênero textual circula com muita facilidade entre 

os alunos. Além disso, objetivamos, também, propostas de leitura para a exploração da 

criatividade, da imaginação e da criticidade do estudante, por meio de situações em que os alunos 

tenham oportunidade de refletir sobre os textos que leem e escrevem, analisando, de forma 

contextualizada, os aspectos linguísticos e as características de cada gênero textual; o efeito das 

condições de produção do discurso na construção do texto e de seu sentido. A realização de um 

trabalho dessa natureza justifica-se pela implementação de ações planejadas e avaliadas quanto 

ao processo ensino e aprendizagem, tornando os estudantes leitores e produtores de textos,  no 

caso, a transposição do gênero textual crônica para o gênero história em quadrinhos. Nessa 

proposta, cabe ao professor propiciar a leitura e a escrita, pois é o seu papel mediador do 

conhecimento no processo ensino aprendizagem, através de estratégias e de uma postura 

educadora, interagindo e propiciando crescimento intelectual do aluno. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEUNICE TEREZINHA SABEDOT CELLA 

ORIENTADOR: ALEXANDRE SEBASTIAO FERRARI SOARES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: O Discurso Jornalístico através dos Editoriais 

Palavras-chave: discurso jornalístico; editorial; análise do discurso. 

Resumo: O presente artigo relata uma proposta de trabalho desenvolvida com os alunos do 2º 

ano do Ensino Médio , do Colégio Estadual Tancredo Neves, tendo como objetivo principal  levar 

os educandos a ter um contato maior com o jornal, dando a eles a oportunidade de discutir e 

analisar a Construção do Discurso Jornalístico presentes nos Editoriais, sob o enfoque teórico e 

metodológico da análise do discurso de orientação francesa. O resultado apresentado foi 

favorável, os alunos perceberam que o discurso presente no Editorial vai além de seu caráter 

informativo, ele produz verdades e um discurso de representação do mundo a partir de certas 

condições de produção. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Discurso Jornalístico através dos Editoriais 

Palavras-chave: discurso jornalístico; editorial; análise do discurso. 

Resumo: Conforme as Diretrizes Curriculares de Educação Básica do Estado do Paraná (2008, p. 

55). A ação pedagógica referente a linguagem precisa pautar-se na interlocução, e em atividades 

planejadas que possibilitem o aluno a leitura e a produção oral e escrita, bem como a reflexão e o 

uso da linguagem em diferentes situações. Desse modo sugere-se um trabalho pedagógico que 

priorize as práticas sociais. ( Grifos Nossos). Entendemos que o trabalho com o jornal em sala de 

aula pode ser considerado como um processo de construção de conhecimento, onde através da 

leitura e escrita o aluno pode perceber que o discurso presente vai além de seu caráter 

informativo, ele produz verdades e um discurso de representação do mundo a partir de certas 

condições de produção. Assim para uma intervenção que favoreça a aprendizagem dos alunos, 

melhorando o entendimento sobre os discursos jornalísticos foi elaborada uma Seqüência Didática 

em três módulos organizados. O objetivo desse trabalho é levar o aluno a ter um contato maior 

com o jornal, dando a eles a oportunidade de discutir e analisar a Construção do Discurso 

Jornalísticos presentes nos Editoriais, compreendendo o seu funcionamento e seus efeitos de 

sentido. Dessa forma o trabalho estará fundamentado na concepção de língua como interação 

entre as pessoas onde todos podem exercer sua cidadania. As avaliações do desenvolvimento 

das atividades serão feitas de forma contínua, isto é em todos os momentos, durante a 
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implementação da proposta de intervenção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEUSA HEIDEMANN 

ORIENTADOR: GREICE DA SILVA CASTELA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A construção de leitores críticos a partir do gênero fábula. 

Palavras-chave: leitura; fábulas; ensino. 

Resumo: Procuramos apresentar neste artigo, as atividades antecipatória, também chamada de 

leitura prévia, tendo como finalidade estimular os alunos a ler determinado conteúdo dos textos e 

a buscar os seus significados para fazer a ressignificação: a diferentes gêneros discursivos e a 

levantar hipóteses sobre o texto a ser lido mediante seus conhecimentos, apoiando-se em 

experiências próprias, isto é em seus próprios esquemas cognitivos. Quanto mais próximas os 

elementos textuais estiverem do conhecimento do aluno,  maior será  a chance de êxito na  

leitura. A escola, a pretender ensinar, deve levar em conta o que o aluno traz consigo, a sua 

experiência pessoal, adquirida no seu grupo. Em outras palavras,  o conhecimento linguístico, o 

conhecimento textual, o conhecimento do mundo devem ser ativadas durante a leitura para poder 

chegar ao momento  da compreensão. O mero passar de olhos pela linha não é leitura, pois a 

leitura implica uma atividade de procura por parte do leitor,  no seu passado, de lembranças e 

conhecimentos, daqueles que  são relevantes para a compreensão de um texto que fornece pistas 

e sugere  caminhos , mas que certamente não explícita tudo o que seria possível explicitar. 

Concluindo, o sujeito que utiliza a linguagem não é um ser passivo, mas alguém que interfere na 

constituição do significado do ato comunicativo. Portanto, há uma relação intrínseca entre o 

lingüístico e o social, que precisa ser considerada no estudo da língua. Por isso, o lugar 

privilegiado para a análise desse fenômeno é o discurso que se materializa na forma de um texto. 

Como diz Orlandi, (1996, p.15), “o bom  leitor é aquele que sabe que há outras leituras, que o 

sentido pode ser outro”. Pensando assim, optamos por uma alternativa: abrimos espaços para 

outro leitores comporem possíveis respostas ás questões  de compreensão  e interpretação de 

texto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A construção de leitores críticos a partir do gênero fábula. 

Palavras-chave: leitura; fábulas; ensino. 
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Resumo: O profesor deve estar consciente da necessidade de se formar leitores capazes de ler o 

mundo nos seus mais variados contextos.Através de estratégias didático-pedagógicas e 

linguísticas, enfatizar a abordagem da leitura interacionista. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEUZA FELIPIN 

ORIENTADOR: LUCIA OSANA ZOLIN 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A trajetória da conquista do espaço feminino na literatura brasileira 

Palavras-chave: Movimento feminista; Literatura de autoria feminina; Trajetória. Personagem 

feminina. 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar os resultados da implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, realizado com alunos do 1º ano do 

Ensino Médio, em uma escola pública, no município de Maringá. A intervenção teve como objetivo 

principal estudar a representação da personagem feminina em contos de autoria feminina da 

Literatura Brasileira Contemporânea. Tratou-se de analisar a trajetória da literatura brasileira de 

autoria feminina, com vistas ao desnudamento do modo como as escritoras, em diferentes 

épocas, discutiram e representaram à condição social da mulher. Para isso buscou-se escolher 

contos em que as personagens fossem protagonistas a fim de identificar elementos importantes 

na representação da mulher. As autoras em foco foram Júlia Lopes de Almeida, com o conto “A 

caolha”, publicado no ano de 1903; Clarice Lispector, com os contos “Uma Galinha” e “Amor” 

publicados na coletânea de contos Laços de família (1960); e Lygia Fagundes Telles, com os 

contos “O Jardim Selvagem”, e “Antes do baile verde” pertencentes à coletânea Antes do baile 

verde (1970). O modo de representação das personagens femininas das narrativas escolhidas 

dessas escritoras foi analisado levando em conta o suporte teórico fornecido pela Crítica Literária 

Feminista. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A trajetória da conquista do espaço feminino na literatura brasileira 

Palavras-chave: Movimento feminista. Literatura de autoria feminina. Trajetória. Personagem 

feminina. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por finalidade propor um estudo da personagem 
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feminina em contos de autoria feminina da Literatura Brasileira, tendo em vista que, 

tradicionalmente, a mulher esteve excluída do cenário da arte literária. Pretende-se, também, 

desenvolver em nossos alunos o espírito crítico em relação ao tema proposto para que se tornem 

sujeitos atuantes na sociedade contemporânea, bem como proporcionar a reflexão sobre o papel 

da mulher na sociedade e no universo literário. As autoras em foco são Júlia Lopes de Almeida, 

Clarice Lispector e Lygia Fagundes Telles. Ao propor este estudo, busca-se identificar de que 

maneira as personagens femininas são construídas nas narrativas, levando em conta o suporte 

teórico fornecido pela Crítica Literária Feminista. A concepção de leitura adotada nas análises 

propostas é a do sócio-interacionismo, com foco na interação autor-texto-leitor, que auxiliará o 

aluno-leitor na compreensão, inferenciação e interpretação do texto, num processo de produção 

de sentidos mais consistente. Para isso, buscou-se aporte teórico nos autores Isabel Solé (1998) 

e Renilson J. Menegassi (2005). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEUZA RIBEIRO MACHADO 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS SANTOS SIMON 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A crônica – uma visão crítica e poética da realidade 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Gênero textual. Produção de texto. 

Resumo: Este trabalho tem como proposta avaliar o desenvolvimento de um projeto de ensino de 

língua materna através do gênero textual crônica, a fim de investigar os resultados alcançados 

através da metodologia aplicada no desempenho de compreensão de características próprias do 

gênero, bem como da  aplicabilidade destas particularidades específicas em produções de autoria 

própria, em alunos do 1º ano do ensino médio. Através de uma série de atividades organizadas 

em oficinas foi proporcionado aos alunos o conhecimento das características básicas do gênero: 

conteúdo temático, estrutura composicional e linguagem, realizando-se um trabalho voltado para a 

produção de textos. Foi utilizado para a implementação do Projeto, um material didático elaborado 

de modo a contemplar os aspectos constitutivos da crônica. Embasado em paralelos entre textos 

informativos e literários, o método adotado possibilitou a inserção dos alunos nos aspectos 

literários da crônica. Como estratégia para o uso literário da linguagem, propôs-se a utilização da 

ficção, do humor, da subjetividade e do lirismo. Para a compreensão destas estratégias realizou-

se a leitura e análise destes elementos em textos do gênero, passando-se depois à produção de 

textos. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A crônica – uma visão crítica e poética da realidade 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Gênero textual. Crônica. Produção de texto. 

Resumo: O Material Didático em questão foi produzido como subsídio para a prática de 

compreensão e produção textual. O trabalho apresenta aspectos específicos do gênero do 

discurso: a  crônica, e traz  textos e atividades que  têm como objetivo aprofundar o conhecimento 

do gênero.  A partir do estudo do tema, de aspectos composicionais e da linguagem peculiares à 

crônica  pretende-se criar uma familiaridade com a estrutura do texto, a fim de que tendo se 

apropriado destas particularidades, os alunos possam produzir as suas próprias crônicas. 

Confronta-se nas atividades elaboradas para esta Produção Didática, aspectos do gênero 

informativo e literário, haja vista que a crônica tem características de ambas as esferas de 

comunicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA MAGRO 

ORIENTADOR: MARCIO ROBERTO DO PRADO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O conto maravilhoso em sala de aula como motivador de leitura e escrita 

Palavras-chave: gêneros textuais; conto maravilhoso; motivador; leitura; escrita. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de Projeto de Intervenção 

Pedagógica desenvolvido pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do 

Paraná. O projeto cujo título é “O conto maravilhoso em sala de aula como motivador de leitura e 

escritura”. Alguns objetivos gerais que nortearam a pesquisa foram promover aprendizagem leitora 

reconhecendo a leitura como fonte de prazer e de conhecimento de mundo; fornecer 

oportunidades de crescimento,ampliando a consciência e exercício da cidadania; e promover 

experiências de leitura e escrita para desenvolver o imaginário por meio dos textos literários. A 

partir de tal enfoque, justificamos a escolha pelo conto maravilhoso porque é ambiente de magia e 

diversão, ao mesmo tempo em que cheio de significados. Os principais autores que embasaram o 

trabalho foram: sobre gêneros (BAKHTIN, 2003); sobre narrativa (TODOROV, 1978); sobre contos 

de fadas (COELHO, 2000). A metodologia desta pesquisa encontra-se no contexto da Pesquisa 

Aplicada em Ciências Sociais e Humanas, de natureza qualitativa, cujos procedimentos foram: 

bibliográfico e experimental havendo intervenção em contexto escolar específico. Os resultados 
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corresponderam em grande parte aos objetivos pré-estabelecidos oferecendo ao educando e ao 

educador um lugar de entusiasmo, aprendizagem e magia com os contos de fadas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Conto Maravilhoso em sala de aula como motivador de leitura e escritura. 

Palavras-chave: literatura, narrativa, conto maravilhoso, leitura, escritura. 

Resumo: O objetivo deste caderno pedagógico é explorar a narrativa em sala de aula, visando 

motivar no aluno, tanto a leitura quanto a escritura através do conto maravilhoso, optando por esta 

forma literária devido ao fato de a narrativa estar presente na vida de todas as pessoas, contando 

e recontando suas histórias em todos os tempos, lugares e em qualquer sociedade, o que 

credencia essa narrativa a ser um espaço reflexivo e criativo privilegiado. Além disso, esse 

trabalho mostra-se adequado a um público pré adolescente devido ao fato de ter grande afinidade 

por esses contos, o que produzirá em sala de aula um ambiente agradável de aprendizagem. 

Além disso, o educando poderá ser incentivado para leitura de outros textos literários, bem como 

apropriar-se-á dos elementos narrativos de suas estruturas, aperfeiçoando sua capacidade de 

leitura, interpretação e produção de textos. Por fim, esses contos resgatam também a arte de 

contar e ouvir histórias, enriquecendo a formação, desenvolvendo o intelecto, bem como 

esclarecendo suas emoções proporciando autorreflexão, autonomia e liberdade de pensamento e 

de produção linguística. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CRISTIANE MARI CARVALHO DE OLIVEIRA FERREIRA 

ORIENTADOR: JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGUEIRA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O uso das tecnologias educacionais contribuindo para o processo ensino-aprendizagem 

em língua portuguesa 

Palavras-chave: Tecnologias; gêneros textuais; ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar aos professores de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental do Estado do Paraná reflexões sobre a contribuição do uso das tecnologias 

educacionais para o processo ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa e apresentar a 

experiência resultante do projeto de Intervenção Pedagógica realizada por meio do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE 2009, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do 

Estado do Paraná - SEED, em parceria com a Universidade Federal do Paraná e a Faculdade 
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Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá – FAFIPAR. Utilizando a metodologia da 

pesquisa-ação, foi desenvolvido um trabalho com o uso das tecnologias (TV pen-drive e sala de 

informática) como instrumento de apoio ao desenvolvimento de atividades de leituras, pesquisas, 

debates, produção e reestruturação de textos significativos, que culminou na construção de um 

jornal eletrônico, para a postagem dos diferentes gêneros textuais produzidos pelos alunos das 

séries finais do Ensino Fundamental. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso das novas tecnologias educacionais contribuindo para o processo ensino-

aprendizagem em Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Discurso. Tecnologias. Leitura. Escrita. Ambientes interativos. 

Resumo: A sociedade contemporânea está selada por novas instâncias de comunicação oral e 

escrita, profundamente amparadas pela virtualidade, fenômeno que rompe os limites de espaço, 

tempo e linearidade nos processos de interação linguístico-discursiva. Ao mesmo tempo, 

mediados pelos recursos da informática, esses recentes, velozes, hipertextuais, sedutores e 

poderosos ambientes de circulação dos discursos constituem crianças e jovens que experimentam 

também novas relações com a linguagem e são esses sujeitos que, cada vez mais, estão 

presentes em nossas salas de aula. Portanto, o trabalho com Língua Portuguesa na escola – 

intensamente sustentado pela perspectiva da prática com os diferentes gêneros do discurso, 

articulando-os aos eixos de oralidade, escrita, leitura e análise lingüística - não pode mais furtar-se 

de trazer aos seus encaminhamentos as novas mídias, entendendo-as como importantes 

ambientes discursivos e interativos, lugar privilegiado não só de busca de informações, mas 

também de construção do conhecimento, de aprendizado significativo e interdisciplinar. Assim 

sendo, pela metodologia da pesquisa-ação, este projeto se propõe tanto a teorizar as questões já 

esboçadas, quanto a desenvolver um trabalho com o uso das tecnologias (TV pen-drive e sala de 

informática) como instrumento de apoio ao desenvolvimento de atividades de leituras, pesquisas, 

debates, produção e reestruturação de textos significativos, culminando na construção de um 

jornal eletrônico, para a postagem dos diferentes gêneros textuais produzidos pelos alunos das 

séries finais do Ensino Fundamental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CRISTIANI VENTURA DA SILVA BORTOLOTTI 

ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA CORDEIRO 

IES: UEL 
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Artigo 

Título: A  aula  de leitura: as estratégias cognitivas em foco 

Palavras-chave: estratégias de leitura; conhecimento prévio; gêneros; teoria cognitiva. 

Resumo: Este artigo relata o resultado do trabalho de intervenção sobre as estratégias cognitivas 

de leitura, desenvolvido com professores e alunos de 7ªs e 8ªs séries da Escola Estadual Dr. 

Waldemiro Pedroso, município de Jaguapitã – Paraná, nos anos de 2010/2011.  A proposta partiu 

da observação e comprovação de dois fatores: o de que os professores de Língua Portuguesa 

tinham muitas dúvidas quanto à proposta teórica para o ensino da leitura apresentada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do 

Paraná e, consequente dificuldade em ensinar os alunos a lerem efetivamente; e da estatística da 

escola que mostrava o número de alunos reprovados na disciplina. O objetivo central do trabalho, 

portanto, foi discutir com os professores de Língua Portuguesa sobre suas práticas quanto ao 

ensino da leitura, oferecendo-lhes subsídio teórico sobre o ato de ler, bem como das estratégias 

cognitivas de leitura e, sugestões para o desenvolvimento dessas  estratégias a partir de alguns 

gêneros textuais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Aula-de-leitura?! Como assim? 

Palavras-chave: Estratégias de  leitura, conhecimento prévio; poema; charge. 

Resumo: Este trabalho justifica-se pela grande dificuldade dos alunos na leitura competente e 

sendo esta a função da escola, é preciso oferecer oportunidades para desenvolver habilidades 

que ativem  estratégias de leitura e que facilitem a construção do sentido do texto. Assim, 

elaboramos um material organizado em três momentos: “Reflexão da prática”; “A proposta teórica: 

um conhecimento imprescindível” e “A aplicação da teoria via gêneros”, com enfoque na Teoria 

Cognitiva da Leitura. Iniciamos o trabalho com a reflexão sobre o conceito e tudo o que está 

implícito na palavra “aula” (conteúdo, objetivos, metodologia, etc.),  com o objetivo de conduzir os 

professores à reflexão acerca de sua prática tendo em vista a “aula de leitura\" e a formação de 

leitores críticos. A seguir, oferecemos subsídio teórico pautado na justificativa de que é 

imprescindível ao professor conhecer mais profundamente quais os fatores envolvidos no 

processo de aquisição da leitura, para que possa intervir e oferecer oportunidades que facilitem o 

desenvolvimento da leitura. Por fim, apresentamos sugestões de trabalho com os gêneros poema 

e charge e a aplicação de estratégias de leitura a partir da ampliação do conhecimento textual dos 

alunos haja vista a importância deste conhecimento para a formação de leitores competentes. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CRISTINA GODOI GENTILINI 

ORIENTADOR: VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A Biblioteca Escolar E A Dinamização Da Leitura: Conhecendo os clássicos. 

Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Clássicos Literários. Letramento Literário. Práticas de Leitura. 

Resumo: A rotina escolar incorporada por professores e profissionais da educação tem 

distanciado os mesmos da leitura, sobretudo dos chamados clássicos literários. As dificuldades 

encontradas na prática dessa atividade ocorrem, muitas vezes, por muitos não reconhecerem a 

literatura como mola propulsora que arremessa o indivíduo num universo de maior socialização e 

realização pessoal. A fim de responder a questão sobre o que se pode fazer para que professores 

e funcionários utilizem a leitura dos clássicos como forma de aprimoramento cultural, 

desenvolveu-se um projeto de otimização do espaço da Biblioteca na escola. As atividades foram  

desenvolvidas em um projeto de leitura dentro da comunidade escolar, envolvendo professsores e 

profissionais da educação, tendo como espaço a Biblioteca do Colégio Estadual \"João Marques 

da Silveira\" - EFM, em Quatiguá, PR. As práticas de leitura literária objetivaram a incorporação do 

hábito da leitura estimulando a reflexão sobre temas universais por meio da leitura dos clássicos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura de Livros Clássicos na Biblioteca 

Palavras-chave: Leitura. Biblioteca. Literatura. 

Resumo: Desenvolver o hábito da leitura é uma atividade que deve ser estimulada, sobretudo no 

meio escolar. No entanto, devido às rotinas diárias de atividades acadêmicas mesmo o professor, 

que deveria ser leitor por essência, tende a realizar apenas as leituras necessárias à sua prática 

docente. Do mesmo modo, ocorre com os demais profissionais da educação, os anteriormente 

denominados “funcionários da escola”.  Assim, a falta de hábito de leitura de obras literárias, por 

exemplo, conduz a uma lacuna na formação cultural do indivíduo, uma vez que a literatura possui 

um alto potencial de socialização e humanização.  Sob este aspecto, este projeto defende que ler 

não é somente importante, é vital. Gostar de  ler é um aprendizado e requer tempo e constância, 

por isso o hábito de ler precisa ser motivado. Entendemos que ao estimular a leitura literária entre 

os docentes e funcionários isso se refletirá na prática docente e nas demais atividades escolares. 

O objetivo é despertar no professor e profissionais da educação o hábito de leitura, aplicando 

metodologias voltadas para a leitura e interpretação, tendo a Biblioteca como centro difusor da 

leitura no espaço escolar. O projeto está direcionado aos professores e funcionários da educação 
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do Colégio Estadual “João Marques da Silveira – EFM”, podendo se estender à comunidade 

quatiguaense através de atividades realizadas na biblioteca tais como círculo do livro, feira do 

livro, clube do livro, trocas de livros, hora da leitura e outras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CRISTINA MASCARI 

ORIENTADOR: VIVIANE ARAUJO ALVES DA COSTA PEREIRA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A reescrita em sala de aula: conflitos entre os problemas linguísticos e os objetivos do 

texto. 

Palavras-chave: Análise linguística; opinião; sequência didática. 

Resumo: Esta pesquisa abordou a análise linguística a partir do trabalho com gêneros textuais, 

tendo como bases teórico-metodológicas as concepções de Bakhtin. O objetivo foi verificar a 

ontribuição ou não da gramática normativa para a formação do aluno produtor de textos. 

Utilizando metodologias diferenciadas, comparou-se duas turmas de oitava série. Para uma delas 

foi empregada uma sequência didática, com enfoque no artigo de opinião, análises e atividades, 

elaboradas a partir dos textos estudados. Para a outra turma, a metodologia utilizada baseou-se 

no livro didático do aluno, com avaliações formais, de conteúdo gramatical e produções textuais 

de temas variados. Através desta comparação, estabeleceu-se uma metodologia mais eficiente, a 

fim de se realizar a análise linguística dos textos dos alunos, sem causar-lhes desmotivação, sem 

incorrer numa simples “higienização” do texto e ainda fazê-los compreender que a incorreção 

gramatical e o mau posicionamento de alguns termos ou orações podem resultar em ambiguidade 

e incoerência. Salientou-se ainda a importância da socialização desses textos para além da sala 

de aula, como um instrumento valioso de incentivo à produção e aperfeiçoamento da escrita. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A reescrita em sala de aula: conflitos entre os problemas linguísticos e os objetivos do 

texto. 

Palavras-chave: Gênero textual de Opinião. Análise Linguística. 

Resumo: O presente material didático-pedagógico constitui-se numa Unidade Didática, a qual 

pretende realizar a análise linguística a partir de textos produzidos por alunos de oitava série e 

verificar a contribuição ou não da gramática normativa para a formação do aluno produtor de 

textos. Pretende-se com este material, auxiliar o aluno no melhor domínio do gênero texto de 
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opinião e constituir um ensino de gramática, a partir da análise linguística do texto desse aluno, 

que funcione como auxílio para que ele escreva de maneira adequada numa dada situação de 

comunicação. Para a realização deste trabalho, será utilizado um sistema de comparação entre 

duas turmas de oitava série, sendo aplicado em uma das turmas um sistema tradicional de ensino, 

com utilização da gramática normativa e textos variados, sem a preocupação com o gênero ou 

temática. Para a outra turma será utilizada uma sequência didática, com predomínio de textos de 

opinião e sempre utilizando a mesma temática. Ao final, pretende-se verificar qual das 

metodologias surtiu maior efeito, isto é, qual dos procedimentos resultou em melhores produções 

textuais, principalmente no que se refere à utilização correta da concordância verbal e nominal, 

acentuação, pontuação, coesão e coerência, além das características do gênero estudado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CRISTINA POLIMENI GOES 

ORIENTADOR: MARIANGELA PECCIOLI GALLI JOANILHO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Discurso feminino: um olhar para o que dele transborda 

Palavras-chave: discurso; gênero; revistas femininas; transformação 

Resumo: O discurso para Eni Orlandi é “[...] palavra em movimento, prática de linguagem, é o 

homem falando”. O discurso não é apenas língua ou gramática, é o uso que o homem faz dele ao 

expressar-se. Análise de Discurso não é análise de conteúdo, porque não visa à extração de 

sentido do texto, e sim a identificação e compreensão das condições de produção de um 

determinado discurso que envolvem  sujeitos, situações e memórias. Este projeto trabalha 

sujeitos, situações e memórias a partir do resgate do discurso feminino; analisa a representação 

do feminino nas últimas cinco décadas nos discursos (re) produzidos nas revistas “Jornal das 

Moças”, “Cláudia”, e “Atrevida”, tendo em vista o contexto sócio-histórico-cultural no qual se 

insere. A problematização que norteia esta proposta de trabalho ampara-se na questão: De que 

forma são construídas as discursividades que representam o imaginário sobre o feminino? Tal 

proposição decorre da compreensão de que as práticas discursivas veiculam noções presentes na 

sociedade, reproduzindo, por exemplo, crenças, valores e identidades sociais, ao mesmo tempo 

em que retratam alterações históricas, contribuindo para a transformação nas relações sociais. 

Diante desta assertiva, intenciona-se possibilitar a apreensão de como as representações do 

feminino são veiculadas pela mídia impressa. Objetiva-se, neste sentido, oportunizar aos alunos 

uma leitura crítica, questionando ideologias e contribuindo para possíveis mudanças de 
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mentalidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Discurso feminino: um olhar para o que dele transborda 

Palavras-chave: Análise do Discurso; mídia escrita; discursos femininos. 

Resumo: O presente caderno pedagógico é uma atividade didático-metodológica e de linguagem 

e faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo que busca investigar se o aluno adolescente é 

capaz de perceber como são construídas as discursividades que representam o imaginário 

feminino. Oportunizar momentos de reflexão acerca da condição da mulher nas últimas décadas e 

de análise do processo de construção ideológica do papel feminino na sociedade moderna e 

contemporânea vislumbra-se como um dos objetivos do presente trabalho. As atividades aqui 

propostas serão trabalhadas de forma a promover um maior conhecimento do feminino e de sua 

importância no desenvolvimento da ampliação dos horizontes culturais dos alunos. Como suportes 

para o desenvolvimento das atividades de leitura com enfoque discursivo serão utilizados como 

recursos didáticos textos de mídia escrita que datam do início dos anos 60 até textos atuais que 

podem ser utilizados em sala de aula, para a melhor participação dos alunos em termos de 

subjetividade e da objetividade que a língua possui. Tais pressupostos encontram embasamento 

nas Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação Básica proposta pelo Estado do Paraná, 

no que se refere ao trabalho com a prática de leitura. Desta forma, espera-se contribuir para uma 

qualidade de ensino, por meio do desenvolvimento de Unidades Didáticas que privilegiem a 

análise dos discursos, das vozes que constituem os textos que abordam o universo feminino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DALVA CORREA GOMES 

ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ARAUJO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Formação de Leitores: O gênero crônica na sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura; Crônica; Método Recepcional; Formação do Leitor. 

Resumo: Este Artigo Final apresenta, além do material didático e da implementação, os 

resultados da Intervenção Pedagógica iniciados com o Projeto de Intervenção realizado no 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) de 2009, com o objetivo de experienciar uma 

proposta de formação de leitores, desenvolvendo e motivando o gosto pela leitura através do 

Gênero Textual Crônica na formação inicial de leitores, mostrando claramente que é um caminho 
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mais fácil. De sete livros de crônicas do autor Luís Fernando Veríssimo, foram escolhidas e 

analisadas quatorze, que foram trabalhadas, gradativamente, através do embasamento teórico do 

Método Recepcional.  A implementação citada realizou-se com os alunos da sexta série Z do 

período vespertino, do Colégio Estadual Douradina, Ensino Fundamental e Médio, em Douradina 

– PR. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Formação de leitores: o gênero crônica na sala de aula 

Palavras-chave: Leitura. Crônica. Formação do Leitor. 

Resumo: Esta Unidade Didática justifica-se por três razões: - Ser viável, por ter tempo suficiente 

para a elaboração, ser originada de uma sólida fundamentação teórica devidamente adequada ao 

Ensino Fundamental; - Visa exclusivamente a aquisição do hábito de leitura, tendo como público 

alvo os alunos da 6ª série Z, Vespertina, do Ensino Fundamental II. Sua importância ficará 

registrada por conscientizar, primeiramente, os alunos, suas referidas famílias e a comunidade, 

sobre a      importância da leitura. Nessa prática de leitura coletiva, serão abordadas 14 crônicas 

da última edição das obras de Luís Fernando Veríssimo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DAMAZIO FERREIRA BONFIM 

ORIENTADOR: LUCIANA BRITO 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A leitura de textos poéticos em sala de aula 

Palavras-chave: leitura, poesia, formação social, subjetividade 

Resumo: Este trabalho foi elaborado a partir da aplicação do projeto PDE desenvolvido no 

segundo semestre de 2010 e procura demonstrar que o texto poético pode ser um ponto de 

partida para despertar o gosto pela literatura, e consequentemente, para a leitura e interpretação 

de outros tipos de textos como pretexto. O processo de leitura da Literatura contribuiu para a 

formação do sujeito, não só na condição de leitor, mas, sobretudo, como indivíduo historicamente 

situado, uma vez que a interação texto-leitor promove o diálogo entre o conjunto das normas 

literárias e sociais presentes tanto no texto literário quanto no imaginário do sujeito. O contato com 

a Literatura, em específico com o texto poético, resulta sempre em um ganho para o leitor. Tanto 

faz se ela confirma expectativas ou abala convicções. Fica invariavelmente um saldo de 

conhecimento acerca de si mesmo e do mundo, uma perspectiva inusitada ou uma forma diferente 
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de se autoconhecer e de interagir com a realidade. E é nessa perspectiva que o trabalho em 

questão pretendeu enveredar-se, procurando investigar o papel da leitura da poesia na formação 

dos adolescentes, reafirmando a importância da Literatura na consolidação social e subjetiva do 

ser numa época em que o ato de ler é cada vez mais eventual e raro entre os jovens. Em se 

tratando de adolescentes, tal pressuposto adquire uma dimensão especial, uma vez que eles 

precisam construir por si próprios sua identidade e seu mundo interior. A Estética da Recepção e 

os estudos teóricos de Antônio Cândido, bem como as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná serão fontes teóricas norteadoras em consonância com as teorias teatrais de Brecht e 

Stanislavisk. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O texto poético em sala de aula 

Palavras-chave: leitura, poesia, formação social, subjetividade 

Resumo: O processo de leitura da Literatura contribui para a formação do sujeito, não só na 

condição de leitor, mas, sobretudo, como indivíduo historicamente situado, uma vez que a 

interação texto-leitor promove o diálogo entre o conjunto das normas literárias e sociais presentes 

tanto no texto literário quanto no imaginário do sujeito. O contato com a Literatura, em específico 

com o texto poético, resulta sempre em um ganho para o leitor. Tanto faz se ela confirma 

expectativas ou abala convicções. Fica invariavelmente um saldo de conhecimento acerca de si 

mesmo e do mundo, uma perspectiva inusitada ou uma forma diferente de se autoconhecer e de 

interagir com a realidade. E é nessa perspectiva que o trabalho em questão pretende enveredar-

se, procurando descobrir o papel da leitura da poesia na formação dos adolescentes, reafirmando 

a importância da literatura na consolidação social e subjetiva do ser numa época em que o ato de 

ler é cada vez mais eventual e raro entre os jovens. Em se tratando de adolescentes, tal 

pressuposto adquire uma dimensão especial, uma vez que eles precisam construir por si próprios 

sua identidade e seu mundo interior. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DEBORA ROSANE GONGORA OYOLA 

ORIENTADOR: PAULO DE TARSO GALEMBECK 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A paródia como instrumento de incentivo para a leitura e produção de textos dos alunos do 

ensino médio 
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Palavras-chave: Leitura; Produção de Textos; Intertextualidade 

Resumo: A paródia é uma forma de contestar ou ridicularizar outros textos. Nela há uma ruptura 

com as ideologias impostas e, por isso, é objeto de interesse para os estudiosos da língua e das 

artes. Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento dos alunos em relação ao interesse 

pela leitura e produção textual a partir da produção de paródias de letras de músicas, poesias, 

histórias infantis e provérbios populares. Uma diversidade de textos foram selecionados para 

análise deste projeto (poesias, músicas, histórias infantis e provérbios populares) implementados 

em duas turmas do Ensino Médio do Colégio Estadual Professora Beahir Edna Mendonça, 

durante um bimestre. A partir desse projeto foi realizado um caderno pedagógico contendo 

atividades relacionadas ao tema proposto que foram trabalhadas nas aulas de língua portuguesa 

gerando maior interesse por parte dos alunos durante as aulas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Paródia como incentivo para a Leitura e Produção de textos. 

Palavras-chave: paródia, leitura, produçao de textos 

Resumo: Este caderno pedagógico tem como objetivo conceituar texto, intertextualidade e 

paródia. As atividades aqui propostas poderão ser trabalhadas em sala de aula, com alunos do 

Ensino Fundamental e médio. Os textos apresentados são de diferentes gêneros textuais: 

narrativos, charges, Anúncios Publicitários, Poesias, Provérbios Populares, Quadrinhos e Histórias 

Infantis. A proposta é diferenciar as aulas de língua portuguesa tornando-as mais agradáveis e 

produtivas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DEISY PONTES CARDOSO 

ORIENTADOR: MIRIAN MARTINS SOZIM 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: O gênero editorial 

Palavras-chave: leitura; escrita; gênero editorial. 

Resumo: Neste artigo, expõe-se o trabalho com o gênero editorial, o qual constitui uma prática 

relevante para o desenvolvimento da escrita do aluno do Ensino Médio. A escolha por este 

trabalho surgiu de uma das problemáticas vividas no interior da sala de aula, e dos textos 

produzidos em concursos vestibulares, ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), os quais 

mostram que os alunos não escrevem porque não compreendem o que leem. Muito menos fazem 
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inferências. A partir de tais constatações, evidenciou-se a necessidade de os alunos terem acesso 

letrado a textos dos mais diferentes suportes e linguagem, destacando neste trabalho os textos de 

caráter jornalístico – revista Isto é, jornal Folha de São Paulo e Gazeta do Povo. Levou-se então, 

o aluno a assumir-se como interlocutor dos textos que leu, trabalhou-se a questão da 

compreensão daquilo que está escrito, identificou-se questões, tirou-se conclusões, foi despertada 

a tomada de posições e criticidade, percebeu-se a importância de ler, adquiriu predisposição para 

a construção de seu próprio texto de opinião. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero editorial 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Gênero Editorial. 

Resumo: Resumo: Justifica-se esta Unidade Didática pela necessidade de se desenvolver nos 

alunos a capacidade de leitura e escrita dos diferentes gêneros textuais opinativos em diferentes 

situações reais em que circulam na sociedade, nos suportes de revistas e jornais. Tal Unidade 

didática tem como objetivo desenvolver nos alunos do Ensino Médio a capacidade de 

compreensão de leitura e de produção escrita de textos opinativos. Para atender tal objetivos  

foram planejadas atividades sequenciais sobre o gênero editorial visando oportunizar aos alunos 

discussões sobre assuntos polêmicos presentes nos editoriais. Para tal ação serão trabalhados 

textos recentes divulgados em revistas e jornais. E a partir de atividades orais e escritas, 

intenciona-se criar condições de produção escrita do gênero estudado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DELCI CADINI 

ORIENTADOR: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Contação de histórias na escola: uma estratégia para o incentivo à leitura 

Palavras-chave: Leitura. Formação de leitores. Oficinas de Contação. 

Resumo: O presente artigo atende à solicitação do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE/2009, à professora Delci Cadini. Trata-se da apresentação dos resultados de pesquisa 

bibliográfica amparada teoricamente na perspectiva sociológica de leitura – Freire (1984), nas 

Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa (2009), bem como em pesquisadores 

voltados para a temática: formação do sujeito-leitor, aliada à produção de material pedagógico, 

com formato de Unidade Didática, intitulado: “Contação de histórias na escola: uma estratégia 
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para o incentivo à leitura”, oportunizando, através de sua implementação, o caráter vivencial da 

mesma. Inicialmente, teve por público alvo os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

porém, envolveu também alunos do 1º ano do Ensino Médio, de um colégio estadual de Cascavel-

PR. O objetivo foi repensar a prática pedagógica da disciplina de Língua Portuguesa, pois se 

percebe que a escola assume papel fundamental tanto na introdução do aluno no mundo da 

leitura quanto no aperfeiçoamento de sua capacidade leitora. Porém, no cotidiano escolar, com 

frequência, a leitura é usada para ensinar aspectos estruturais da língua e não para despertar o 

prazer em ler. Dessa forma, a professora pesquisadora dedicou-se a apurar o impacto, os 

resultados alcançados e as dificuldades da implementação da prática de contação de histórias no 

cotidiano escolar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Contação de histórias na escola: um poder mágico para o estímulo à leitura 

Palavras-chave: leitura; formação do leitor; contação de história. 

Resumo: O papel da escola não é só o de ampliar os conhecimentos do aluno, mas sim de 

ampliar também as possibilidades de os alunos continuarem aprendendo. Esta unidade tem por 

objetivo despertar a fruição ao gosto pela leitura. Propõe-se fazer a utilização da metodologia 

prazerosa de contar histórias na qual serão desenvolvidas atividades que possam contribuir para 

a formação de novos sujeitos-leitores e possibilitando assim um vínculo agradável ao ato de ler. 

Dada a importância da leitura para o processo de desenvolvimento de um sujeito crítico. Acredita-

se que esta proposta pode ser uma maneira de lazer, de prazer, de aquisição de conhecimento e 

de enriquecimento cultural para o aprendizado do aluno. Portanto é importante ressaltar que ao 

formar leitores estes devem ter envolvimento com que lê e que sintam prazer em contar, relatar e 

possivelmente dramatizar o que leem. As atividades desenvolvidas envolvem a contação de 

histórias como recurso de inventivo à leitura e pretende formar contadores de historias que 

possam desenvolver habilidades de ler e repassar de forma lúdica, atraente e envolvente a 

história lida para os demais alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DELCI TARTARI ZAGO 

ORIENTADOR: FRANCISMAR FORMENTAO 

IES: UNICENTRO 
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Artigo 

Título: A fotografia como metodologia interdisciplinar do ensino sobre poesia 

Palavras-chave: Fotografia. Educação. Poesia. Interdisciplinaridade. 

Resumo: Aprender a produzir a escrita é uma das responsabilidades do estudante em sua 

formação e, quando esta produção está vinculada a uma imagem fotográfica e ao estudo 

geográfico pode caracterizar o aprendizado multidisciplinar. Esta pesquisa apresenta proposta de 

ensino da poesia na educação de estudantes das séries iniciais e questiona de que modo a 

prática pedagógica multidisciplinar pode ser aplicada na produção poética a partir da imagem 

fotográfica. A fotografia representa um recurso metodológico na prática pedagógica interdisciplinar, 

pois, a partir da imagem pode-se compreender a poética em uma interação entre ambas, 

desenvolvendo nos estudantes a prática da poética com o estudo, avaliação, e interpretação da 

imagem, em uma ação multidisciplinar em disciplinas como Português, Arte, Sociologia e 

Geografia. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A fotografia como metodologia interdisciplinar de ensino 

Palavras-chave: fotografia; signo ideológico; filosofia da linguagem; educação. 

Resumo: A imagem ocupa papel central na sociedade contemporânea, destaque para o exercício 

da fotografia, que apresenta condições metodológicas interdisciplinares de ensino na escola. A 

proposta de utilização da fotografia como metodologia de ensino permite fomentar estudo sobre 

questões geográficas, de linguagem, sociológicas e artísticas. A imagem, por meio da fotografia, 

captada pelo estudante pode oferecer  perspectivas de sua esfera de criatividade ideológica de 

diferentes campos sociais, estes  orientados por professor responsável. Assim, este projeto é 

subsidiado pelas reflexões da filosofia da linguagem apresentados por Mikhail Bakhtin, de forma 

que  se  pode interpretar a imagem como um signo ideológico de sentido que materializa relações 

sociais, ampliando as possibilidades de estudos no campo escolar. O aluno após realizar sua 

fotografia pode promover debates com a união da imagem com uma provocação, um texto poético 

que, na visão do aluno, adiciona sentido a imagem. O projeto que orienta esta atividade trata-se 

de CD multimídia com exemplo de atividades, orientações e recursos didáticos para realização 

desta proposta em outros campos escolares, além de  uma mostra  do material produzido por 

estudantes em exposição que transfere o debate da sala de aula para toda a escola. 

 

 

 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DELVIR BERTA PITZ 

ORIENTADOR: MARIA JOSE GNATTA DALCUCHE FOLTRAN 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Viagem pelo mundo da Linguagem – Gêneros Textuais 

Palavras-chave: Leitura, linguagem, gêneros textuais 

Resumo: Este trabalho sistematiza os resultados de um projeto desenvolvido com alunos do 

segundo ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Leôncio Correia, tarefa desenvolvida no 

âmbito do PDE, com coordenação e apoio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – 

SEED, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. O projeto objetivava desenvolver um 

trabalho de leitura crítica e dialógica com diferentes gêneros textuais em séries do Ensino Médio: 

editorial, carta, artigo de opinião, ensaio argumentativo, debate. Para alcançar essa meta, busquei 

uma fundamentação teórica adequada. A partir da constatação de que havia uma certa confusão 

entre gêneros textuais e tipos textuais, parti para a leitura de revistas semanais, já que 

desdobram-se em variados gêneros e tipos textuais e, além disso, trazem assuntos relacionados 

ao cotidiano dos adolescentes. Assim, “fazer uma viagem pelo mundo da leitura” me pareceu ser o 

veículo mais rápido. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Viagem pelo mundo da leitura: Gêneros Textuais 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: Afirmar que o aluno não lê é quase uma unanimidade entre professores; por isso é    

necessário sair do discurso para a prática e tentar reverter este quadro. Ruth Rocha, consagrada 

escritora de livros infanto-juvenis, costuma dizer que existem três categorias de 

crianças/adolescentes: os que se tornarão leitores naturalmente; os que não se tornarão leitores, 

por mais atraente que a leitura se apresente a eles; e aqueles que se tornarão leitores se forem 

adequadamente estimulados. Estes constituem o contingente majoritário. Nesse sentido, até que 

ponto a escola atua para despertar  essas categorias? Apresentar, determinados gêneros textuais 

poderá fazer  a diferença: a forma e estilo, constituídos por certos conteúdos,  permitem a 

interação social, além de cultivar uma atitude  alicerçada em sólido conhecimento da linguagem. O 

projeto será aplicado a turmas do 2º. Ano do Ensino Médio, ou outras, de acordo com a 

conveniência ou a necessidade. O objetivo é apresentar alguns procedimentos que podem ser 

adotados para desenvolver um trabalho de leitura crítica e dialógica com diferentes gêneros 

textuais: editorial, carta, artigo de opinião, ensaio argumentativo, debate regrado, entre outros, 
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encontrados com facilidade nas diversas mídias; todos  serão agrupados na forma de argumentar. 

Os gêneros, retirados da mídia, facilitam a percepção da realidade sócio-política, desenvolvendo, 

assim, o senso crítico do aluno mediante leitura de textos que refletem a própria sociedade. Em 

suma, a  leitura dos gêneros textuais selecionados proporciona a compreensão e domínio de 

recursos linguísticos empregados nos diferentes gêneros e pode, assim, propiciar uma interação 

social mais ativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DENEI MARI CORREA 

ORIENTADOR: ANDREIA DE FATIMA RUTIQUEWISKI GOMES 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: O papel da gramática nas aulas de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de Língua Materna, gramática, análise reflexiva. 

Resumo: Este artigo finaliza as atividades PDE 2009 e contempla a análise crítica da 

Implementação do Projeto de Intervenção Didático-Pedagógico no Colégio Estadual Herbert de 

Souza.  Objetiva-se discutir o ensino tradicional de Língua Materna no Ensino Fundamental e 

apontar possíveis caminhos para um trabalho efetivo com a gramática em sala de aula. As 

reflexões e investigações ocorridas durante toda a implementação contribuíram para entender a 

importância do trabalho com a gramática para dar condições ao aluno de se apropriar de 

habilidades para a produção de diferentes textos. As investigações ocorridas durante todo o 

processo de implementação  não se findam na escrita deste artigo, pois elas apenas serviram de 

norte para continuar acreditando num ensino de língua reflexivo e fecundo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O papel da gramática nas aulas de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: gramática. 

Resumo: O presente material didático pretende apontar caminhos para o trabalho com a 

gramática em sala de aula visando a apropriação efetiva da norma culta (escrita). E tem  como 

objetivos: repensar propostas que dinamizem o ensino da gramática em sala de aula e 

compreender em que sentido a gramática deve ser ensina e entendida nas aulas de Língua 

Portuguesa. A metodologia utilizada no  presente material didático será num primeiro momento  a 

discussão e elaboração de atividades de língua (epilinguísticas) com os professores de Língua 

Portuguesa. E num segundo momento  a o trabalho com os alunos visando a aplicação de 
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atividades linguísticas  que valorize a variedade linguística do aluno e faça-o refletir sobre as 

demais variedades, buscando a competência linguística  na construção do texto escrito. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DENISE ADELIANA BATISTELLA RICCI PINTO 

ORIENTADOR: SILVINO IAGHER 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Sala de apoio à aprendizagem - brincando se aprende a ler e a escrever 

Palavras-chave: Lúdico. Histórias em quadrinhos. Sala de Apoio. Leitura. Escrita. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa e implementação que 

foram desenvolvidos no período de 2009 a 2010, tendo como título SALA DE APOIO À 

APRENDIZAGEM – BRINCANDO SE APRENDE A LER E A ESCREVER  aplicado na disciplina 

de Língua Portuguesa, na sala de apoio, do Colégio Estadual Alfredo Parodi. A implementação 

buscou metas alternativas para dinamizar a Sala de Apoio à Aprendizagem, com atividades 

lúdicas para o ensino da disciplina de Língua Portuguesa no que se refere à escrita e à leitura, 

oferecendo aos alunos atendimento diferenciado por meio de acompanhamento pedagógico. O 

foco foi a aplicação de conteúdos integrados à ludicidade presente nas histórias em quadrinhos e 

tiras, com alunos entre 10 a 13 anos, matriculados na 5ª série. Os alunos que apresentavam 

defasagem e/ou dificuldades na escrita e leitura puderam vivenciar uma metodologia diferente 

para chegarem a um melhor nível de aprendizado, desenvolveram a criatividade e sentiram-se 

estimulados para uma conduta independente e autoconfiante. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Caderno Pedagógico: brincando se aprende a ler e a escrever 

Palavras-chave: lúdico; histórias em quadrinhos; leitura; escrita. 

Resumo: o presente material tem como objetivo auxiliar o professor da sala de apoio à 

aprendizagem com sugestões de atividades lúdicas e dinâmicas para o ensino da língua 

portuguesa, no que se refere à escrita e à leitura. dentro da concepção sociointeracionista serão 

trabalhados os conteúdos integrados a ludicidade presente nas histórias em quadrinhos e tiras.  

trabalharo lúdico na sala de apoio à aprendizagem se faz pertinente para aque os alunos que 

apresentam defasagem e/oudificuldades na escrita e na leitura, possam vivenciar uma 

metodologia diferente para se chegar a um melhor nível de aprendizado, desenvolvendo a 

criatividade e estimulando uma conduta independente e autoconfiante. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DENISE APARECIDA DA ROCHA 

ORIENTADOR: MAURINI DE SOUZA 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Tiras de humor - A integração entre a linguagem verbal e outras linguagens 

Palavras-chave: gênero, lúdico, história em quadrinhos, leitura, escrita. 

Resumo: As tiras de humor (quadrinhos) constituem-se num recurso para tornar o ensino de 

língua portuguesa menos árido e mais atraente e mostra-se eficiente para o desenvolvimento da 

linguagem e da criatividade, transformando-se em fonte para leitura e escrita em sala de aula, 

associado a diversas práticas pedagógicas. Este trabalho está ancorado na perspectiva dos 

gêneros textuais e traz para debate a relevância de uma prática de leitura e escrita de forma 

lúdica com o propósito de contribuir para a formação de leitores, numa época em que a imagem e 

a palavra se associam para a produção de sentido nos diversos contextos comunicativos. Para 

tanto, apresenta-se o relato dos resultados do trabalho desenvolvido, podendo assim comprovar a 

aceitação do gênero abordado, além de ratificar que os quadrinhos aumentam o interesse e a 

curiosidade dos alunos, estimulando-os à leitura e a escrita de forma criativa e prazerosa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Tiras de humor - uma integração entre linguagem verbal e outras linguagens 

Palavras-chave: gênero; lúdico; história em quadrinho; escrita. 

Resumo: Este caderno constitui-se enquanto atividade didático-metodológico e faz parte de um 

projeto de pesquisa mais amplo que busca investigar as possibilidades de aplicação do gênero 

discursivo tira, enquanto sub-tipo de História em Quadrinhos, levando em conta seus aspectos 

sócio-históricos, o propósito comunicativo, os elementos composicionais verbais e não-verbais e 

as temáticas possíveis. O propósito é utilizar as tiras de humor em sala de aula, enquanto 

ferramenta lúdica para o ensino de leitura e escrita do aluno do Ensino Fundamental, com a 

possibilidade de transformar as aulas de língua materna em um espaço no qual o aluno se sinta 

capaz de encontrar significado para a sua aprendizagem. Também, investigar no contexto do 

Ensino Fundamental as possibilidades de utilização das tiras de humor (enquanto objeto de 

ludicidade), para despertar o gosto pela leitura e escrita, levando em conta o contexto 

socioeconômico dos alunos. A concepção sociointeracionista de linguagem foi o ponto de partida 

e o estudo está alicerçado nos conceitos teóricos de Marcuschi sobre gêneros textuais. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DENISE KOSTYCZ MOHR 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A Formação do Sujeito-leitor por Intermédio de Oficinas de Leitura 

Palavras-chave: Leitura; Formação de leitores; Oficinas de leitura; Gêneros discursivos/textuais. 

Resumo: O presente artigo atende à solicitação do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE-2009, à professora Denise Kostycz Mohr. Trata-se da apresentação dos resultados de 

pesquisa bibliográfica amparada teoricamente na perspectiva sociológica de leitura – Freire (2006) 

e Silva (1988 e 2003) e interacionista de linguagem – Bakhtin (1997), aliada à produção de 

material pedagógico, com formato de Unidade Didática, intitulado: “O emprego de gêneros 

discursivos/textuais do cotidiano em oficinas de leitura”, oportunizando, através de sua 

implementação, o caráter vivencial da mesma. Teve por público alvo os alunos da 7ª série ou 8º 

ano do Ensino Fundamental, de um colégio estadual de Cascavel-PR. O objetivo foi repensar a 

prática pedagógica da disciplina de Língua Portuguesa, pois se percebe que a escola assume 

papel fundamental tanto na introdução do aluno no mundo da leitura quanto no aperfeiçoamento 

de sua capacidade leitora. Porém, no cotidiano escolar, com frequência, a leitura é usada para 

ensinar aspectos estruturais da língua e não para despertar o prazer em ler. Dessa forma, a 

professora pesquisadora dedicou-se a apurar o impacto, os resultados alcançados e as 

dificuldades da implementação da prática de oficinas de leitura em sala de aula, no cotidiano 

escolar, considerando para tal, as diversas esferas sociais, bem como os diversos gêneros 

discursivos/textuais que por elas circulam, atrelados ao contexto de produção, ao conteúdo 

temático, à estrutura composicional e ao estilo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O emprego de gêneros discusivos/textuais do cotidiano em oficinas de leitura 

Palavras-chave: Leitura. Formação de leitores. Oficinas de leitura. Gêneros discursivos/textuais. 

Resumo: Uma estratégia que possibilita um trabalho motivador e integrador do texto no contexto 

escolar, sem que perca da sua função na esfera social, são as oficinas de leitura. Visando 

alcançar o objetivo de formar leitores, esta Unidade Didática toma como metodologia as oficinas, 

com atividades diferenciadas para promover o aluno a leitor, despertando o gosto pelo hábito de 

ler. Nesse contexto, busca levantar elementos consistentes para a formulação de propostas de 

intervenção pedagógica. Para isso, ampara-se teoricamente em uma perspectiva sociológica de 

leitura – Freire (2006) e Silva (1988 e 2003) e interacionista de linguagem – Bakhtin (1997). 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DENISE MARISA GOYA 

ORIENTADOR: ELVIRA LOPES NASCIMENTO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Construindo pontes: o jornal em sala de aula 

Palavras-chave: gêneros textuais; jornal; charge; artigo de opinião; sequência didática. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência de aplicação de Seqüencias 

Didáticas de gêneros textuais cujo suporte seja o jornal, os gêneros escolhidos foram a charge e o 

artigo de opinião. As oficinas foram  plicadas em uma turma do ensino médio noturno de um 

colégio público de Londrina, Pr.. Mediada por gêneros textuais configurados no discurso da ordem 

do expor argumentativo, a proposta teve como objetivo ampliar o letramento crítico dos alunos, 

propiciando atividades que visassem ao desenvolvimento de capacidades de leitura, escuta, de 

produção de textos orais e escritos. Os gêneros discursivos da esfera de comunicação jornalística 

constituem instrumentos mediadores para o desenvolvimento de tais capacidades, as atividades 

foram fundamentadas na concepção sócio interacionista (BRONCKART, DOLZ, SCHNEUWLY) 

que considera os gêneros como mega instrumentos que impõem ao usuário um conjunto de 

operações que vão, desde a base de orientação dos parâmetros da situação de produção  aos   

aspectos organizacionais do texto, tais como a conexão dos tipos de discurso e de sequências, a 

coesão referencial, a coesão verbal, o gerenciamento de vozes que atravessam o discurso, a 

seleção lexical, a pontuação, a paragrafação, entre outros. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gêneros Textuais em sala de aula: charge e artigo de opinião 

Palavras-chave: sequencias didáticas, generos textuais. 

Resumo: Parto da premissa de que os gêneros textuais veiculados no jornal impresso podem 

contribuir para desenvolver práticas discursivas que envolvem o desenvolvimento de capacidades 

para a leitura e a produção escrita dos alunos. O enfoque nas práticas discursivas como cerne do 

trabalho didático implica a necessidade de compreendermos melhor a noção de gênero textual, 

assim como a apropriação de ferramentas que permitam a elaboração de dispositivos didáticos 

facilitadores da aprendizagem dos alunos. Tal enfoque implica, por parte do professor, a análise e 

descrição de textos do gênero que apontem o que pode ser ensinável em um determinado 

contexto de ensino. Sendo assim os modelos didáticos dos gêneros em foco constituem o trabalho 
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prévio para a elaboração das Sequências Didáticas, conforme leituras de autores como Joaquim 

Dolz, Bernard Schneuwly e Elvira Nascimento.Este trabalho apresenta como objetivo o ensino da 

escrita, da leitura e da análise de mecanismos linguistico-discursivos acionados pelo produtor de 

discursosargumentativos. Para isso adotamos princípios do interacionismo sociodiscursivo nas 

diferentes etapas do processo: da elaboração do modelo didático dos gêneros à elaboração de 

um conjunto de oficinas nas quais as atividades a serem realizadas pelos alunos desenvolverão 

capacidades nos diferentes eixos de uso da linguagem: leitura, escuta, produção de textos orais, 

escritos, linguagem verbal e não verbal e análise linguística, conforme o que é postulado pelas 

Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado Do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DEOLINDA MAY 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS SANTOS SIMON 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O dia a dia da/dá crônica 

Palavras-chave: crônica; leitura; interpretação. 

Resumo: Este artigo registra a implementação do projeto “O dia a dia da/dá crônica: leitura e 

interpretação” realizada no Colégio Estadual Barbosa Ferraz, de Ivaiporã, com alunos do 1º ano 

do curso Formação de Docentes. O principal objetivo foi promover o gosto pela leitura literária, na 

tentativa de formar leitores competentes, o que é um grande desafio. Crônica foi o gênero 

discursivo utilizado, devido à brevidade e leveza e, também, por tratar de assuntos ligados ao 

cotidiano. O trabalho com as crônicas partiu de temáticas que propiciaram aos alunos interação, 

discussão, reflexão e, inclusive, riso. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O dia a dia da/dá crônica 

Palavras-chave: crônica, leitura, interpretação. 

Resumo: A justificativa de desenvolver um trabalho com crônicas é motivada pela constatação da 

necessidade de uma leitura mais prazerosa que envolva certa dose de lirismo, ironia e humor, e 

que ainda possibilite uma reflexão crítica, através de temas ligados à vida cotidiana dos alunos. 

Percebe-se que muitos deles não adquiriram o hábito de leitura por diversos motivos. Tem como 

principal objetivo buscar a melhoria na leitura e na interpretação de textos, através de estudos de 

crônicas, descobrindo seu valor e espaço na literatura, bem como, auxiliar o educador no ensino 
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de Língua Portuguesa e da Literatura em busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas 

públicas paranaenses. Espera-se, também, despertar e cultivar o gosto pela leitura fazendo com 

que o educando perceba a importância de praticar a leitura constantemente, propiciando 

condições na busca do seu próprio desenvolvimento humano, cultural e social. E, para finalizar, 

aprender a ler de forma crítica e reflexiva o “disperso conteúdo humano” das crônicas. Esta 

unidade didática foi organizada em quatro blocos temáticos: Falando de crônica... parece 

complicado, mas não é!; Falando de amor; Falando em memórias de infância; Falando em direitos 

humanos; A crônica fala de tudo... a escolha é sua! Após a realização da leitura dos textos, serão 

realizadas atividades de discussão oral e questões de interpretação que levem o aluno a ser 

capaz de distinguir não somente as ideias explícitas como também as implícitas que cada texto 

traz. Neste sentido a crônica poderá se constituir num instrumento motivador para a leitura, 

contribuindo na formação do aluno leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DILCE MARIA SIMOES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Estudo do gênero discursivo considerando a sequência didática como opção metodológica 

Palavras-chave: Gênero Discursivo. Sequência Didática. Gênero Convite. 

Resumo: Tendo em vista a concepção de língua apresentada nas Diretrizes Curriculares de 

Língua Portuguesa do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), apontando o trabalho com os Gêneros 

do Discurso como ferramenta para as aulas de linguagem, optamos, na pesquisa, por refletir 

sobre o trabalho com os gêneros na sala de aula, preocupando-nos, mais especificamente com a 

formação continuada de professores de Sala de Apoio à Aprendizagem voltada para esse 

enfoque. Se tomarmos como base as palavras de Marcuschi (2008, p. 51), o qual afirma que “o 

ensino da língua deva dar-se através do texto”, justificamos a necessidade de preparar 

professores para o trabalho com os textos socialmente produzidos. Todavia, ainda é grande o 

desafio de muitos professores da disciplina de Língua Portuguesa, no sentido de compreender 

como realizar este trabalho praticamente. Na perspectiva de contribuir com tais reflexões, 

propomos uma atividade de formação continuada aos professores de Língua Portuguesa que 

atuam nas Salas de Apoio à Aprendizagem, com a intenção de buscar algumas alternativas de 

como superar este desafio, aprofundar o conceito de Gêneros Discursivos, apontar sugestões que 

possam trazer mais segurança aos profissionais que trabalham com esta disciplina e, por fim, 
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propor o trabalho com as Sequências Didáticas como uma metodologia para  desenvolver o 

trabalho com as questões da linguagem. Assim, neste artigo apresentamos reflexões sobre esse 

processo de formação, relatando sua forma de encaminhamento depois de discorrer a base 

teórica que subsidiou essa prática. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência didática: uma proposta de trabalho com o gênero discusivo “convite” – para 

alunos das salas de apoio à aprendizagem 

Palavras-chave: Gênero Discursivo. Sequência Didática. Convite. 

Resumo: O trabalho com a produção de textos de diferentes gêneros é uma das formas de se 

garantir que a escola cumpra com o seu papel de formadora de cidadãos. Escrever, de um modo 

geral, configura-se como um ato de interlocução do produtor que, por meio do texto, dialoga com o 

seu leitor. Desta forma, o trabalho com os gêneros do discurso permite a percepção da 

organização e da interação da língua em uso. Assim, ao desenvolver a produção e análise do 

gênero “Convite\", será possível considerar o tema (conteúdo), a forma composicional (a estrutura 

do gênero) e o estilo (marcas linguísticas) que servirão de identificação e objeto de estudo por 

parte dos professores que participarão dos estudos propostos. Assim será realizado um estudo 

teórico e prático, com os professores das Salas de Apoio à Aprendizagem, no que diz respeito ao 

trabalho com os gêneros discursivos, na perspectiva bakhtiniana, propiciando situações de 

reflexão sobre o trabalho com os vários tipos de textos em sala de aula. Para isso, utilizaremos a 

metodologia das Sequências Didática, como uma metodologia e  um instrumento para realizar o 

trabalho com a língua, de forma que esta exerça sua verdadeira função social e possibilite a 

realização de exercícios reflexivos com a linguagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DINA PINTO RIBEIRO 

ORIENTADOR: THIAGO ALVES VALENTE 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Formação de leitores com obras de Monteiro Lobato 

Palavras-chave: Leitura. Oralidade. Escrita. Produção Textual. 

Resumo: O presente artigo relata a proposta de Intervenção realizda na Escola Estadual 

Professor Luiz Petrini-Ensino Fundamental, de Jundiaí do Sul-Pr , no ano de 2011. A proposta 

objetivou aguçar, nos alunos da 6ª série A, o prazer pela leitura, com narrativas longas de 
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Monteiro Lobato (18/04/1882-04/07/1948) da recepção de Aguiar e Bordini, e os passos de Rido 

Cosson que constitui o Letramento Literário, fundamentaram as práticas do professor de Língua 

Portuguesa e Literatura. A abordagem realizou-se com cinco etapas do método recepcional que 

nortearam este trabalho modificando nos educandos os seus horizontes de expectativas numa 

sequência didática de doze aulas. O resultado foi satisfatório, pois contou com a participação de 

aproximadamente 99% dos alunos em todas as atividades propostas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Formação de leitores com obras de Monteiro Lobato 

Palavras-chave: oralidade; leitura; escrita; produção textual. 

Resumo: Diante da dificuldade que muitos alunos têm de compreender e interpretar foi que 

escolhi o Método Recepcional de Bordini e Aguiar seguido da Estética da Recepção de Jauss. 

Decidi, levar para os alunos obras de Monteiro Lobato, e na seqüência trabalhar a produção oral e 

a produção escrita com a história Caçadas de Pedrinho, com a finalidade de aguçar interesses e 

hábitos de leitura, maior desenvoltura na expressão oral e escrita, romper barreiras e ampliar 

horizontes   de      expectativas  por   meio   de    gêneros  literários, e, posteriormente     a 

produção textual–Narrativa de Aventuras, e outras ..., conforme cronograma. Finalmente, 

pretende-se montar com as produções o livro Baú das histórias , autoria dos alunos da 6ª série A, 

do período matutino, da Escola Estadual Prof Luiz Petrini (Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série), 

socializando as produções textuais, afixando-as no varal , mural e/ou biblioteca da escola .    As 

atividades serão realizadas em classe e extraclasse. Espera-se ao engajar os alunos na leitura e 

dividir esse engajamento com o professor e os colegas – a comunidade de leitores, efetivará um 

grande avanço no ensino-aprendizagem, com 90%de atuação dos mesmos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DINARA MARIA ZANON 

ORIENTADOR: ADAO DE ARAUJO 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: A Literatura paranaense no ensino médio. 

Palavras-chave: literatura paranaense; estética  da recepção. 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma intervenção pedagógica aplicada aos 

alunos de 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Lamenha Lins, em Curitiba. A 

metodologia utilizada na referida intervenção foi baseada na Estética da Recepção ou Método 
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Recepcional, a partir do estudo de contos da obra “Em busca de Curitiba perdida”, de Dalton 

Trevisan. O objetivo primordial da intervenção foi o reconhecimento e a valorização da literatura 

produzida no Estado do Paraná e a intrínseca relação desta com os leitores – alunos do Ensino 

Médio -  possibilitando a criação de uma identidade cultural entre eles. A principal conclusão a que 

se chegou é que os autores paranaenses são pouco conhecidos entre os alunos e que, mesmo 

nas aulas de literatura brasileira, não são trabalhadas as obras destes escritores. Assim, a partir 

das análises realizadas, pretende-se estabelecer novas estratégias para esta disciplina, incluindo 

em seu objeto de estudo os autores paranaenses, a fim de conhecer a sua obra e relacioná-la 

dentro do contexto histórico-social em que estão inseridos os alunos. Além disso, também se 

pretende, a partir da leitura destes autores, ampliar o campo de análise textual, com o objetivo  de 

firmar uma identidade cultural entre a obra aqui produzida e os leitores – alunos do Ensino Médio. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Literatura paranaense no ensino médio. 

Palavras-chave: literatura paranaense; literatura para ensino médio; valorização da literatura do 

Paraná. 

Resumo: É muito comum o questionamento sobre os motivos que justificam o ensino de 

Literatura Brasileira no ensino médio, assim como a importância em estudar as obras produzidas 

pelos autores regionais. O estudo de Literatura Brasileira justifica-se na medida em que é por 

meio dela que é possível conhecer mais a respeito da história do Brasil, assim como as tradições 

e os costumes do povo brasileiro. Ao estudar as Escolas Literárias e seus respectivos autores e 

obras, estudam-se, também, ainda que superficialmente, momentos importantes da história do 

Brasil, bem como fatos ocorridos em outros países e que influenciaram determinado movimento 

artístico. No entanto, percebe-se que pouca relevância tem se dado aos autores da literatura 

paranaense. Estudam-se os principais autores brasileiros, mas não se estudam os principais 

expoentes da literatura do Paraná. Não se nega a contribuição dos clássicos da literatura 

nacional, mas também não se podem desconsiderar os escritores regionais, até porque esta é 

uma das formas de fortalecimento de nossa identidade cultural. Além disso, o conjunto de obras 

que formam o que se convencionou chamar de Literatura Brasileira é formado pela soma de obras 

regionais, como se fosse um grande mosaico, em que as pequenas partes é que formam a 

totalidade da obra. Este projeto, portanto, tem por objetivo estudar obras de autores da literatura 

paranaense a fim de torná-las mais conhecidas do público leitor – alunos de ensino médio – 

fortalecendo, assim, a identidade cultural do povo paranaense e, respectivamente, a valorização 

das obras produzidas no Estado do Paraná. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DINEUSA DE LIMA LUNKES 

ORIENTADOR: CLARICE LOTTERMANN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Estímulo à leitura e escrita através de fábulas 

Palavras-chave: Fábula. Leitura. Escrita. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência de implementação de uma 

atividade pedagógica baseada na obra Os colegas, de Lygia Bojunga, em uma turma de 5ª série 

do ensino fundamental, da rede pública do estado do Paraná. Com o título “Estímulo à leitura e a 

escrita através de fábulas”, a atividade contou com o envolvimento de todos os segmentos da 

escola, em especial da turma apontada, que demonstrou empenho, motivação e interesse em 

relação aos assuntos abordados na obra citada. Sob o ponto de vista teórico, este trabalho está 

fundamentado nas proposições de Izabel Solé, sobre objetivos e estratégias de leitura, e foram 

utilizadas diversas dinâmicas na tentativa de estimular os alunos à leitura, possibilitando que eles 

vivenciassem uma experiência ao mesmo tempo desafiante e gratificante na leitura de textos 

literários. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estímulo à leitura e escrita através de fábulas 

Palavras-chave: Fábula, leitura, escrita. 

Resumo: Um dos objetivos da leitura é fazer com que o leitor vivencie uma experiência prazerosa 

com o texto literário.Nas aulas de Língua Portuguesa, a leitura é trabalhada com o objetivo, dentre 

outros, de ampliar os conhecimentos dos alunos, levando-os a melhorar sua capacidade de 

pesquisa, interpretação e escrita. Considerando essa dupla faceta da leitura, este projeto pretende 

desenvolver atividades de pesquisa, interpretação e escrita a partir da leitura de fábulas 

tradicionais e de textos contemporâneos que retomam a estrutura do gênero em destaque. A 

leitura de fábulas propicia a discussão de temas, valores, conceitos e preconceitos, permitindo 

comparações da historia e da moralidade com o contexto dos leitores. Para desenvolver a 

proposta, optou-se por realizar a atividade numa 5ª série do Nível Fundamental. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DIONES SALETE ROSSETTI 

ORIENTADOR: ELIZABETE ARCALA SIBIN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Alternativas metodológicas para o ensino da literatura 

Palavras-chave: Leitura literária. Método Recepcional. 

Resumo: Na tentativa de buscar alternativas metodológicas que auxiliem e oriente o ensino da 

Literatura no Ensino Médio este artigo apresenta um estudo sobre o Método Recepcional como 

uma alternativa para despertar o gosto pela leitura literária, visto que, uma das maiores queixas 

dos professores baseia-se na falta de leitura de alunos. Questiona-se também o engessamento 

dado ao ensino de Literatura quando tratada apenas pelo viés histórico. Além da revisão 

bibliográfica apresenta o resultado da implementação pedagógica com alunos da 2ª série ocorrida 

no segundo semestre de 2009, no Colégio Estadual José de Alencar, no Município de Nova Prata 

do Iguaçu. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Lendo, ouvindo e apreciando contos: estratégias para despertar o gosto pela leitura 

literária 

Palavras-chave: leitura; contos; estética; recepção. 

Resumo: Diante da crescente  reclamação de alunos e professores de que nossos jovens estão 

cada vez mais distantes da Literatura Clássica, elaborou-se essa Sequência Didática com o 

gênero literário Conto, esperando conseguir através da leitura desse gênero,  fazer  com que os 

alunos possam ampliar seus Horizontes de Expectativas,  tanto no que diz respeito ao tema 

quanto ao gênero. Portanto, optou-se pelo método chamado Recepcional que parte da 

expectativa dos alunos para ampliar  seus horizontes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DIRCE APARECIDA PEREIRA 

ORIENTADOR: FABIO LUCAS PIERINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A Leitura Crítica dos Anúncios Publicitários 
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Palavras-chave: Educação de jovens e Adultos, propaganda, anúncios publicitários, consumismo, 

leitura crítica e cidadania 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar propostas didáticas para o uso da leitura 

crítica de propagandas e anúncios publicitários, desenvolvidas no Ensino Médio do CEEBJA 

(Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos) nas aulas de Língua Portuguesa, 

para a formação de um leitor ativo, crítico, que reaja aos textos e que se torne mais atento e 

cuidadoso como leitor de propagandas e anúncios publicitários. Foram exploradas várias 

propagandas, complementadas com várias mídias, com o intuito de preparar os educandos para 

as armadilhas que cercam os anúncios publicitários, pois os mesmos apresentam uma linguagem 

persuasiva e recursos que facilmente convencem o leitor. O presente trabalho apresentou o 

resultado esperado, pois os educandos entenderam o funcionamento da propaganda em todos os 

seus aspectos e também refletiram sobre suas consequências dentro de uma atitude crítica de 

consumo consciente entendendo que o mesmo não pode ser o realizador de nossa total 

satisfação. Perceberam que o desejo exagerado de consumir se torna muitas vezes o único 

objetivo dos indivíduos, gerando assim a violência e a corrupção. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Leitura Crítica dos Anúncios Publicitários 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: Em tempos de grande competição no mercado de trabalho, o presente trabalho de 

pesquisa se justifica na expectativa de formar cidadãos competentes e críticos, para um mundo 

tão exigente, através dos meios de comunicação de massa. Assim, a sala de aula em nossa 

sociedade tecnológica passa a ser o ponto de encontro de saberes e conhecimentos, o que 

evidencia a ampliação dos espaços do ensinar e do aprender. É importante levar o aluno à 

compreensão do funcionamento da propaganda em todos os seus aspectos e também mostrar 

suas consequências dentro de uma atitude crítica de consumo consciente, percebendo que o 

desejo exagerado de consumir se torna muitas vezes o único objetivo dos indivíduos, gerando 

assim a violência e a corrupção. Assim, a leitura de propagandas compreende o contato do aluno 

com uma ampla variedade de práticas sociais, propiciando o desenvolvimento de uma atitude 

crítica que leva o aluno a perceber e ler o que está nas entrelinhas das propagandas, e terá como 

objetivo principal a construção da cidadania através da leitura crítica e reflexiva de propagandas, e 

sua relação com o consumo. Para tanto, se faz necessário o trabalho em Língua Portuguesa, 

utilizando todas as metodologias possíveis, como Internet, TV pendrive, vídeo, etc. 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DIRCELIA TEREZINHA SERENATO 

ORIENTADOR: REGINA CHICOSKI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: A poesia na sala de aula numa perspectiva interartes 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Poesia. Ludicidade. Interartes. 

Resumo: O presente artigo é o resultado das atividades desenvolvidas no PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional) ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O 

objetivo deste artigo consiste em relatar uma experiência de ensino de leitura literária, realizada 

com alunos de 5ª série do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira, município de Irati, no ano 

de 2010. Durante um semestre a leitura do gênero poesia foi trabalhada de forma a superar 

atividades rotineiras com fins gramaticais, onde não há a interação leitor/texto, passando a ser 

vista como uma possibilidade para a reflexão, recriação e como uma atividade agradável e 

prazerosa. Diante disso elaborou-se uma proposta pedagógica para o ensino de leitura de 

poemas numa perspectiva interartística, lúdica, pois a linguagem da arte é provida de símbolos 

que alimentam a visão mágica da vida e tanto a literatura como a pintura, teatro, música, cinema, 

dança são categorias artísticas que mantém entre si uma forte relação. A fraternidade existente 

entre a linguagem literária e as outras linguagens artísticas evidencia a possibilidade de se 

trabalhar com a leitura de fruição, leitura esta capaz de seduzir, aproximar e despertar o prazer e o 

interesse do aluno/leitor pelo texto poético. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A poesia na sala de aula numa perspectiva interartes 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Poesia. Ludicidade. Interartes. 

Resumo: Esta Unidade didática foi elaborada para se trabalhar com a leitura do gênero poesia 

com alunos da 5ª série, no contexto escolar, com o objetivo de aproximar e promover o gosto pela 

poesia. Serão propostas aos alunos algumas atividades de leitura de poemas numa abordagem 

lúdica e interartística para mostrar que a leitura de fruição, a leitura que produz sentidos para o 

aluno podem servir de alicerce para outras leituras e que trabalhar a leitura do texto poético pelo 

viés da ludicidade e do processo interartes são formas interessantes que podem sensibilizar 

qualquer leitor. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DIRLEI PROVIN ZYS 

ORIENTADOR: DANIEL DE OLIVEIRA GOMES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: O Carteiro e o Poeta: a Formação do Leitor no Ensino Fundamental a partir do Método 

Recepcional 

Palavras-chave: Leitura literária. Construção de sentidos e significados. Metáfora. Carta. 

Formação do Leitor. 

Resumo: A presente pesquisa mostra resultados de uma prática pedagógica voltada ao ensino e 

aprendizagem de leitura, com o intuito de contribuir para uma melhor formação do leitor na 8ª 

série do Ensino Fundamental. O objetivo foi reconhecer na leitura do romance “O Carteiro e o 

Poeta” a força expressiva da linguagem metafórica, seus sentidos e significados, com destaque às 

cartas e poesias como experiência pragmática e literária. Com vistas à reflexão, à produção e 

criticidade, permitiu-se desenvolver nos alunos o interesse pela leitura literária e por ampliar seus 

horizontes de expectativas por meio do método recepcional. Ao promover o diálogo entre as ideias 

do autor e o imaginário do leitor por meio de leituras, slides, vídeo e filme, os alunos tiveram 

oportunidade de ampliar suas possibilidades em leitura e com a escrita de cartas e poesias 

reconstruíram suas ideias de forma significativa. Com a mediação docente, os alunos 

ressignificaram a obra lida em suas vidas por meio da linguagem literária e dos valores sugeridos 

pela mesma. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Carteiro e o Poeta: a Formação do Leitor no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Leitura literária; sentidos e significados; formação do leitor. 

Resumo: A proposta apresentada nesta Unidade Didática é uma abordagem sobre a leitura 

literária sistematizada no Método Recepcional, que considera o valor estético da obra ao momento 

histórico de produção. Decidiu-se trabalhar a leitura literária, visando a formação do leitor na 8ª 

série do Ensino Fundamental, com o propósito de promover o diálogo entre as ideias do autor e o 

imaginário do leitor, utilizando-se também dos recursos tecnológicos como TV multimídia, slides, 

vídeo e filme, levando os alunos a se interessarem pelo ato de ler, aproximando-os dessas leituras 

de forma atraente. O objetivo será reconhecer na leitura do romance “O Carteiro e o Poeta” a 

força expressiva da linguagem literária, seus sentidos e significados, com destaque às cartas e 

poesias como experiência pragmática e literária, visando reflexão, produção e criticidade, 

permitindo desenvolver nos alunos o interesse pela leitura literária e ampliar seus horizontes de 
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expectativas. Espera-se que os alunos dialoguem com a obra lida, ampliem seu campo de 

percepção e escrevam capítulos importantes nas suas vidas através das cartas e poesias, 

construindo e reconstruindo suas ideias de forma significativa, refletindo sobre a linguagem 

literária e ressignificando-a em suas vidas através dos valores sugeridos pela mesma. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DONETE SIMONI ROSSO 

ORIENTADOR: ROSELENE DE FATIMA COITO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Literatura Infantil: A transgressão emancipatória dos contos de fadas reinventados 

Palavras-chave: Leitura, literatura infantil, produção de sentidos 

Resumo: Este artigo toma como base a análise da implementação do projeto realizado em sala 

de aula. Além da fundamentação teórica que norteou tal projeto, traz considerações sobre o 

resultado das atividades desenvolvidas e a relevância das mesmas, bem como possíveis 

conclusões e certos questionamentos.  Os contos de fadas reinventados _ em específico  História 

meio ao contrário, de Ana Maria Machado_ foram abordados  em sala de aula  a partir de seu  

caráter estético e inovador,  superando o caráter utilitarista   que a Literatura Infantil assumiu por 

muito tempo,  trabalhando  a leitura como produtora de sentidos a partir de conceitos baseados na 

Análise do Discurso. Através dos temas, situações e  dos personagens questionadores e 

inovadores dos  contos de fadas reinventados e de atividades de leitura, análise e produção 

escrita,  propiciou-se   ao aluno oportunidades de  penetrar no universo do livro  para desvelar 

ideologias subjacentes nos textos literários,   apossar-se  da linguagem literária e assim  construir 

sua história de leituras e de sentidos para  essas leituras, ao mesmo tempo em que delas 

produziu novos sentidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura infantil: a transgressão emancipatória dos contos de fadas reinventados 

Palavras-chave: leitura; produção de sentidos; literatura infantil. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica, direcionada aos professores, toma como base a  

leitura e análise de obras da Literatura Infantil, mais especificamente os contos de fadas 

reinventados (a saber: História meio ao contrário, de Ana Maria Machado, A fada que tinha ideias, 

de Fernanda Lopes de Almeida e Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque). Tais livros  serão 

abordados   a partir de seu  caráter estético e inovador,  superando o caráter utilitarista   que a 
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Literatura Infantil assumiu por muito tempo,  trabalhando  a leitura como produtora de sentidos a 

partir de conceitos baseados na Análise do Discurso. Metodologia e objetivos: Através dos temas, 

situações e  dos personagens questionadores e inovadores dos  contos de fadas reinventados e 

de atividades de leitura, análise e produção escrita,  se propiciará  ao aluno oportunidades de  

penetrar no universo do livro  para desvelar ideologias subjacentes nos textos literários,   apossar-

se  da linguagem literária e assim  construir sua história de leituras e de sentidos para  essas 

leituras, ao mesmo tempo em que delas produzirá novos sentidos, objetivando  levá-lo  à 

criticidade e à emancipação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DORALICE SANTOS OTAVIANO 

ORIENTADOR: ELAINE DE MORAES SANTOS 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Chat Educativo na EJA: professores e alunos interagindo na onda da comunicação digital. 

Palavras-chave: gêneros discursivos digitais; comunicação oral e escrita; professor/aluno; 

mediação e interação; esfera midiática. 

Resumo: Baseados nas propostas bakhtinianas, muitos estudos contemporâneos da linguagem 

consideram relevante um trabalho com a língua materna a partir dos gêneros do discurso: campos 

enunciativos que organizam nossa fala e favorecem a comunicação verbal. Nesse sentido, à 

medida que conhecemos e passamos a fazer uso desses gêneros, desenvolvemos maior domínio 

da linguagem e de seu funcionamento oral ou escrito. Assim, nossa proposta de trabalho 

contempla como foco principal, uma modalidade de gênero digital específica: o Chat educativo.  

Compreender esse gênero como uma valiosa ferramenta no ensino/aprendizagem de língua, 

configura-se, portanto, numa possibilidade de transformação da ação e do comportamento dos 

sujeitos-alunos. O chat como recurso pedagógico de interação na comunicação oral e escrita 

auxilia o professor na instrumentalização do ensino da linguagem, de forma que o aluno 

trabalhador tenha uma participação maior e mais eficaz nos diálogos e nas discussões mediadas 

pelo professor em sala de aula. Nosso trabalho será desenvolvido a partir da criação de oficinas 

de produção e debate de texto via internet nas turmas do CEEBJA de Campo Mourão. Com este 

trabalho, procuramos incentivar a participação do aluno jovem adulto para dominar as estratégias 

discursivas da linguagem virtual, pois é a partir desse espírito participativo que esse alunado 

poderá construir seu conhecimento na interação e aprenderá moldar sua fala às formas do gênero 

e, ao ouvir o outro. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Chat Educativo na EJA: professores e alunos interagindo na onda da comunicação digital. 

Palavras-chave: Desafios da Educação Básica, formação de leitores e escritores, gênero digital. 

Resumo: Esta unidade didático-pedagógica tem como finalidade responder aos desafios da 

Educação Básica na atualidade, uma vez que a proposta é pautada na formação de leitores e 

escritores mais críticos, abordando como foco principal, uma modalidade de gênero digital 

específica: O Chat Educativo. As propostas de leitura, análise e produção de texto, que esta 

unidade contempla, marcam a relevância e a criatividade do material que é bastante pertinente ao 

trabalho na área de atuação, a Língua Portuguesa.  Considera-se, portanto, que esta unidade 

didática “Chat Educativo na EJA: professores e alunos interagindo na onda da comunicação 

digital” além de apresentar consistência teórica metodológica adequada, está elaborada dentro 

dos padrões da norma culta da língua portuguesa, bem como que traz contribuição efetiva para o 

ensino dessa disciplina no contexto escolar da educação pública paranaense. Este trabalho será 

desenvolvido a partir da criação de oficinas de produção e debate de texto via internet. Dessa 

forma, procuramos incentivar a participação do aluno jovem adulto para dominar as estratégias 

discursivas da linguagem virtual, pois, é a partir desse espírito participativo que esse alunado 

poderá construir seu conhecimento na interação e aprenderá moldar sua fala às formas do gênero 

e, ao ouvir o outro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DULCINER FERREIRA GLIR 

ORIENTADOR: CRISTIAN PAGOTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Contos Clássicos Universais: de Voltaire a Machado de Assis e outros-Despertando o 

gosto pela leitura. 

Palavras-chave: Leitura; hábito de leitura; conto; estratégias; gênero. 

Resumo: O objetivo deste artigo é demonstrar como a leitura  pode se tornar um hábito 

promovendo também momentos de prazer e, assim, contribuir para os estudos de Língua 

Portuguesa com destaque especial para a formação de leitores, fazendo com que os discentes e 

docentes percebam como a leitura de contos universais pode ser utilizada na escola como 

instrumento de combate ao desinteresse pela leitura. A metodologia adotada foi a pesquisa-ação. 

A partir dessas análises realizadas, pretende-se estabelecer uma caracterização da comunidade 



Português 2009 
 

 

 

 

escolar quanto ao hábito de leitura. Determinando, assim, condições eficazes de conhecimento de 

textos de vários países no espaço escolar, disseminando a compreensão de um gênero literário 

visto como “arte que transforma e humaniza o homem e a sociedade”. (CANDIDO,1998). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Contos Clássicos Universais-de Voltaire a Machado de Assis e outros-Despertando o gosto 

pela leitura. 

Palavras-chave: práticas; textos; contos; compreensão leitora; ferramenta. 

Resumo: Esperamos proporcionar a você, professor, uma experiência agradável e enriquecedora. 

Procuramos construir e dividir alguns pontos fundamentais para o ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa no que concerne ao desenvolvimento da competência comunicativa do educando. 

Buscamos construir e reelaborar conceitos, a nosso ver importantes para a apropriação de 

algumas manifestações literárias produzidas em lugares, épocas e culturas diferentes. O Caderno 

Pedagógico foi criado para atender às necessidades práticas da sala de aula e também para 

auxiliá-lo no desenvolvimento dos conteúdos de leitura, especificamente de contos. O caderno é 

composto por 4 unidades. Cada uma delas tem como ponto de partida textos, analisados em suas 

especificidades. Cada atividade proposta tem o objetivo de contribuir para a aprendizagem dos 

conteúdos relacionados à análise linguística e literária. Os textos escolhidos ilustram as práticas 

de leitura, favorecendo o desenvolvimento da compreensão leitora, os procedimentos e 

planejamento do texto escrito. Este Caderno do Professor pretende auxiliá-lo na preparação dos 

seus alunos. É uma ferramenta para ser incorporada ao dia-a-dia escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDALIA APARECIDA DE SOUZA 

ORIENTADOR: SONIA APARECIDA VIDO PASCOLATI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Literatura: o leitor no ato da leitura, interpretação e reescritura. 

Palavras-chave: Literatura. Leitor. Estética da Recepção. Reescritura. 

Resumo: A partir de 1960, houve um redimensionamento das noções de autor, texto e de leitor. O 

autor perde a “detenção do sentido” de sua obra, não é ele quem controla o processo de produção 

de sentido. Partindo dos pressupostos teóricos apresentados na Estética da Recepção e na Teoria 

do efeito, foi elaborado o Método Recepcional sugerido na DCE do Paraná como 

encaminhamento metodológico para trabalharmos com a Literatura. O contexto escolar deverá 
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trabalhar a literatura na dimensão estética, tratando assim a relação do leitor e a obra, 

confrontando com a visão de mundo do leitor, o momento da leitura, ampliando o universo de 

ambos a partir da sua experiência cultural; É esse leitor, com novo status, o principal elemento da 

Estética da Recepção, cujo princípio geral de suas várias vertentes é recuperar a experiência que 

o leitor traz à obra. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura: o leitor no ato da leitura, interpretação e reescritura. 

Palavras-chave: Literatura. Leitor. Estética da Recepção. Reescritura. 

Resumo: A partir de 1960, houve um redimensionamento das noções de autor, texto e de leitor. O 

autor perde a “detenção do sentido” de sua obra, não é ele quem controla o processo de produção 

de sentido. Partindo dos pressupostos teóricos apresentados na Estética da Recepção e na Teoria 

do efeito, foi elaborado o Método Recepcional sugerido na DCE do Paraná como 

encaminhamento metodológico para trabalharmos com a Literatura. O contexto escolar deverá 

trabalhar a literatura na dimensão estética, tratando assim a relação do leitor e a obra, 

confrontando com a visão de mundo do leitor, o momento da leitura, ampliando o universo de 

ambos a partir da sua experiência cultural; É esse leitor, com novo status, o principal elemento da 

Estética da Recepção, cujo princípio geral de suas várias vertentes é recuperar a experiência que 

o leitor traz à obra. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDILA REGINA DA SILVA ROCHA 

ORIENTADOR: DULCE ELENA COELHO BARROS 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Gênero Textual, Significado e Ação Social: por uma releitura crítica de textos dos livros 

didáticos 

Palavras-chave: Leitura; gênero textual; identidade social. 

Resumo: Uma nova concepção de texto permite encará-lo como uma prática social formadora 

das identidades sociais daqueles que se veem nele representados. As práticas sociais discursivas 

ao difundirem valores, ideologias e visões de mundo, agem sobre a sociedade. Isto é, as relações 

sociais se dão por intermédio das práticas discursivas, as quais não se fazem alheias aos gêneros 

textuais, que emergem das necessidades humanas. Nesse sentido, ler é ir além da decodificação, 

é extrapolar o código, buscando entender de que modo os textos atuam sobre os indivíduos. Essa 
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extrapolação acontece quando o indivíduo consegue articular o seu conhecimento de mundo e o 

texto, numa perspectiva crítica e interpretativa do lido. Assim, a implementação do projeto que deu 

origem ao artigo buscou levar o aluno a desenvolver uma leitura interativa, crítica e 

transformadora dos diferentes gêneros textuais contidos nos livros didáticos selecionados. Pois, 

apesar de o livro didático ter passado por um grande avanço, ainda não contempla a construção 

das identidades sociais. Portanto, é necessário que o professor enriqueça o trabalho. Assim, 

nossa proposta objetiva levar o aluno a fortalecer sua visão de mundo crítica, a perceber que os 

recursos linguísticos constituem significação, e que a compreensão/interpretação está  

relacionada a essa articulação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero e ação social: uma proposta de releitura de textos dos livros didáticos 

Palavras-chave: Leitura; gênero textual; identidade social 

Resumo: Uma nova concepção de texto permite encará-lo como uma prática social formadora 

das identidades sociais daqueles que se veem nele representados. As práticas sociais discursivas 

ou textuais, ao difundirem toda ordem de valores, ideologias, crenças e visões de mundo, agem 

sobre a sociedade. Isto é, as relações sociais se dão por intermédio das práticas discursivas, as 

quais não se fazem alheias aos gêneros textuais, que emergem das necessidades humanas. 

Nesse sentido, ler é ir além da decodificação, é buscar o explícito e o implícito do texto, é 

extrapolar os limites do código, buscando entender de que modo os textos atuam sobre a 

sociedade e os indivíduos. Essa extrapolação acontece quando o indivíduo consegue articular o 

seu conhecimento de mundo e o texto, sempre numa perspectiva crítica e interpretativa de 

construir e reconstruir o significado do lido. Assim, esse projeto pretende, através da releitura e 

análise de gêneros textuais variados, contidos em livros didáticos, levar o aluno a desenvolver 

uma leitura interativa, crítica e transformadora. Pois entendemos que o livro didático  é o arrimo do 

professor em sala de aula. Porém, o livro didático, apesar de ter passado, por um grande avanço, 

ainda não contempla a construção das identidades sociais. Portanto, é necessário que o professor 

enriqueça o trabalho com os textos do livro didático. Dessa forma, nossa proposta de trabalho tem 

o propósito de levar o aluno a fortalecer sua visão de mundo crítica, a perceber que os recursos 

linguísticos, quando utilizados eficazmente, constituem significação, e que a 

compreensão/interpretação está  relacionada a essa mútua articulação. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDILENE CRISTINA LOPES GONCALVES 

ORIENTADOR: ADILSON DO ROSARIO TOLEDO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Texto Jornalístico: Uma Ponte Entre a Teoria e a Prática no Contexto Escolar 

Palavras-chave: textos midiáticos; análise do discurso; textos jornalísticos. 

Resumo: Este artigo discute as relações e os diferentes valores sociais atribuídos a textos da 

esfera científica e jornalística; compara a difusão de saberes na mídia e no contexto escolar e 

identifica as marcas do funcionamento discursivo em textos de divulgação científica na mídia 

impressa. Tratará também dos aspectos históricos do discurso jornalistico nos viés da educação e 

de sua função no contexto do conhecimento. A mídia, além de informar, tem funções educativas. 

Os saberes elaborados na esfera científica são veiculados pela mídia no quadro de um processo 

sócio histórico específico, sendo que é pela mídia que grande parte da população possui o único 

acesso a tais saberes privilegiados.A educação é um processo que se realiza em todos os 

espaços, no midiático inclusive, pelo que as informações e saberes veiculados pela mídia não 

podem ser desvinculados da realidade da educação. A escola se estabelece socialmente como 

espaço apto a discutir as informações fragmentadas mostradas na mídia em geral diariamente, 

por isso a compreensão leitora dos variados discursos deve ser trabalhada na prática educativa 

junto aos alunos, para que estes venham discernir as intenções que os textos midiáticos trazem 

subilinearmente. O presente artigo buscará fazer um diálogo entre a leitura desses discursos e 

seu discernimento, considerando tanto os aspectos individuais como os aspectos sociais 

envolvidos neste processo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A análise do discurso e a ideologia dos textos jornalísticos 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: Estamos na era da informação, assim os recursos midiáticos tornaram-se instrumento 

de dominação ideológica da classe dominante. Para isso, utilizam-se mensagens que estão 

ideologicamente implícitas, seja nos meios de comunicação de massa (televisão, jornais, revistas, 

internet, etc.), seja nas relações pessoais (discurso político, religioso, pedagógico, etc.). Esta 

UNIDADE DIDÁTICA pretende a partir da análise do discurso, utilizando as escritas jornalísticas, 

levar o individuo a compreensão de que esses repertórios não pertencem a eles, são pelo 

contrário, uma espécie de recurso social, disponível para todos os que partilham uma linguagem e 

uma cultura. Esta prática trará à luz essas intenções ocultas nas estrelinhas dos textos, através da 
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problematização de diversos assuntos nas aulas de língua portuguesa de acordo com preceitos 

da análise do discurso, descortinando a consciência dos alunos e dessa forma constatarem que 

toda linguagem é produtora de sentidos, que os discursos midiáticos interferem em nossa 

realidade sem que tomemos consciência dessa armadilha. Oportunizará ao aluno ler, inferir 

conceitos na escrita e reescrever sua própria realidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDILENE TERESINHA DA SILVA 

ORIENTADOR: ALEXANDRE SEBASTIAO FERRARI SOARES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A Influência Iconográfica de Che Guevara para o Público Adolescente. 

Palavras-chave: midia; discurso; Che Guevara. 

Resumo: Este artigo é uma proposta PDE que tem por objetivo o aprimoramento dos 

conhecimentos teórico-metodológicos referentes à  Análise de Discurso  de linha francesa, 

buscando a reflexão sobre conceitos primordiais para a compreensão do funcionamento do 

discurso midiático. Sua finalidade é investigar seus mecanismos linguísticos-discursivos para 

compreender sua influência na produção de sentidos, bem como compreender as relações 

interdiscursivas do sujeito. Nesse sentido, as contribuições dos estudos da  Análise de Discurso 

atuará no sentido de compreender, interpretar e analisar os discursos produzidos no convívio 

social, onde a linguagem funciona como veículo de interação exigindo de seus interlocutores um 

saber linguístico não somente gramatical, mas, também  ideológico, social que se manifesta 

através de um saber que podemos definir como sócio-ideológico. Assim pretende-se expor que o 

discurso é uma atividade comunicativa entre interlocutores, que são responsáveis pela produção 

dos sentidos que se estabelecem  por meio da interação entre os falantes, levando-os a 

interpretar o discurso midiático agindo como o sujeitos que  assumem  diferentes posições 

enunciativas e ideológicas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Influência iconográfica de Che Guevara para o público  adolescente 

Palavras-chave: Midia, discurso e Che Guevara. 

Resumo: Neste trabalho, buscaremos refletir a difusão midiática da imagem do comandante Che 

Guevara. Nesse sentido, as contribuições da Análise do Discurso (doravante AD) de linha 

francesa atuará no sentido de compreender, interpretar e analisar os discursos produzidos no 
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convívio social, onde a linguagem funciona como veículo de interação exigindo de seus 

interlocutores um saber linguístico não somente gramatical, como também  ideológicos, sociais 

que se manifestam através de um saber que podemos definir como sócio-ideológico. Assim 

pretende-se levar ao conhecimento dos professores do EM que o discurso é uma atividade 

comunicativa entre interlocutores, responsável pela produção de sentidos que se dá na interação 

entre os falantes, levando-os a interpretar no discurso midiático como o sujeito, assume as 

diferentes posições enunciativas e ideológicas, através de quatro encontros, sendo cada um com 

carga horária de oito horas totalizando trinta e duas horas, procedendo o estudo das Unidades 

Didáticas contidas no OAC elaborado no decorrer do PDE. Nesse sentido espera-se que os 

docentes percebam a relevância do tema estudado e aplique-o em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDIMARA OSACHUKI 

ORIENTADOR: CLAUDIA MADRUGA CUNHA 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Monteiro Lobato: Um diálogo entre o texto midiático, literário e artístico 

Palavras-chave: leitura; interpretação; criação; autonomia; protagonismo. 

Resumo: Este artigo fala de uma metodologia que tenta romper com o caminho estrutural 

presente nas aulas de literatura. Enseja desfazer-se de algumas pré-definições propostas como 

maneira adequada de trabalhar a literatura. Para tanto pretende correlacionar dois campos 

diferentes literatura e mídia. Especificadamente pretende reunir as possibilidades advindas com 

avanço da tecnologia que nesses tempos, dão oportunidade para uma expressão que sob a forma 

de texto-midiático mostre ou interprete o texto literário. Operar com a literatura pressupõe definir o 

campo de expressão de determinadas escolas literárias; explorá-las é destacar algo mais além do 

que estilo típico de cada autor, seus modos peculiares de usar o idioma, nomear seus recursos 

estilísticos, etc. Desse modo, cabe ao professor de literatura indiretamente mapear o campo de 

interpretação do aluno. Considera esta análise, que despertar elementos prévios a leitura é 

fundamental para ampliar as possibilidades da interpretação. Essas em forma de imagem 

utilizando-se da arte com ou sem ferramentas tecnológicas. Logo, despertar na vivência do leitor 

possíveis encontros com o que está em estado subliminar, na obra de um determinado autor, é 

pressuposto fundamental para interpretação.   
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Monteiro Lobato:Um diálogo entre o texto literário, artístico e midático 

Palavras-chave: releitura, midiático,elo,literatura, artistico,incentivo, leitura 

Resumo: O Material didático consiste na produção de um caderno pedagógico para professores, 

com atividades previstas nos diferentes livros de Monteiro Lobato : Urupês, O presidente Negro e 

o Escândalo do Petróleo e do Ferro,  propostos no projeto. Em cada módulo um deles é 

explorado. Cada atividade prevê o uso de texto midiático inicalmente para ajudar na identificação 

temática da leitura literária que vem na sequencia. Essa leitura consiste em buscar uma 

mobilização do leitor. Após a leitura, privilegiar a interpretação por imagem usando a linguagem 

artística com ou sem a utilização de ferramentas tecnológicas. Lembrando que a Literatura é 

acima de tudo a arte da palavra, por isso convido professores do ensino médio a participarem 

desse caminho diferente para trabalhar a literatura em sala de aula. 

Ésse caminho de estranhamento proposto busca a motivação leitora, e apresenta a litaretura 

como elo entre as diversas áreas do conhecimento, por isso no segundo módulo, há uma wiki 

modelo que funciona como ferramenta para o planejamento coletivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDIONE RAIO GUIMARAES 

ORIENTADOR: SONIA APARECIDA VIDO PASCOLATI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Leituras intertextuais: uma prática possível 

Palavras-chave: intertextualidade, leitura, construção de sentido. 

Resumo: Este artigo trata das possibilidades de diálogo intertextual na prática de leitura para 

alunos de 5ª série, por isso este trabalho tem por objetivo analisar textos que revelam uma 

diversidade de linguagens e exploram a intertextualidade. Com isso, foram propostas situações de 

aprendizagem da língua e seus usos, bem como as funções sociais da escrita através da leitura e 

entendimento de diferentes textos que circulam na sociedade. O desenvolvimento do trabalho foi 

pautado no que está subentendido nas entrelinhas do texto, espaço da ideologia e da intenção da 

obra. Reescrever.  Portanto, a importância do tema em relação aos desafios da educação básica 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leituras Intertextuais: uma prática possível 

Palavras-chave: Leitura. Intertextualidade. Letramento. 
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Resumo: Este material didático, cujo tema é a intertextualidade, procura modificar a visão de 

passividade do leitor diante do texto. A direção do trabalho será feita por práticas que visem à 

capacidade de relacionar e integrar partes do texto, deduzir informações implícitas, para que o 

aluno reflita sobre os sentidos do texto, captando suas direções e percebendo as relações com 

outros contextos. O desafio proposto é como desempenhar, de forma prazerosa, a prática 

pedagógica contribuindo para a formação do leitor cidadão leitor crítico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDIVIRGEM NEVES MACHADO 

ORIENTADOR: DANIEL DE OLIVEIRA GOMES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Amores impossiveis: reforma de pensamento a partir de oficinas de literatura 

Palavras-chave: Amor. Reforma de Pensamento. Literatura. Morin. 

Resumo: Este artigo visa relatar a implementação do projeto “Amores Impossíveis: Reforma de 

Pensamento a partir de oficinas de Literatura” que foi desenvolvido com os alunos do 2º ano do 

Ensino Médio do Colégio Estadual João Cavalli da Costa – EFM. Através da realização de 

oficinas, com o objetivo de ampliar os conhecimentos para uma reforma do ensino que comece 

pela reforma do pensamento, e a reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino. 

Segundo Edgar Morin “uma cabeça bem-feita é uma cabeça apta a organizar os conhecimentos”. 

O objetivo do projeto não foi o de transmitir conhecimentos numerosos ao aluno, mas o de criar 

neles um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade crítica que os oriente em um 

sentido definido, não apenas durante a infância, adolescência, mas por toda a vida. Com o 

desenvolvimento das atividades em forma de oficinas, com os temas propostos, tais como, “Os 

Amores Impossíveis na nossa Literatura”, procurou-se desenvolver neles sentimentos afetivos, 

cognitivos e sociais, para a integração da personalidade e também de transformação. Onde o 

“amor” sempre será uma busca, tanto como um tema específico associado a alguns romances das 

belas letras como um pretexto para a reforma do pensamento desde as possibilidades do espaço 

escolar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Reformas de pensamento da literatura na escola 

Palavras-chave: Amor. Mulher. Fragilidade. Opressão. 

Resumo: Esta Unidade Didática será usada na Implementação do Projeto Pedagógico no Colégio 
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Estadual João Cavalli da Costa EFM, tem como objetivo oportunizar aos alunos do Ensino Médio, 

uma nova visão na reforma do pensamento e leitura na escola, para que a literatura não se 

resuma apenas nos textos do livro didático ou alguns livros de literatura indicada pelo professor.  

O objetivo da educação não é o de transmitir conhecimentos sempre numerosos ao aluno, mas o 

de criar nele um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade de espírito que o oriente 

em um sentido definido, não apenas durante a infância, mas por toda a vida. É justamente, 

mostrar que ensinar a viver necessita não só dos conhecimentos, mas também da transformação, 

em seu próprio ser. Edgar Morin nos diz que literatura é para os adolescentes uma escola de vida 

e um meio para se adquirir conhecimentos. A literatura aborda o meio social, familiar, histórico e  

concreto das relações humanas com uma força extraordinária, tem a vantagem de refletir sobre a 

complexidade do ser humano e sobre a quantidade incrível de seus sonhos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDNA ANITA LOPES SOARES 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A leitura do texto poético: da recepção à ampliação de horizontes de expectativas - 

aplicação do método recepcional 

Palavras-chave: poema; formação de leitor; ampliação dos horizontes. 

Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa que atende à solicitação do Programa de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), realizado no período de maio de 2009 a maio de 2011. Um 

Programa de formação continuada, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED) em parceria com as Universidades Públicas do Estado. A base teórica pautou-se 

em Bakhtin (1997), Jauss (1979-1994), Iser (1996-1999), Bordini e Aguiar (1988), entre outros. O 

principal objetivo foi repensar a prática de leitura que vem ocorrendo nas escolas, no que se refere 

à leitura de textos poéticos, apresentando uma proposta de leitura para este gênero textual. A 

pesquisa em questão resultou na produção de uma Unidade Didática e Projeto de Implementação 

Pedagógica, voltada para professores da Rede Pública de Ensino. A metologia utilizada para o 

desenvolvimento das atividades foi baseada no Método Recepcional. Esse método, privilegiado 

nas DCEs do Paraná, enfatiza a figura do aluno-leitor. Assim, vimos a necessidade de estender 

uma pesquisa no sentido de elaborar uma metodologia de estudos que privilegiasse o texto 

poético como texto literário, como arte, auxiliando o professor a superar carências no que se 

refere ao suporte teórico, servindo de subsídio para associar leitura estética, poema, prazer e 
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ampliação do conhecimento. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Proposta metodológica para leitura de textos poéticos 

Palavras-chave: Poema. Literatura. Linguagem Estética. Método Recepcional. 

Resumo: Após análise de diversos Livros Didáticos, foi observado que os textos poéticos, muitas 

vezes, foram tratados apenas como pretexto para o ensino de outras linguagens que não a 

estética, ou simplesmente para se tratar da vida do autor e suas características, ou da escola 

literária a qual pertencia (no caso do Ensino Médio). A leitura estética do poema ficava para 

segundo plano (quando ela ocorria). Dessa forma, elaborar um material cuja ênfase fosse a 

priorização do texto poético pela sua linguagem e, ainda, ter como objetivo auxiliar o professor a 

associar leitura estética/poema/; prazer/ampliação do conhecimento além de apresentar a ele uma 

alternativa metodológica de estudos que privilegiasse o texto poético, justificam a produção desse 

material. A Unidade Didática proposta é subdividida em cinco seções: O que é Literatura?; O que 

é leitura?; O Método Recepcional; O que é poema? e Aplicação do Método Recepcional para a 

leitura de textos poéticos. Nessas cinco seções, nos propomos a construir, juntamente com o 

professor (interlocutor desta Unidade Didática), os conceitos de literatura, leitura, poema e nos 

propomos a estudar o Método Recepcional bem como aplicá-lo numa situação de leitura de textos 

poéticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDNA CATARINA LAZARINI 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Leitura: estímulo, prazer e conhecimento. 

Palavras-chave: Leitura; estímulo; conhecimento. 

Resumo: O presente artigo objetiva a integração entre aluno e leitura de textos literários, 

compreendendo que formar leitores competentes é um grande desafio da Educação Básica, pois 

percebe-se que os alunos não demonstram interesse pela leitura, poucos leem e quando leem é 

porque há uma imposição do professor. A leitura é entendida como obrigação e não como prazer. 

Nota-se que a falta de proficiência leitora é uma das principais causas da dificuldade dos alunos 

frente aos problemas de aprendizagem e à construção do conhecimento. Desta forma, sugere 

como uma possível proposta de trabalho uma experiência de leitura utilizando o método 
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recepcional. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A leitura no cotidiano escolar. 

Palavras-chave: Leitura; estímulo; conhecimento. 

Resumo: O professor precisa buscar novos caminhos que leve o leitor a desvendar o encanto e 

os benefícios que a leitura pode proporcionar, tornando-se uma atividade significante, prazerosa e 

transformadora em sua vida. Através do método recepcional, desenvolver a integração entre aluno 

e leitura para que este conheça e amplie sua visão de mundo, tornando-se um leitor proficiente, 

capaz de levá-lo a uma postura consciente, reflexiva e crítica frente à realidade social em que vive 

e atua. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDNA GALENDE 

ORIENTADOR: CLARICE LOTTERMANN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Sapato de Salto na escola 

Palavras-chave: Leitura; formação do leitor; Sapato de Salto. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência de recepção da obra Sapato 

de Salto, de Lygia Bojunga, através de estratégias previamente planejadas, em uma turma de 8ª 

série do ensino fundamental, da rede pública do estado do Paraná.  Com o título “Estímulo à 

leitura da obra Sapato de Salto, de Lygia Bojunga”, a atividade de implementação contou com o 

envolvimento de todos os segmentos da Instituição Escolar, em especial da turma apontada, que 

demonstrou empenho, motivação e interesse sobre os assuntos abordados na obra citada. O 

trabalho está pautado nos pressupostos teóricos da Estética da Recepção (desenvolvidos por 

Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser) e nos estudos de Isabel Solé sobre objetivos e estratégias de 

leitura, além de demonstrar a aplicabilidade das abordagens de leitura utilizando-se de diversas 

dinâmicas na tentativa de estimular os alunos à leitura. Para o desenvolvimento da leitura eficaz 

foram criados espaços agradáveis e momentos que permitiram ao leitor relacionar diversos 

gêneros que auxiliaram o aluno a interpretar e compreender os textos lidos de forma mais 

autônoma, no intuito de formar leitores mais ativos e participativos. Para tanto foi produzido um 

material didático chamado FOLHAS, cujo objetivo primordial é tornar a leitura mais dinâmica e 

atrativa aos alunos. Os resultados obtidos na implementação desse projeto pedagógico permitem 
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afirmar que toda prática pedagógica intencional, diferenciada com a leitura em sala de aula, traz 

bons resultados e contribui decisivamente para desenvolver a proficiência e o gosto pela leitura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Como a literatura aborda temas polêmicos, trazendo a realidade para a ficção? 

Palavras-chave: Leitura. Sapato de Salto. Temas polêmicos. 

Resumo: Neste Material Didático é apresentada uma possibilidade de leitura da obra  \"Sapato de 

salto\", de Lygia Bojunga, a partir da discussão de temas polêmicos que a autora aborda. Assim, 

são focalizadas questões tais como: prostituiição infantil, pedofilia e descoberta da sexualidade. 

Espera-se, com este trabalho, fazer com que os alunos relacionem a leitura do texto literário ao 

seu contexto, bem como a outros textos, de diferentes gêneros. Far-se-á, num primeiro momento, 

a leitura da obra em estudo, considerando que os problemas vivenciados na sociedade deslocam-

se para as obras ficcionais. Na sequência, o professor deverá mediar os questionamentos sobre a 

obra lida, abordando os temas polêmicos do enredo. Em seguida, os alunos pesquisarão textos 

de outros gêneros que abordam os temas em debate e, posteriormente, haverá palestras com 

psicólogo e juiz. Em sala de aula, a leitura literária deve focalizar aspectos que ultrapassam o que 

pregam os manuais, e o que dizem as propagandas editoriais. Os temas considerados polêmicos 

são exatamente os que mais preocupam e podem ofertar, aos jovens leitores, vias essenciais para 

a discussão daquilo que os inquieta. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDNA MARIA TOSTA 

ORIENTADOR: ALTAIR PIVOVAR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: O desenvolvimento do raciocínio lógico por meio de fábulas 

Palavras-chave: Fábulas; leitura; valores humanos. 

Resumo: Este artigo relata experiências a partir dos resultados obtidos no Projeto de Pesquisa 

desenvolvida no decorrer do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). Uma proposta de 

intervenção de acordo com a realidade escolar, tendo por finalidade ajudar os alunos na 

superação das dificuldades de leitura, através do gênero textual fábula, possibilitando a reflexão 

sobre as relações humanas da ética e da cidadania no âmbito escolar. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: O desenvolvimento do raciocínio lógico por meio de fábulas e parábolas 

Palavras-chave: Fábulas; parábolas; valores humanos 

Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica na escola apresenta ações que irão ajudar os 

alunos na superação das dificuldades de leitura. Como também, oportunizá-lo a compreender e 

assimilar comportamentos e atitudes essenciais para a vida em sociedade. Uma proposta de 

intervenção de acordo com a realidade escolar. Nessa direção, focalizaremos a pesquisa na 

habilidade de implicar e inferir, partindo do pressuposto de que, por suas características 

genéricas, as Fábulas e Parábolas são fontes riquíssimas de situações que vão auxiliar na 

compreensão das operações (implicar e inferir) que queremos mais presentes em nossas salas de 

aula. No decorrer da implementação serão desenvolvidas com os alunos, várias atividades 

relacionadas à leitura e escrita de Fábulas e Parábolas, visando atingir os objetivos do Projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDNA MARIUCIO ARANHA 

ORIENTADOR: LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: São Bernardo: recepção e interdisciplinaridade 

Palavras-chave: Literatura. Estética da Recepção. Romance. 

Resumo: O presente artigo é um requisito parcial para a conclusão do Projeto de 

Desenvolvimento Educacional – PDE – 2009/2010. Contém uma análise de resultados obtidos 

com o ensino de Literatura no Ensino Médio. Partindo dos pressupostos teóricos da Estética da 

Recepção, o objetivo deste trabalho consistiu em analisar o romance São Bernardo, de Graciliano 

Ramos, numa relação interdisciplinar e dialógica com a História do Brasil, especialmente o 

período referente à República do café com leite e à Era Vargas, com a Geografia e com outras 

linguagens artísticas como a música, a poesia, a fotografia, a pintura e o cinema. A proposta 

decorre em função do baixo desempenho dos alunos do Ensino Médio quanto à prática leitora e 

da necessidade de superação dessa realidade. Daí a premência de se discutir algumas questões 

relacionadas aos desafios da escola pública quanto à crise da leitura, na atualidade. O incentivo à 

leitura e análise do gênero romanesco, aliado aos demais gêneros textuais contribuiu para a 

ampliação dos horizontes de expectativas do aluno, pois desafiou a sua compreensão enquanto 

leitor. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência didática do projeto de intervenção pedagógica 

Palavras-chave: Leitura; romance, recepção; interdisciplinaridade 

Resumo: Essa Unidade Didática propõe a realização de  atividades que privilegiam diversos 

gêneros textuais, enfatizando o romance. Os textos selecionados convergem para a mesma 

temática: “Linguagem artístico-literária e relações de poder”. Assim, os alunos terão acesso a 

textos informativos, entrevistas,músicas, pintura, documentários, romance e filme. A proposta 

decorre em função do baixo desempenho dos alunos do Ensino Médio quanto à prática leitora. 

Daí a premência de se discutir algumas questões: Como despertar o interesse dos alunos para a 

leitura? Como o trabalho com o romance pode contribuir para a formção do leitor autônomo? Esse 

é um trabalho exclusivo da Língua Portuguesa ou deve ser estendido às outras áreas? 

Fundamentada no Método Recepcional, proposto por Bordini e Aguiar, a partir da Estética da 

Recepção, formulada por Hans Robert Yauss e Wolfgang Iser. Esse material didático objetiva 

estabelecer uma relação dialógica entre o romance e as outras linguagens. Visa, também, à 

interdisciplinaridade com outras disciplinas, como História e Geografia. Espera-se que o incentivo 

à leitura possa ampliar o horizonte de expectativas  do aluno e construir sua autonomia enquanto 

leitor, desafiando-o a decifrar as mensagens dos textos, preenchendo as lacunas e 

indeterminações que possam apresentar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDSON MARTINS 

ORIENTADOR: ADRIANA DELMIRA MENDES POLATO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Literatura e gêneros discursivos da esfera legal numa perspectiva relacional-dialógica. 

Palavras-chave: Intervenção pedagógica; gêneros literários; gêneros discursivos (lei); direitos 

fundamentais; cidadania. 

Resumo: Artigo fruto da experiência de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica e 

material didático elaborado para subsidiar esta implementação, cujo público alvo foram os alunos 

do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Cultura Universal - E. M. do município de 

Farol. O foco da implementação esteve voltado para os gêneros literários clássicos (lírico, 

narrativo e dramático), articulando-os com os gêneros discursivos da esfera legal, numa 

perspectiva relacional-dialógica. Enfatizou-se a compreensão da literatura enquanto arte que 

reproduz a realidade humana e concomitantemente promove a humanização do homem, 
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educando-o para uma ação concreta de valorização, preservação e resgate dos direitos humanos, 

que é, entre muitos, um dos objetivos da instituição escolar enquanto espaço de formação para a 

cidadania plena. A implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica \"Literatura e gêneros 

discursivos da esfera legal numa perspectiva relacional-dialógica\", promoveu o contato do 

estudante do ensino médio com leis elementares do ordenamento jurídico brasileiro, estimulando 

a leitura deste gênero discursivo a partir da temática apresentada pelas obras literárias artísticas, 

promovendo também a prática social da escrita e a expressão oral em que se perceba uma 

responsividade despertada. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e gêneros discursivos da esfera legal numa perspectiva relacional-dialógica, 

evocando o quotidiano social. 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; literatura; lei; relação; dialogia. 

Resumo: Material Didático (Caderno Pedagógico) elaborado para subsidiar a implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola \"Literatura e gêneros discursivos da esfera legal 

numa perspectiva relacional-dialógica\". Os textos reunidos nesta coletânea, revelam que o tecido 

literário é confeccionado a partir do universo social. Logo, a arte literária reproduz a realidade. As 

ações humanas são norteadas por direitos e deveres. Os gêneros discursivos da esfera legal 

exprimem esses direitos e deveres. Conhecer esses gêneros, a partir dos gêneros literários 

clássicos (lírico, narrativo e dramático), oportuniza um melhor conhecimento do conceito de 

gêneros do discurso, concebido por Bakhtin, e simultaneamente contribui para uma formação para 

o exercício de uma cidadania devidamente alicerçada. A partir da leitura de textos dos gêneros 

lírico, narrativo e dramático, o estudante é levado a perceber a relação e o diálogo existentes 

entre a literatura e a legislação pertinente à situação enfocada. Atividades de leitura e análise 

textual, oralidade e produção  escrita, colaboram para a apropriação dos conteúdos abordados, 

em consonância com as determinações contidas nas Diretrizes Curriculares para a Escola Pública 

do Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELAINE BITDINGER 

ORIENTADOR: ISMARA ELIANE VIDAL DE SOUZA TASSO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Leitura de imagens: uma proposta pedagógica sob a perspectiva discursiva 
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Palavras-chave: leitura; imagem; discurso; identidade. 

Resumo: Neste artigo são evidenciados alguns aspectos da Análise do Discurso, enquanto 

dispositivo que permite ao professor de Língua Portuguesa a implementação de proposições de 

prática de leitura de imagens. A materialidade selecionada para os estudos empreendidos enfatiza 

aspectos do setor econômico local; assim buscamos demonstrar o funcionamento discursivo na 

materialidade imagética, apontando as relações estabelecidas entre língua, linguagem e história. 

Ao final do trabalho foi possível concluir que a Análise do Discurso, enquanto dispositivo teórico-

metodológico, é eficiente no auxílio da construção de sentidos da leitura em sala de aula, 

contribuindo assim para a formação do leitor competente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura de imagens: da teoria à prática escolar 

Palavras-chave: imagem, discurso, identidade. 

Resumo: Considerando o forte papel que a mídia exerce na constituição identitária dos sujeitos 

na atualidade, propomos neste material didático que os olhares estejam voltados através da 

perspectiva discursiva, ao discurso do imagético. Para tal sugerimos uma metodologia que 

contemple a análise de textos visuais em específico o gênero fotografia, cuja materialidade 

analisada estará focando a produção da moda em Cianorte.Objetivamos com esta proposta criar 

condições para que os alunos compreendam a relação do conhecimento disciplinar com a 

realidade vivenciada; percebam as (in)visibilidades nos textos imagéticos e identifiquem as 

estratégias lingüístico-discursivas que os discursos iconográficos operam para constituir a 

representação identitária do sujeito.A análise do material contemplará três níveis, assim 

denominados:icônico-sensorial, noemático e discursivo.Propomos como ponto culminante do 

nosso projeto uma exposição das fotografias e suas respectivas análises, de modo que os alunos 

envolvidos no processo possam socializar os resultados obtidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELAINE REGINA GUIMARAES 

ORIENTADOR: VERA MARIA DAS NEVES RAMOS 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Cartuns e charges nas aulas de Língua Portuguesa: considerações sobre leitura de 

gêneros críticos de humor por meio de Sequência Didática. 

Palavras-chave: leitura; cartuns e charges; interpretação; intertextualidade, 
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Resumo: O presente artigo objetiva tratar da temática dos gêneros críticos de humor como 

recurso instigador de leitura e interpretação de cartuns e charges e suas possibilidades de 

utilização didática nas aulas de Língua Portuguesa. Para tanto, foi eleborada uma Sequência 

Didática, visando  incentivar os alunos  a desenvolverem posicionamentos críticos e interativos, 

pois estes gêneros circulam socialmente e podem estimular a capacidade  de leitura reflexiva e 

reveladora dos problemas sociais de maneira mais dinâmica.  Considerando-se, desta maneira, 

tais gêneros como recurso potencializador de interpretação, objetiva-se atingir melhor domínio 

discursivo da oralidade nos leitores de escola pública, resultante do ato de interferência com seus 

próprios pontos de vista, tornando-os,  assim, emancipados e autônomos em relação ao 

pensamento e às práticas de linguagem, tão necessárias ao convívio social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Criticidade e Dinamismo: Cartuns e charges como recurso instigador de leitura em sala de 
aula 
Palavras-chave: leitura; cartum; charge; gênero; interacionismo. 

Resumo: Ao investigarmos a capacidade de leitura de alunos do ensino fundamental, 

constatamos o baixo desempenho desses alunos no que diz respeito à compreensão e 

interpretação de textos. Visando amenizar esse problema, elaboramos Sequência Didática para 

trabalhar com alunos de 7ª série da rede pública de ensino com o intuito de instigar a prática de 

leitura. Para  realizarmos essa ação, escolhemos os gêneros textuais cartum e charge, já que tais 

gêneros abrangem o verbal , o não verbal, o dito e o não dito, incentivam o posicionamento crítico 

e a interação, sem dizer que a intertextualidade é sempre  elemento presente nesses gêneros. A 

fundamentação teórica norteadora do nosso trabalho está embasada no Interacionismo 

Sociodiscursivo, e a base conceitual de gêneros em Bakhtin (2003) e Bronckart (2003) e a de 

Sequência Didática (SD), em Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004), com adaptações, tendo em vista 

que a SD proposta pelos autores tem como finalidade abordar aspectos envolvidos na produção 

de textos em um determinado gênero. Nossa proposta, então, é de Sequência Didática de leitura, 

com atividades que acreditamos contribuir para que o aluno conheça  as características próprias 

dos gêneros em estudo e desenvolvam habilidades de leitura, tornando-os capazes de 

compreendê-los e interpretá-los com proficiência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELECI SCHRODER DONIN 

ORIENTADOR: JOAO CARLOS CATTELAN 

IES: UNIOESTE 
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Artigo 

Título: A construção sociointeracionista do leitor com o texto 

Palavras-chave: Texto midiático. Leitura. Análise. Compreensão. 

Resumo: O tema estudado foi focado na guerrilha televisiva entre a Rede Globo e a Rede 

Record, mais precisamente sobre as denúncias feitas contra a Igreja Universal do Reino de Deus, 

pertencente ao dono da Rede Record, de que o dinheiro da Universal teria ido para empresas de 

comunicação. A análise do discurso de ambas se baseou no “que se disse”, “como se disse” e 

“por que se disse”. Foram analisados textos e vídeos alusivos ao tema proposto, como também se 

utilizou das mídias disponíveis no colégio: computadores e televisão e no seu término a realização 

de um “júri simulado”. Com esse trabalho procura-se discutir o papel da televisão brasileira, a fim 

de obter subsídios que possibilitem uma visão mais ampla dos papéis das redes televisivas na 

construção de uma sociedade mais igualitária e participante nos direitos dos cidadãos brasileiros. 

O desenvolvimento do trabalho ocorreu da forma prevista a obteve-se o alcance dos objetivos 

almejados. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A construção sociointeracionista do leitor com o texto 

Palavras-chave: Leitura; análise; compreensão. 

Resumo: Para que haja compreensão a atividade de leitura deve ser realizada em vários níveis e, 

para que seja cada vez mais eficiente, é preciso que o leitor seja submetido a textos gradualmente 

mais complexos, que o levem a ampliar suas habilidades. O texto se realiza na interação com um 

interlocutor, na medida em que este reage, construindo sentidos, estabelecendo conexões, 

misturando o seu universo ao universo textual. O presente estudo visa traçar um comparativo 

entre os discursos da rede Globo e da Rede Record. O estudo se pauta na denúncia feita numa 

terça-feira, 11 de agosto, em que o Jornal Nacional dedicou 10 minutos de seu telejornal, para 

anunciar a abertura da ação criminal contra Edir Macedo, dono da maior concorrente: a Record. 

Procurar-se-á compreender a relação interativa entre as tevês na questão em estudo. O que foi 

dito e o que foi ouvido encontra reação no discurso ou no comportamento do ouvinte. Afirma 

Bakhtin (1997, p. 298) que “uma compreensão responsiva ativa (...) busca exercer uma influência 

didática sobre o leitor, convencê-lo, suscitar sua apreciação crítica, influir sobre êmulos e 

continuadores.” Quem escreve ou fala produz uma linguagem visando o convencimento de seu 

interlocutor, e é através da compreensão do discurso que o ouvinte e/ou leitor forma a sua opinião 

e a partir daí toma ou não decisões. Serão analisados quatro vídeos, dois de cada emissora, dos 

quais se transcreverá as notícias e se fará a análise dos discursos de ambos jornalistas, 

procurando as conotações inferidas em seus discursos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELENICE BORBA GILIOLI 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Gêneros Discursivos: uma propsta para o desenvolvimento da escrita no Ensino Médio 

Palavras-chave: Carta do leitor. Gênero textual. Escrita. Prática pedagógica. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo desenvolver a prática pedagógica como proposta de 

escrita com os alunos do 3º ano A, do Ensino Médio do Colégio Estadual Guilherme de Almeida 

EFMN, no município de Loanda/Pr. Considerando a escrita como um dos grandes desafios da 

escola, e sendo a linguagem um bem social, o artigo enfatizará nos alunos a conquista de 

melhores condições para estabelecer posicionamentos críticos sobre opiniões manifestadas a 

partir de textos diversos produzidos por outros autores. Considerando esta perspectiva, o gênero 

escolhido foi a Carta do Leitor. A prática pedagógica foi realizada através da implementação da 

Unidade Didática, em que diversos textos contextualizados foram escolhidos para marcar 

características específicas desse gênero textual, além de possibilitar aos alunos momentos de 

leitura, interpretação, discussão, análise linguística e pesquisa, seminário e a produção de um 

texto com características do gênero para destinatários específicos. Com a conclusão da prática 

pedagógica, foi possível perceber que a escrita não pode ser considerada um dom natural, ou 

inspiração momentânea, mas como resultado de processos específicos de leitura, escrita e de 

uma prática insistentemente elaborada, servindo, dessa forma, como instrumento de interação e 

comunicação social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gêneros discursivos: uma proposta para o desenvolvimento da escrita no Ensino Médio, 

através da carta do leitor 

Palavras-chave: Linguagem Escrita. Interação. Carta do Leitor. 

Resumo: Mediante dificuldades que os alunos do Ensino Médio têm em relação à produção 

discursiva, propôs-se o trabalho com a escrita, através da Carta do Leitor, visto que a linguagem 

escrita é uma forma de interação, por isso mesmo deve ser incentivada na escola, a fim de 

proporcionar ao educando o seu exercício pleno, evidenciando o direito a vez e voz, como 

cidadão efetivo na sociedade. O respectivo trabalho se dará através da Unidade Didática que tem 

por objetivo possibilitar ao aluno perceber a língua como algo útil e compreensível, tendo em vista 

a sua efetivação nas diferentes práticas sociais, desenvolvendo assim, a afinidade no uso da 
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escrita, com argumentações coerentes e coesas, de forma a ampliar sua capacidade de interação 

para além de seu contexto imediato.  Será realizada por meio de estudos reflexivos, individual e 

em equipe, utilizando a pesquisa, o seminário e a produção, através da carta do leitor, que em 

seguida será postada ao destinatário definido. Dessa forma o aluno terá possibilidade de perceber 

a língua como meio de interação comunicativa, melhorando a visão crítica, especialmente quanto 

à escrita, pois perceberá que quem escreve, tem o que dizer, para quem dizer e como dizer. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELHANE INEZ MOREIRA MIOLA 

ORIENTADOR: IRIS YAE TOMITA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Literatura: múltiplos olhares 

Palavras-chave: Literatura; leitura; multiculturalismo; ensino-aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo pretende relatar o estudo desenvolvido durante a etapa de 

intervenção do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, oportunizado aos docentes da 

Educação Básica da rede pública do Estado do Paraná. O projeto de intervenção foi realizado no 

Colégio Estadual “José Ármim Matte” – EFMNP, localizado no município de Chopinzinho, Estado 

do Paraná, tendo como sujeitos alunos da segunda série do Ensino Médio, durante o segundo 

semestre do ano letivo de 2010. Os trabalhos foram desenvolvidos a partir da unidade didática, 

construída na disciplina de Língua Portuguesa e teve como referência de estudo o 

multiculturalismo. Trabalhou-se com o clássico “O Cortiço”, do período Realista Naturalista de 

Aluísio de Azevedo e a análise de fatos do conhecimento e vivência dos alunos. A partir do estudo 

foram desenvolvidas atividades que possibilitaram ir além da simples leitura da obra, exigindo que, 

atentamente observassem as diversas nuances apresentadas pela mesma, bem como buscando 

detectar características preconceituosas em relação à cultura, forma de vida exposta.  Durante a 

intervenção, pôde-se dizer que houve uma excelente participação e dedicação em relação ao 

tema, passando a leitura literária a ser vista de uma forma positiva. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura: Múltiplos Olhares - Unidade Didática 

Palavras-chave: Literatura, Multiculturalismo, Leitura 

Resumo: De acordo com as DCE\'s de Língua Portuguesa (2008) do Estado do Paraná, a 

Literatura dialoga com outros textos e se articula com outros campos como: o contexto da 
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produção, a crítica literária, a linguagem, a cultura, a história, entre outros. Assim, a escola é um 

espaço para discussão e vivência do multiculturalismo presente nas obras literárias. Este trabalho 

toma a obra \"O Cortiço\", de Aluísio de Azevedo do Realismo/Naturalismo brasileiro para estudo, 

abordando a partir do conteúdo da obra questões sociais, visto que a mesma apresenta uma 

riqueza de conteúdos que podem ser contemplados. A diversidade cultural étnica e social 

inseridas na obra, serão trabalhadas dentro do contexto da atualidade, atendendo assim o 

objetivo da proposta que é articular as marcas culturais nestes diferentes aspectos, propiciando 

discussão, reflexão e dramatização da obra como algumas das alternativas para que os alunos 

entendam e percebam que a leitura pode ser uma fonte de prazer e lazer. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE AFFONSO 

ORIENTADOR: ATILIO AUGUSTINHO MATOZZO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: A construção de identidades e diferenças no discurso numa  perspectiva 

inter/multiculturalista 

Palavras-chave: inter/multiculturalidade; multiculturalismo; identidade social; diferença; discurso. 

Resumo: O artigo relata a proposta do projeto de intervenção pedagógica e a implementação 

realizada no ano de 2010, no Colégio Estadual Adiles Bordin, município de União da Vitória, 

problematizando a questão da identidade e diferença enquanto produção cultural e social e o 

papel do discurso na vida social. A pesquisa, amparada por leituras na área da análise do 

discurso, multiculturalismo, identidades sociais e diferença, tem por objetivo a busca de 

alternativas para se trabalhar o multiculturalismo, numa perspectiva intercultural, por meio das 

práticas de linguagem para o reconhecimento e questionamento das diferenças nas relações 

escolares, contribuindo para que alunos e alunas se percebam enquanto sujeitos sociais 

produzidos pelo discurso. Considerando que as salas de aula de Língua Portuguesa são espaços 

privilegiados para uma releitura de si mesmo, das outras pessoas e do mundo através da quebra 

de preconceitos e estereótipos por meio da linguagem, são apresentadas práticas educativas 

desenvolvidas em aulas de língua portuguesa com a abordagem sobre identidade e diferença, 

mais especificamente nas questões de gênero, raça e sexualidade, componentes centrais da 

identidade, organizadas em três unidades em material didático no formato de caderno 

pedagógico. Priorizando-se o trabalho com narrativas, a relação com experiências pessoais por 

meio de relatos, a ampliação de conhecimentos com a construção de conceitos mais abstratos e 
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utilização de artefatos culturais, os resultados colhidos, a partir da análise documental e 

observações, revelam que estereótipos são percebidos e novos significados são construídos via 

discurso e educação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A construção de identidades e diferenças no discurso numa perspectiva inter/multicultural 

Palavras-chave: Inter/multiculturalidade, identidade social, discurso. 

Resumo: Este material didático prioriza o trabalho com a construção das identidades sociais e o 

papel do discurso na vida social. Na pesquisa, amparada por leituras na área da análise do 

discurso, multiculturalismo e identidades sociais, objetivo a busca de alternativas para se trabalhar 

o multiculturalismo, numa perspectiva intercultural, por meio das práticas de linguagem para o 

reconhecimento das diferenças nas relações escolares através das interações orais e escritas em 

situação social de comunicação, contribuindo dessa forma para que alunos e alunas se percebam 

enquanto sujeitos sociais produzidos pelo discurso.  Considerando que as salas de aula de Língua 

Portuguesa são espaços privilegiados para uma releitura de si mesmo, das outras pessoas e do 

mundo através da quebra de preconceitos e estereótipos por meio da linguagem, apresento 

algumas reflexões e possibilidades de trabalho nas salas de aula de Língua Portuguesa com a 

abordagem sobre identidade e diferença, mais especificamente nas questões de gênero, raça e 

sexualidade, discutidas e organizadas em três unidades. A primeira unidade enfoca identidades e 

diferenças, a segunda unidade refere-se às identidades de raças e diferenças, a terceira e última 

parte é dedicada às identidades de gênero e sexuais, priorizando-se o trabalho com narrativas 

como construtoras da vida social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE APARECIDA VALERIO 

ORIENTADOR: AECIO FLAVIO DE CARVALHO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O texto lobatiano e a prática da leitura 

Palavras-chave: Escola ; Leitura; Mitologia; Interesse 

Resumo: Pretende-se, neste relato, apresentar as experiências vivenciadas num projeto de 

leitura, com a participação de alunos do 1º ano do Ensino Médio. Compartilhando  a sua trajetória 

e o resultado obtido até o final do ano letivo de 2010, algumas considerações serão feitas, tais 

como: o espaço escolar como espaço privilegiado e, em muitos casos, único para o 
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desenvolvimento do hábito da leitura; algumas técnicas do Método Recepcional como instrumento 

prático para a aplicação do projeto; personagens mitológicos com poderes sobrenaturais, 

primeiramente como os utilizados por Monteiro Lobato, como elementos motivadores para um 

interesse inicial dos alunos; progressivamente, o desenvolvimento do interesse pela leitura de 

clássicos, com linguagem e conteúdo mais elaborados. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Texto lobatiano e a prática da leitura 

Palavras-chave: Leitura. Lobato. Mitologia. Hábito. 

Resumo: Estudos que visam à superação da dificuldade de alunos se interessarem pela leitura 

fazem-se necessários na medida em que a escola é espaço privilegiado onde esse hábito pode 

ser desenvolvido. Considerando que os instrumentos teóricos indicados pela Estética da 

Recepção são pertinentes à consecução do objetivo proposto, far-se-á a seleção de textos de 

Monteiro Lobato na obra “Os doze trabalhos de Hércules”. A prática da leitura desses textos, com 

sua gama de personagens míticos, pode ser um elemento motivador para uma disposição de 

interesse inicial. A partir daí, os alunos poderão traçar um paralelo com as personagens reais, 

contemporâneas, possibilitando o crescimento pessoal e o desejável desenvolvimento do hábito 

da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE DE FATIMA FERREIRA 

ORIENTADOR: MARIA DA GRACA DE SOUZA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O humor e a ludicidade nas aulas de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Humor. Ludicidade. Leitura Expressiva. Estilística. 

Resumo: Este artigo objetiva apresentar uma pesquisa sobre a formação do leitor que, por meio 

de um conjunto de estratégias, aprimora o seu domínio discursivo, não só na oralidade, mas 

também na leitura e na escrita. Muitas são as queixas dos professores sobre a falta de estímulo 

do aluno para ler e interpretar - principalmente textos longos. Então: O que fazer para cativar o 

leitor, aproximá-lo do texto, resgatando o prazer da leitura, da criação e da interpretação? Com 

este estudo, busca-se facultar  ao aluno encontros estimulantes com textos lúdicos, possibilitando 

o desenvolvimento da capacidade de perceber e interpretar não só os recursos estilísticos 

sonoros, mas também os morfossintáticos, utilizados pelo sujeito produtor na elaboração do texto. 
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Utilizando-se de atividades com textos de humor e lúdicos a professora constatou, nos alunos, um 

aumento bastante relevante no interesse pela leitura. Nesse sentido, acredita-se em que os textos 

lúdicos possam oferecer questões de língua mais interessantes; atraindo, desse modo, a atenção 

do aluno, além de fazê-lo refletir sobre a linguagem e, com bom humor, que não tem nenhuma 

contraindicação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Humor e a Ludicidade na sala de aula 

Palavras-chave: Leitura. Humor. Ludicidade. Recursos Estilísticos. 

Resumo: Esta Unidade Didática é uma proposta de trabalho, contendo textos e atividades, a ser 

desenvolvida com os alunos, com o intuito de oferecer uma alternativa dinâmica e proveitosa de 

dar aulas. O tema proposto é o texto de humor e o lúdico que, acredita-se, estimula a criatividade 

e o cultivo da sensibilidade, facilitando os processos de socialização, comunicação, expressão e 

construção do conhecimento. O texto é o material articulador que permite ver às diferentes formas 

de realização das práticas textuais e à compreensão do potencial expressivo da linguagem. O uso 

de textos de humor e lúdicos favorece a cognição dos alunos e norteia o seu raciocínio lógico, 

proporcionado-lhes melhores condições para o desenvolvimento de uma visão mais crítica de 

mundo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE MACIEL LIMA 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Eu conto... Tu contas... E no conto em ação: a magia dos contos de fadas 

Palavras-chave: sujeitos-leitores, interpretação, efeitos de autoria, imaginário. 

Resumo: A interpretação está presente em toda e qualquer manifestação da linguagem; entende-

se, com isso, a importância do trabalho com a contação de histórias. A cada oportunidade de 

leitura segue-se interpretação e autoria, capaz de possibilitar na criança uma sensibilidade 

estética que faz da literatura não um passatempo, mas uma necessidade. Na perspectiva da 

análise do discurso, de linha francesa, instaurada por Michel Pêcheux a partir dos anos 60 e 

difundida no Brasil, por Eni Orlandi, percebemos a leitura em sua acepção mais ampla na 

constituição dos processos de significação, tendo em vista que na perspectiva teórica em que nos 

ancoramos, o sujeito é interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, do que se 
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entende que os sentidos sempre podem ser outros e isso demanda a compreensão dos processos 

que envolvem a leitura como prática discursiva. E é nesse ponto que deflagramos que o sentido 

depende de formações discursivas a que o sujeito se inscreve e a relações de memória, que se 

imprimem a partir da paráfrase (repetição) e da polissemia (novo). Nesse trabalho, buscamos 

várias versões da história da chapeuzinho Vermelho, registrados ao longo dos tempos, priorizando 

Chapricinha, a nova Chapeuzinho, à medida que constitui um trabalho de autoria coletiva. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Eu conto...Tu contas...E no conto em ação: a magia dos contos de fadas 

Palavras-chave: leitores; interpretação; autoria; imaginário. 

Resumo: Ao realizar o trabalho de implementação na formação do leitor de 5a série através da  

audição de narrativas, no Colégio Estadual Cristo Rei, em Guarapuava-Pr, no segundo semestre 

de 2010, pretende-se incrementar na prática pedagógica dos docentes envolvidos, atividades de 

leitura e contação de histórias, oralidade e produções dos alunos a partir das histórias 

trabalhadas. Parte-se do princípio de que a interpretação está presente em toda e qualquer 

manifestação da linguagem; entende-se com isso a importância do trabalho com a contação de 

histórias, pois a cada oportunidade de leitura segue-se interpretação e autoria, capaz de 

possibilitar na criança uma sensibilidade estética que faz literatura não um passatempo, mas uma 

necessidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE MAIRA BELLONI 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: O sentido na leitura de contos de materialidades diversas com enfoque no espaço urbano 

Palavras-chave: Leitura. Conto. Urbano. Sentido. AD. 

Resumo: Este artigo faz parte das atividades do PDE (Programa de Desenvolvimento 

Educacional), desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, e apresenta a análise dos 

resultados do projeto implementado junto aos alunos do 2º ano do Curso de Formação de 

Docentes do Colégio Estadual José Armim Matte – EFMN de Chopinzinho –Pr, NRE de Pato 

Branco. O objetivo geral foi propor a atividade escolar da leitura como parte do cotidiano do aluno, 

como prazer e não como obrigação, contribuindo para a formação do sujeito-leitor crítico e 

reflexivo. Os fundamentos que regeram o estudo são os focados na Análise do Discurso, de linha 



Português 2009 
 

 

 

 

francesa, desenvolvida por Michel Pêcheux e, no Brasil, por Eni Orlandi. Nessa perspectiva 

teórica, a preocupação não está nos conteúdos dos textos, mas nos processos de significação 

(como o texto significa?), dando conta de que os sentidos sempre podem ser outros, apesar da 

forte ligação com a sintaxe e com o contexto sócio-histórico. A diferença entre a leitura que busca 

os conteúdos e a leitura discursiva está no funcionamento da memória e na inscrição dos sujeitos 

em formações discursivas. O projeto teve como conteúdo estruturante a leitura como prática social 

e discursiva. Não houve um centramento nas materialidades escritas, buscamos contos de 

materialidades variadas, com enfoque no contexto urbano, sinalizando para os processos de 

constituição do texto e para as múltiplas possibilidades de sentido. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Unidade Didática: Sempre quem conta um conto aumenta um ponto? 

Palavras-chave: Leitura, conto, materialidades diversas, urbano. 

Resumo: Neste material didático, propõem-se atividades a partir da leitura de contos de 

materialidades diversas que abordem o contexto urbano, trabalhando-os em alguns conteúdos: a 

leitura de contos através de imagem; Leitura e análise oral de texto narrativo; Leitura e análise de 

texto de letra de música; Leitura e análise de Contos literários de autores renomados e 

contemporâneos, entre outros, que sinalizem para as implicações sociais e discursivas da leitura. 

Este material propõe a atividade escolar da leitura como parte do cotidiano do aluno, como forma 

de prazer e não como mera obrigação, sinalizando de que essa atividade tem implicações sociais 

e se constitui a partir de redes parafrásticas, que fazem retornar outros discursos, significados 

antes em outros lugares. Oportunizar o contato com contos de materialidades diversas dentro do 

contexto do urbano, buscando o sentido discursivo do texto e contribuir para a formação de um 

sujeito-leitor que reflita e critique aquilo que lê, considerando a exterioridade, pela qual o sentido 

não é somente um. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE MARIA DE ARAUJO 

ORIENTADOR: KATIA ALEXSANDRA DOS SANTOS 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: A Charge na perspectiva da análise do discurso: uma proposta de leitura na sala de aula 

Palavras-chave: discurso, charge, leitura. 

Resumo: O ensino da língua materna tem se voltado, atualmente, para o trabalho com gêneros 
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textuais e discursivos, uma vez que se considera o fato de que o conhecimento linguístico dos 

alunos só se efetiva por meio de práticas de leitura e escrita de textos que se articulam com as 

situações de uso social da língua. Nesse sentido, este trabalho traz os resultados de uma 

proposta de trabalho de leitura em sala de aula com o gênero charge, tendo em vista que ele 

mobiliza conhecimentos específicos e só permite depreensão de sentidos à medida que dialoga 

com outros textos e com questões históricas, sociais e ideológicas. Para isso, trabalhamos, com 

os pressupostos teórico-metodológicos da Análise do discurso de linha francesa, embasados em 

Pêcheux (1993), Maingueneau (1997), Orlandi (2007) e Brandão (2004). Desse modo, tivemos 

como pretensão propor atividades que envolvessem o gênero charge no trabalho em sala de aula, 

a partir de uma perspectiva discursiva, fazendo com que os aspectos históricos e ideológicos 

fossem levados em consideração na leitura de tais textos. Através desta proposta, constatou-se 

que o conhecimento prévio do aluno é relevante para que a análise da charge se dê de maneira 

significativa e que o conhecimento dos elementos de linguagem presentes no texto interfere na 

sua leitura e  compreensão. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Charge na perspectiva da análise do discurso: uma proposta de leitura na sala de aula 

Palavras-chave: discurso; charge; leitura. 

Resumo: O ensino da língua materna tem se voltado, atualmente, para o trabalho com gêneros 

textuais e discursivos, uma vez que se considera o fato de que o conhecimento linguístico dos 

alunos só se efetiva por meio de práticas de leitura e escrita de textos que se articulam com as 

situações de uso social da língua. Assim sendo, o objeto de estudo deste material didático é a 

charge, um gênero textual bastante atual e que se organiza a partir de acontecimentos do 

cotidiano O conteúdo da charge revela uma opinião e uma crítica que se atualizam e articulam 

constantemente, portanto é preciso estar atento ao momento em que se deu o acontecimento 

para que o texto produza sentidos. O material que ora apresentamos é voltado ao professor de 

língua portuguesa do ensino fundamental e apresenta uma metodologia de trabalho com o gênero 

charge em sala de aula. Tal proposta fundamenta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da 

Análise do Discurso de linha francesa. Desse modo, o professor irá encontrar sugestões de 

atividades para serem realizadas em sala de aula e pressupostos teóricos para auxiliá-lo na 

análise dos textos, para assim propor atividades de leitura com seus alunos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIETE DO CARMO MOYSA FERREIRA 

ORIENTADOR: ELIZABETH LABES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Estudo das estratégias linguístico-discursivas do gênero folder 

Palavras-chave: leitura; produção; discurso; gênero; folder. 

Resumo: Este artigo é um estudo proveniente do Projeto PDE intitulado: Estudo das Estratégias 

Linguístico-discursivas do gênero folder, cujo objetivo foi fundamentar uma proposta de leitura e 

produção do referido gênero, a partir da perspectiva da linguagem enquanto processo de 

interação social, bem como de alguns subsídios da Análise de Discurso de orientação francesa. A 

proposta consistiu na elaboração de atividades de leitura e produção de folders, considerando sua 

materialidade verbal e imagética, com enfoque ao contexto de produção, recepção e circulação. O 

projeto foi desenvolvido em uma escola pública da cidade de Mamborê, com uma turma de 8ª 

série do Ensino Fundamental. As atividades foram realizadas a partir de materiais referentes ao 

cotidiano dos alunos. No decorrer do trabalho verificou-se o interesse dos alunos pelo tema 

abordado e também as dificuldades que alguns apresentaram em analisar as relações entre a 

materialidade verbal e a imagética. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estudo das Estratégias Linguístico-discursivas do Gênero Folder 

Palavras-chave: Discurso; publicidade; gênero folder; leitura; produção. 

Resumo: O material didático pedagógico aqui apresentado consiste numa Unidade Didática, que 

aborda o estudo das estratégias lingüístico-discursivas do gênero folder. O folder é um dos 

gêneros que faz parte, cada vez mais, do cotidiano das pessoas, no entanto, tem sido pouco 

explorado em atividades pedagógicas. Motivados por essa problemática e subsidiados nos 

fundamentos teóricos de Bakhtin, que considera o caráter social da linguagem na perspectiva 

dialógica, e na abordagem da Análise de Discurso de linha francesa de Michel Pêcheux, pretende-

se a partir da coleta de folders, que circulam no contexto dos estudantes, analisar o 

funcionamento linguístico-discursivo do referido gênero por meio de atividades de leitura e 

produção que darão enfoque ao contexto de produção, à estrutura composicional e ao conteúdo 

temático. Após a realização dessas atividades, serão produzidos folders empregando os recursos 

da materialidade linguística e visual estudados,  visando a um maior conhecimento desse gênero 

discursivo bem como sua função social. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELISABETE CRISTINA LORSCHEIDER 

ORIENTADOR: MARGARIDA DA SILVEIRA CORSI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Do ler ao prazer: a leitura de fábulas abre portas para a vida. 

Palavras-chave: leitura; interação; fábula; conhecimento. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação da Unidade Didática desenvolvida 

durante o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE 2009, em Língua Portuguesa. O 

objetivo desse estudo foi estimular o prazer pela leitura e proporcionar a formação de leitores 

competentes. O trabalho realizado foi consolidado teoricamente pelas linhas sociointeracionistas, 

sendo considerado nesse percurso que o texto literário em prosa serve como objeto para a 

concretização da leitura e da escrita a partir da enunciação, do dialogismo e da interação verbal. 

Para a fundamentação deste trabalho, foram consultadas obras de teóricos que demonstram 

preocupação com a prática da leitura na escola, como também na vida dos educandos. É 

mediante a interação de diversos níveis do conhecimento, como o linguístico, o textual e o 

conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o significado do texto. Tendo em vista 

essa problemática, optou-se em desenvolver uma Unidade Didática, trabalhando com o gênero 

fábula, por ser uma narrativa curta e atraente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Do ler ao prazer a leitura de fábulas abre portas para a vida. 

Palavras-chave: oportunidade; habilidade; leitura. 

Resumo: A proposta apresentada a seguir é uma unidade didática, isto é, um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, contendo texto de fundamentação com 

as respectivas atividades a serem desenvolvidas, onde os alunos terão a oportunidade de 

desenvolver as habilidades de leitura: fazer inferências levando em consideração o conhecimento 

prévio que os mesmos têm sobre o assunto; ler com objetivo pré-estabelecido; perceber os 

elementos que compõem a estrutura do gênero fábula, desenvolvendo procedimentos de 

oralidade leitura e escrita. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZABETHE APARECIDA BORGES 

ORIENTADOR: MARILUCIA DOS SANTOS DOMINGOS STRIQUER 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Dialogar para produzir 

Palavras-chave: Produção de textos; Gêneros Textuais; Memórias; Sequência Didática. 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar o relato de uma experiência realizada 

no Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral com alunos da 3ª série do Ensino Médio que 

participaram do projeto “Dialogar para produzir”, projeto este que pretendeu propiciar aos alunos 

estratégias que facilitassem o entendimento do gênero textual memórias e proporcionasse o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem dos alunos para a produção desse gênero através 

de uma sequência didática. O trabalho foi baseado na concepção de linguagem 

sociointeracionista e teve como arcabouço teórico-metodológico os Gêneros textuais e sua 

transposição didática. Uma das estratégias utilizadas para se alcançar os objetivos propostos foi a 

utilização do Material didático, produzido especialmente para esse fim e que buscou conduzir os 

alunos a observarem os aspectos de constituição do gênero estudado. Os resultados obtidos 

foram os pretendidos, pois o trabalho possibilitou aos alunos se apropriarem e produzirem o texto 

do gênero em questão. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Dialogar para produzir 

Palavras-chave: Produção de texto. Gêneros Textuais. Memórias. 

Resumo: O presente material é norteado pela concepção de gêneros textuais segundo Bakhtin. 

Aqui, especificamente, será trabalhado o gênero memórias, numa sequência didática, de forma a 

explorar os três elementos caracterizadores: o conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional, além das condições de produção e circulação do referido gênero. O objetivo geral 

desta unidade didática é apresentar estratégias que facilitem o entendimento, pelos alunos, do 

gênero textual memórias, e ainda promover que eles desenvolvam capacidades de linguagem 

para produzir esse gênero em específico. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZETH TESSEROLI MIOT 

ORIENTADOR: CRISTIAN PAGOTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Sedução da linguagem poética 

Palavras-chave: projeto pedagógico; literatura; poesia. 

Resumo: A implementação de um projeto pedagógico necessita de professores responsáveis e 

preparados para enfrentar o quotidiano da sala de aula. Este artigo apresenta a implementação de 

um projeto, denominada “Sedução da Linguagem Poética”, realizado no Colégio Estadual do 

Paraná. Para tanto, contou com o auxílio de uma equipe de professores que, junto com esta 

pesquisadora, abraçou-o, colocando-o em execução. O objetivo geral do projeto foi o de propiciar 

a criação de saberes abrangentes, a partir da leitura de obras literárias, numa perspectiva 

multicultural, em que a literatura pudesse interagir com outras linguagens, com vistas à formação 

do leitor crítico na verdadeira acepção da palavra. Um levantamento bibliográfico sobre os 

conceitos utilizados inicia o artigo, que termina com a descrição do que foi realizado com os 

alunos. Os resultados obtidos demonstram que os alunos adquirem interesse pela poesia e pelos 

outros gêneros literários, como uma das formas de comunicação, mas também, como uma 

maneira de ampliar a cultura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sedução da Linguagem Literária 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: A  Unidade Temática é uma compilação de informações, textos e estudos com o objetivo 

de proporcionar aos professores de língua portuguesa e arte, um material de fácil compeensão na 

abordagem teórico-metodológica da poesia, oportunizando uma reflexão para auxiliá-los, na sala 

de aula, com a poesia. Linguage essa que amplia o horizonte do leitor e permite o dialogismo da 

leitura literária com outras manifestações artísticas. O caderno parte da pergunta o que é poesia e 

poema? e propõe atividades que incentivem a leitura, análise e criação  de poemas para que 

nosso aluno possa lançar um olhar mais atento aos aspectos relevantes da linguagem poética, 

tais como: a sonoridade, ritmo, os sentidos que vão além da linguagem verbal e a riqueza de 

significados traduzidos por meio de palavras. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZIANE ZELLA RIBEIRO 

ORIENTADOR: ROSSANA APARECIDA FINAU 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: O professor de língua portuguesa e as possibilidades do uso de ferramentas tecnológicas 

no trabalho com gêneros textuais 

Palavras-chave: língua; gêneros textuais; tecnologia; ensino. 

Resumo: Este artigo consiste em relatar como se deu o processo e os resultados da proposta de 

formação de professores do projeto de intervenção pedagógica na escola ao propor para 

professores que atuam no ensino fundamental e médio a utilização de tecnologias midiáticas (e-

mail, blog, podcast e webquest) como encaminhamento de ensino para leitura e produção de 

diferentes gêneros textuais, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/ 

Secretaria do Estado da Educação do Paraná nos anos de 2009/2010. Para tanto, foi necessária 

uma fundamentação teórica em Bakhtin (1997), Marcuschi (2003), Bentes (2008), dentre outros. 

Esses estudos junto com as demais atividades desenvolvidas durante o programa permitiu a 

elaboração do material Didático-Pedagógico, a saber, um Caderno Pedagógico composto por 

quatro unidades temáticas que serviu como material de apoio na implementação da proposta na 

escola. Os professores que participaram do projeto durante o período de aplicação foram 

estimulados a criar e usar ferramentas como e-mail, blog, podcast e webquest com finalidade 

pedagógica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O professor de língua portuguesa e as possibilidades do uso de ferramentas tecnológicas 

no trabalho com gênero textuais 

Palavras-chave: Língua, tecnologia, ferramentas midiáticas. 

Resumo: A escola, por ser um local de interação social, compartilhamento, produção e reflexão 

de conteúdos que geram conhecimento, deve oportunizar a inserção de tecnologias na prática 

docente e discente. Propõe-se ao professor de Língua Portuguesa a utilização de tecnologias 

midiáticas (e-mail, blog, podcast e webquest) como encaminhamento de ensino para leitura e 

produção de diferentes gêneros textuais. Apresentar ao professor as tecnologias midiáticas como 

recursos adequados e inovadores para o processo de ensino/aprendizagem de leitura e escrita. 

Mostrar ao professor a existência de mobilidade na organização dos discursos, no que diz respeito 

tanto no surgimento de novos gêneros, quanto à transformação de outros já culturalmente 

estabilizados. Para desenvolver o projeto, foi elaborado um Caderno Pedagógico, cujo objetivo é 
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dar suporte teórico para a utilização de tecnologias no trabalho com o texto, direcionado ao 

professor com suporte teórico e propostas de atividades a serem desenvolvidas com alunos. 

Também pretende-se ofertar oficinas com grupos de professores a fim de capacitá-los na 

utilização das ferramentas midiáticas. Disponibilizar bibliografia, publicações, vídeos e sites que 

abordam o uso de tecnologias na educação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELSA GALLERA GARCIA 

ORIENTADOR: SERGIO PAULO ADOLFO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: África e literatura na sala de aula.Implementação da Lei 10.639/03. 

Palavras-chave: Literatura, negro, preconceito. 

Resumo: Trata da obrigatoriedade do ensino da cultura africana nas escolas brasileiras pela 

determinação da lei 10.639/03. É síntese de estudos sobre a poética de autores afro-

brasileiros.\"África e literatura na sala de aula\" é projeto proporcionado pelo programa 

PDE/SEED/UEL e experienciado na oitava série do ensino fundamental. Defende a literatura afro-

brasileira como instrumento de veiculação de conhecimento sobre a cultura africana. Apresenta 

como referência a obra de Solano Trindade, Conceição Evaristo e Luis Silva, cuja temática é 

comprometida com a questão histórica e com a busca da valorização da luta e resistência do povo 

africano em território brasileiro no período da colonização. Taz questionamentos acerca da 

marginalização da cultura afro e de sua importância como registro da história do povo brasileiro. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: África e literatura na sala de aula. 

Palavras-chave: Literatura; preconceito; negro. 

Resumo: A Unidade Didática tem por finalidade apresentar as atividades a serem desenvolvidas 

pelos alunos da 9ª série do Ensino Fundamental na implementação do Projeto de Intervenção 

Pdagógica na Escola pelo professor PDE durante o terceiro período do Programa de 

Desenvolvimento da Educação. Tendo em vista que os alunos até esta série , pouco foram 

contemplados em seu currículo com a literatura afro-brasileira, com este trabalho se pretende 

trazer para a sala de aula, obras de autores brasileiros negros, visando ao re-conhecimento da 

literatura considerada marginal, uma vez que a mesma não é contemplada pelos livros didáticos 

por  se tratar de cultura popular. Para fundamentar este trabalho, buscamos encaminhamentos 
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metodológicos no Método Recepcional, conforme sugestões das DCEs (PARANÁ,2008), 

elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, a partir dos 

pressupotos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELSA SCARPETA 

ORIENTADOR: LUCIA OSANA ZOLIN 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A literatura de autoria feminina e a desconstrução da opressão 

Palavras-chave: opressão feminina; desconstrução; Marina Colasanti. 

Resumo: Este artigo sintetiza o processo de pesquisa, construção e aplicação do material 

pedagógico desenvolvido a partir do Projeto de Intervenção Pedagógica referente ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE / Paraná. Tal pesquisa teve como temática de estudos a 

literatura de autoria feminina e a desconstrução da opressão e foi aplicado em turmas da primeira 

série de Ensino Médio. Para que esse trabalho ganhasse relevância, consistência, atratividade, 

acessibilidade e materialidade aos alunos envolvidos e face as etapas elencadas, valemo-nos de 

slides, vídeos, entrevistas, filme, além de um riquíssimo material informativo, com embasamento 

científico, fazendo uma viagem histórica sobre a recorrente opressão feminina ao longo de muitos 

séculos, bem como do silenciamento histórico da mulher, resultante de uma cultura machista e 

patriarcal. Além disso, no âmbito literário, foram analisados quatro minicontos para tal estudo e 

investigação: Para que ninguém a quisesse (p.111); Como se fosse na Índia (p.135 ); Ela era sua 

tarefa (p. 99); Sem que fosse tempo de migração (p. 203) – todos da obra da escritora brasileira 

contemporânea Marina Colasanti, presentes no livro Contos de amor rasgados. A escolha desses 

minicontos não foi aleatória. Essa ordem demarca o caminho que a mulher teve que percorrer 

para tentar conquistar e romper com a opressão milenar que marcou a sua trajetória ao longo da 

história da humanidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A literatura de autoria feminina e a desconstrução da opressão 

Palavras-chave: Opressão feminina, desconstrução, Mariana Colasanti. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico foi desenvolvido a partir de leituras e pesquisas 

bibliográficas, e tem por finalidade subsidiar o trabalho pedagógico com o aluno e trazer 

contribuições na abordagem da literatura de autoria feminina. Em vista disso, traça o percurso 
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histórico da literatura de autoria feminina, no Brasil, e propõe, por meio do reconhecimento dessa 

trajetória, trazer à tona possíveis discussões sobre o porquê da invisibilidade e silenciamento da 

voz feminina na literatura canônica, as chamadas “altas literaturas”, tomadas como modelo. Para 

tanto, pretende-se lançar mão de leituras teórico-reflexivas que resgatam toda essa trajetória, 

além de algumas produções literárias que denunciam e ao mesmo tempo autorizam o 

desvelamento dessa opressão. Dentre as várias obras selecionadas, destaca-se parte da obra da 

escritora brasileira contemporânea Marina Colasanti. Nos seus Contos de Amor Rasgados, por 

meio de uma linguagem concisa e metafórica, ela traz à tona essa discussão, numa espécie de 

convite à reflexão desse tema. Apesar de tantas conquistas empreendidas no feminismo 

brasileiro, tem-se muito a refletir, a reivindicar e a redimensionar sobre os papéis sociais da 

mulher na contemporaneidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EMA LUIZA PIASSON 

ORIENTADOR: ANTONIO DONIZETI DA CRUZ 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Leitura: É possível formar o gosto? 

Palavras-chave: Leitura. Literatura: estética da recepção. 

Resumo: O tema do artigo está fundamentado na pesquisa sobre leitura e formação do leitor, 

tendo em vista abordar a questão da formação do gosto pela leitura do texto literário com alunos 

do Ensino Médio. O objetivo é encontrar estratégias de leitura de textos literários na escola, com 

fundamentação no Método Recepcional, com ênfase na estética da recepção, que busca 

contribuir para ampliação dos horizontes de expectativas dos alunos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura: É possível formar o gosto? 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; estética da recepção. 

Resumo: O tema está fundamentado na pesquisa sobre a leitura e a formação do leitor, tendo em 

vista abordar a questão da formação do gosto pela leitura do texto literário com alunos do Ensino 

Médio. O objetivo visa discutir as estratégias de leitura do texto literário na escola, com 

fundamentação no Método recepcional, com ênfase na Estética da Recepção, que busca 

contribuir para a ampliação dos horizontes de expectativas do leitor. As obras que serão 

analisadas: \"Tragédia Brasileira\" poema em prosa de Manuel Bandeira; os contos: \"Desenredo\" 
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de João Guimarães Rosa, \"O Senhor meu marido\" de Dalton Trevisan; e o filme de Andrucha 

Waddington \"Eu Tu Eles\". 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ESTER ROMANN DE SOUZA KNAUER 

ORIENTADOR: MARIA JOSE GNATTA DALCUCHE FOLTRAN 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: A oralidade e a escrita nas aulas de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Oralidade, escrita e variedade linguística. 

Resumo: Este artigo versa sobre um projeto que teve como objetivo investigar a compreensão de 

língua oral e língua escrita por alunos das 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Segismundo Falarz, na Vila Hauer. Para tal estudo, busquei a fundamentação teórica 

pertinente. Percebi, inicialmente, que os alunos não distinguiam as características das duas 

modalidades de língua, deixando marcas da oralidade nos textos produzidos. Iniciei uma proposta 

de atividades, que tinha como ponto de partida a valorização da variação lingüística do educando, 

o seu linguajar, para depois partir para a produção textual.  A idéia foi partir da linguagem que a 

criança domina para fundamentar a aprendizagem da modalidade culta da língua. Após passar 

por uma série de atividades práticas, os alunos começaram a perceber a distinção entre língua 

oral e língua escrita. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Oralidade e escrita nas aulas de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Oralidade, escrita. 

Resumo: É necessário saber usar uma boa linguagem para desempenhar o seu papel de 

indivíduo e de membro de uma sociedade humana. Por isso precisamos falar bem e escrever 

corretamente, pois ninguém escreve como fala. Na linguagem escrita percebe-se a ausência do 

expositor, das suas atitudes peculiares e do timbre de sua voz, ficando para as frases a utilização 

dos elementos gerais da língua, de acordo com o sentimento pessoal, dando ao conjunto o seu 

próprio estilo. Tendo como objetivo o estudo da fala e da escrita. É quase que exclusivamente pela 

linguagem que nos comunicamos uns com os outros na vida social, permitindo o pensamento em 

seu sentido amplo e muito bem elaborado. Não se pode admitir que um instrumento tão essencial 

seja mal conhecido e mal manejado; mal utilizá-lo é colocar-se na categoria de operário que é 

insipiente no exercício de sua profissão. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EUNICE MARQUES CALICCHIO PERUZZO 

ORIENTADOR: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Lendo e produzindo com prazer: uma proposta de trabalho com poemas 

Palavras-chave: Gênero Discursivo. Linguagem. Poema. Sequência Didática. 

Resumo: Ancoramos nossa pesquisa nos estudos sobre gêneros, por reconhecer que eles 

materializam as interações entre os homens que, por intermédio do uso da língua, elaboram 

formas de discursos, as quais Bakhtin (1992) denomina como gênero do discurso. Assim, 

selecionamos, dentre tantos, o gênero poema para um estudo mais sistemático com os alunos e, 

para isso, optamos pela metodologia Sequência Didática, apresentada por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), seguindo mais especificamente a adaptação proposta por Costa-Hübes 

(AMOP, 2007) e Costa-Hübes (2008). O objetivo foi de trazer melhor participação e aprendizado 

aos alunos da 1ª Série do Ensino Médio em atividades de leituras e produções escritas de textos 

poéticos. Os resultados atingiram os objetivos traçados, pois envolveu a participação da maioria 

dos alunos no desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula, bem como excelente 

desempenho extra-classe no Sarau Poético realizado como fecho do trabalho. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência Didática: Um Trabalho com o Gênero Discursivo Poema 

Palavras-chave: Gênero Textual. Poema. Leitura. 

Resumo: A Sequência Didática – Gênero Discursivo Pema, trata-se de um trabalho em sequência 

voltado para o gênero textual poema, com o objetivo de reviver nos alunos, o gosto pela leitura 

obras poéticas que os façam refletir criticamente algumas posturas sociais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EUZORAIDE CECATTO NOVAIS 

ORIENTADOR: CLARICE CRISTINA CORBARI 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Transposição de gênero: a contribuição do teatro para a formação de alunos produtores de 

texto 
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Palavras-chave: produção de texto; transposição de gênero; conto; teatro. 

Resumo: Este trabalho traz reflexões sobre a necessidade de desenvolver estratégias de 

produção de textos, utilizando o teatro como meio facilitador, pois este, vinculado à educação, 

pode proporcionar ao aluno um estímulo à prática da escrita pelo aspecto lúdico. A partir da 

metodologia da transposição de gênero, o aluno pode perceber as variações existentes entre os 

diferentes gêneros. Entende-se que “ensinar” português é preparar os alunos para lidar com as 

diversas linguagens, recuperando a historicidade e a função social da língua, uma vez que esta se 

realiza por meio de gêneros. Além das reflexões sobre língua, gênero e ensino de português, este 

artigo também relata o desenvolvimento de um projeto em uma turma de 8ª série do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual Jardim Europa, em Toledo (PR), com o objetivo de desenvolver 

a prática de produção e reescrita de textos, a partir de atividades planejadas com o intuito de 

minimizar algumas dificuldades inerentes à produção de textos. Nessa proposta, os alunos 

deviam, a partir da leitura de um conto, retextualizá-lo, fazendo os ajustes necessários para a 

transposição desse gênero no gênero ‘peça teatral escrita’, sem alterar a ideia principal do texto 

original, e atentando para os aspectos de coesão, coerência, clareza e objetividade. Para isso, 

foram focalizados, em primeiro lugar, os propósitos comunicativos, deixando em segundo plano os 

aspectos linguísticos, com vistas a estimular os alunos a escreverem de acordo com a norma culta 

da língua portuguesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Construção do Teatro Para a Formação de Alunos Escritores. 

Palavras-chave: Produção de texto. Retextualização. Conto. Peça Teatral. Língua Portuguesa. 

Resumo: Esta Unidade Didática está voltada para a prática de produção textual em uma turma de 

8ª série do Ensino Fundamental, onde os alunos deverão, a partir da leitura de um conto, 

retextualizá-lo, fazendo os ajustes necessários para a transformação desse gênero em gênero 

‘peça teatral’, sem alterar a ideia principal do texto original, e atentando para os aspectos da 

coesão, coerência, clareza e objetividade. Porém, serão focalizados, em primeiro lugar, os 

propósitos comunicativos, e em seguida, os aspectos linguísticos, com vistas a estimular os 

alunos a escreverem. Nesta perspectiva, o aluno é chamado a ter uma postura ativa diante do 

conhecimento, manifestando-se, estabelecendo relações, realizando inferências, ativando 

conhecimentos prévios, participando de discussões e posicionando-se. Uma abordagem 

interacionista acredita e prevê que a construção do conhecimento se dá por meio das trocas, seja 

entre os alunos, seja entre professor e aluno. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EVANE PETLA MENDES DIAS 

ORIENTADOR: MIRIAN MARTINS SOZIM 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: O Papel da Leitura na Construção da Cidadania 

Palavras-chave: Cidadania, direitos, oportunidades, desenvolvimento pessoa. 

Resumo: O presente artigo mostra que a construção da cidadania passa necessariamente pelo 

acesso e domínio da leitura e da escrita como elementos vitais de formação e de crescimento 

humano. Constata-se que há alunos que apresentam dificuldades para compreender informações 

expressas na forma de frases encadeadas em parágrafos e de interpretar implicações básicas 

comunicadas através de textos técnicos. O que se percebe, é que as aulas de leitura baseiam-se 

apenas em textos literários e não na leitura de mundo que objetivam a promoção da igualdade 

social e busca discutir os conceitos de cidadania no contexto contemporâneo. Assim, esta 

proposta visa analisar as práticas no Ensino Fundamental e Médio. Este artigo narra os resultados 

do projeto de intervenção pedagógica aplicado através de diversas atividades como: oficina e 

dinâmica com textos sobre a declaração dos direitos humanos; palestras com orientações 

vocacionais; dia da cidadania na escola, com organização de documentos. A idéia central do 

projeto foi  a de   criar oportunidades para o desenvolvimento pessoal e valorização da identidade, 

fazer com que os jovens possam usufruir de seus direitos de cidadão e que saibam identificar 

suas potencialidades e, conseqüentemente a elevação da autoestima. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O papel da leitura na construção da cidadania 

Palavras-chave: Cidadania; direitos; oportunidades; desenvolvimento pessoal. 

Resumo: A presente pesquisa mostra que a construção da cidadania passa necessariamente 

pelo acesso e domínio da leitura e da escrita como elementos vitais de formação e de crescimento 

humano. Constata-se que há alunos que apresentam dificuldades de compreender informações 

expressas na forma de frases encadeadas em parágrafos e de interpretar implicações básicas 

comunicadas através de textos técnicos. O que se percebe , é que as aulas de leitura baseiam-se 

apenas em textos literários e não na leitura de mundo que objetivam a promoção da igualdade 

social e busca discutir os conceitos de cidadania no contexto contemporâneo.Assim, esta 

proposta visa analisar as práticas no Ensino Fundamental e Médio. Este projeto será aplicado 

através de vários momentos pedagógicos como: oficina e dinâmica com textos sobre a declaração 

dos direitos humanos; apresentação de teatro e danças que expressem a transformação de uma 
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realidade; criação de um livro de receitas da comunidade; palestras com orientações vocacionais; 

dia da cidadania na escola, com organização de documentos. A idéia central do projeto será a de   

criar oportunidades para o desenvolvimento pessoal e valorização da identidade, fazer com que 

os jovens possam usufruir de seus direitos de cidadão e que saibam identificar suas 

potencialidades e, consequentemente a elevação da autoestima. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: FATIMA FAGUNDES FRAIRE 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Leitura e produção a partir de textos midiáticos 

Palavras-chave: Mídia. Leitura. Escrita. Multiletramento. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer uma releitura dos textos, que circulam na mídia, 

propiciar uma resignificação dos sentido apresentados à sociedade pelos mais diversos meios de 

comunicação, em relação aos que a escola coloca à disposição dos alunos com a finalidade de 

propor aos professores de língua portuguesa, do ensino fundamental, metodologias de interação, 

através da leitura e escrita, nas práticas de sala de aula. São utilizados textos midiáticos e 

sugestões de trabalho com diferentes gêneros discursivos em suportes de comunicação variados, 

e ainda aponta a importância que os professores devem dar a pedagogia do multiletramento, com 

o intuito de formar leitores críticos, capazes de trazer para o centro das discussões as reais 

intenções das mensagens midiáticas propagadas pelos meios de comunicação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e produção de diversos gêneros textuais a partir de textos midiáticos. 

Palavras-chave: textos midiáticos; leitura; escrita; interação. 

Resumo: A razão deste estudo está na necessidade de aprimorar as intervenções do 

conhecimento sobre textos midiáticos no âmbito escolar, com intuito de desenvolver a leitura e a 

escrita numa abordagem crítica do conhecimento, favorecendo a compreensão das mensagens 

de forma integral e de modo a avaliar os componentes desses textos, através de uma metodologia 

em que o professor é o mediador do processo, interagindo entre o saber comum e o saber 

elaborado. Para isso, oferecer uma diversidade de gêneros discursivos para reflexão e ação sobre 

as ideologias presentes nas mensagens midiáticas. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: FATIMA RADZINSKI 

ORIENTADOR: ADILSON DO ROSARIO TOLEDO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A obra de Lygia Bojunga nunes como recurso pedagógico para o estímulo da leitura crítica 

Palavras-chave: livros; leitura; adolescentes. 

Resumo: Este trabalho se insere na área da Análise do Discurso, segundo os pressupostos 

presentes em Orlandi (2005) e Fiorin (2009), na interface metodológica de acordo com o que 

apregoa Antunes (2007). O objetivo principal deste trabalho é incentivar a leitura e formar leitores 

críticos. A escolha das obras de Lygia Bojunga Nunes como suporte para a análise linguística 

deveu-se à variedade de temas adolescentes abordados pela autora, fazendo a contextualização 

com a realidade de alunos de 8ª série, não deixando vagas suas leituras em textos sem sequência 

ou fora de contexto. A leitura como prática social é uma proposta de trabalho instigante que 

propicia leituras críticas. Esta unidade didática desenvolvida com o Projeto de Intervenção 

Pedagógica foi feita, portanto, com intuito de estimular a leitura crítica pelos jovens através do 

contato com a realidade do seu meio social. A pesquisa foi desenvolvida a partir do embasamento 

teórico da análise do discurso (ORLANDI, 2005; FIORIN, 2009), seguindo as práticas 

metodológicas por Antunes (2007) para as aulas de Língua Portuguesa e de acordo, também, 

com as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008). O trabalho foi desenvolvido com 

adolescentes da 8ª série E F do período noturno, do Colégio Estadual “Prefeito Joaquim da Silva 

Mafra” Ensino Fundamental e Médio, localizado em Guaratuba, Paraná. Foram desenvolvidas 

atividades de análise linguística utilizando cinco livros de Lygia Bojunga Nunes, durante o 

segundo semestre letivo de 2010, com três aulas semanais. Esperamos através de esta 

orientação metodológica formar leitores críticos que saibam refletir, questionar, abstraindo para 

seu mundo real a fixação presente nos textos literários analisados. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A realidade da adolescência em Lygia Bojunga. 

Palavras-chave: Leitura - livros - incentivo à leitura. 

Resumo: Este trabalho visa a criar atividades e estratégias que incentivem à leitura dos alunos 

em sala de aula. Como consequência tornar-se bons leitores, com capacidade de interpretação, 

gosto e aprimoramento da escrita. Nossos alunos e às vezes nós professores esquecemos os 

livros, sem ter definição do qual texto, livro ou literatura que nos interessa. Como professora de 

Língua portuguesa há 20 anos, tenho observado que as turmas onde não foram trabalhadas 
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sequencialmente, as aulas de leitura perderam o incentivo e geraram muitas dificuldades nas 

interpretações da própria Língua Portuguesa como nas outras disciplinas.  Pretendemos, com 

essa estratégia de trabalho, incentivar professores e alunos para a descoberta e o gosto pela 

leitura, mostrando que o nosso Português é uma língua fácil quando faço uso correto dela.  Como 

objetivo principal queremos incentivar à leitura, formando um leitor crítico. Este trabalho está 

embasado teoricamente na análise do discurso e na aquisição de leitura segundo o que apregoa 

Kato (1987). Metodologicamente partimos dos textos de Lygia Bojunga Nunes com o objetivo de 

despertar o interesse pela leitura em alunos da 8ª série do Ensino Fundamental da Escola Prefeito 

Joaquim da Silva Mafra.  Através de práticas discursivas, discutiremos a realidade da 

adolescência prescrita na autora, no tratamento de textos universais como família, amizade, vida 

urbana. Nossa pretensão é desenvolver a leitura crítica de nossos alunos como inclusão 

pedagógica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: FLAVIA REGINA AMBROSIO GUIMARAES 

ORIENTADOR: VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A prática de leitura de fábulas no contexto escolar: proposta metodológica com a Estética 

da Recepção 

Palavras-chave: Fábulas. Método Recepcional. Letramento Literário. Ensino e aprendizagem de 

leitura. 

Resumo: O presente artigo objetiva apresentar o resultado de uma proposta metodológica para a 

prática de leitura do gênero literário Fábula, desenvolvida na quinta série do Ensino Fundamental.  

A proposta foi implementada devido à constatação de que a falta de interesse pela leitura, a falta 

de acesso aos livros, o pouco hábito de ler dos alunos, tem contribuído para a deficiência de um 

domínio mais completo da linguagem. O referencial teórico está pautado no estudo e aplicação do 

Método Recepcional, baseado na Estética da Recepção, proposto por Bordini e Aguiar (1993). 

Conclui-se que esta prática metodológica contribui para a formação do leitor, ampliando seus 

horizontes, pois o método constitui-se em um recurso adequado para que o professor encaminhe 

atividades que levem os alunos a efetuarem leituras mais críticas. Ainda, é válido ressaltar que 

este trabalho teve como resultado a produção de fábulas, desenvolvendo a criatividade e a 

capacidade linguístico-discursiva dos alunos. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A prática de leitura de fábulas no contexto escolar: proposta metodológica com a Estética 

da Recepção 

Palavras-chave: Leitura. Texto Literário. Letramento Literário. Fábula. Método Recepcional. 

Resumo: Este projeto tem como objetivo o estudo do Método Recepcional, baseado na Estética 

da Recepção. Buscar-se-á desenvolver proposta metodológica criativa e produtiva para a prática 

de leitura do gênero literário Fábula, voltada para 5ª série do E F. Espera-se que esta prática 

contribua para a formação do leitor, ampliando seus horizontes e desenvolvendo uma visão crítica 

e racional da realidade a qual pertence. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: FLAVIO DA SILVA PEREIRA 

ORIENTADOR: GESUALDA DOS SANTOS RASIA 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: As múltiplas linguagens na formação dos educandos leitores. 

Palavras-chave: Mútiplas; linguagens; incentiva; leitura. 

Resumo: Neste trabalho final procuramos demonstrar a importância que a música,poesia,cinema   

e obra literária tem enquanto linguagens para o incentivo de leitura aos educandos. As linguagens 

acima mencionadas tiveram letras e enredos que se identificaram com as estéticas do Simbolismo 

e Romantismo. A relação entre estas áreas de saberes com foco na literatura proporcionou aos 

estudantes uma leitura atraente e diversificada de mundo. Esta diversificação direciona o leitor 

para uma compreensão que vai além da decodificação de palavras.Haja vista que diante das 

múltiplas linguagens a escrita não pode ser a única forma de leitura. Até mesmo porque antes de 

se entrar na escola a pessoa já teve contato com outras diversas linguagens, além da escrita. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: As perspectivas das múltiplas linguagens na formação de leitores. 

Palavras-chave: perspectivas, múltiplas, linguagens, formação, leitores. 

Resumo: A prática de leitura enquanto decodificação de palavra não é suficiente para levar o 

educando a compreender o mundo. Entretanto, este sistema estruturalista é dominante dentro dos 

estabelecimentos de ensino-aprendizagem deste país. A pesquisa ora proposta visa uma análise 

crítica à prática de leitura enquanto decodificação de palavra exercitada nas escolas. O interesse 

desta pesquisa é lpropor leitura de mundo, compreender as consequências desta prática de 
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leitura na vida dos educandos e a partir desta realidade propor uma leitura que levem em conta a 

produção de sentidos via jogos de linguagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: FLAVIO MIGUEL PRIGOL 

ORIENTADOR: CIRO DAMKE 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A rádio comunitária como processo de ensino de língua portuguesa 

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; textos orais e escritos; rádio comunitária. 

Resumo: O presente artigo é resultado de um projeto de construção de uma proposta 

metodológica para o uso dos recursos da rádio comunitária como processo de aprendizagem da 

variedade padrão da língua portuguesa, pois se percebe que no convívio cotidiano os alunos 

utilizam mais a linguagem informal. Desta forma, esta proposta vem atender a comunidade 

escolar, motivando os discentes a utilizarem a linguagem padrão. Ressalta-se que a proposta está 

fundamentada na utilização da língua portuguesa formal, num programa de rádio onde o aluno 

redige o texto e lê ao vivo, desta forma estabelecendo um canal de comunicação com os ouvintes. 

Os alunos realizaram programa de rádio durante o intervalo de aula. A comunidade escolar 

acompanha a programação com som ambiente no pátio da escola e os pais e os ouvintes em 

geral em casa, na frequência FM 104.9 Radio Pato FM. Durante a apresentação, segue uma 

sequência de abertura e apresentação do tema escolhido pelo professor e os alunos e o 

encerramento. No presente artigo o tema escolhido e apresentado na rádio comunitária foi “A 

semana farroupilha” e através da apresentação do mesmo visa-se desenvolver a competência oral 

e escrita na modalidade padrão da língua portuguesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Rádio Comunitária como Processo de Ensino de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Rádio comunitária. Educação e tecnologia. Escola e ensino. 

Resumo: Trata-se de um projeto de construção de uma proposta metodológica para o uso dos 

recursos da rádio comunitária como processo de aprendizagem da variedade padrão da língua 

portuguesa, pois percebemos que no convívio cotidiano os alunos utilizam mais a linguagem 

informal. Desta forma, esta proposta vem atender a comunidade escolar, motivando os discentes 

a utilizarem a linguagem padrão. Ressaltamos que a proposta está fundamentada na utilização da 

língua portuguesa formal, onde o aluno deverá redigir o texto que será lido ao vivo, estabelecendo 
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um canal de comunicação com os ouvintes. Os alunos farão programas de rádio durante 15 

minutos duas vezes por semana, terças feiras e quintas feiras, durante o intervalo de aula. A 

comunidade escolar acompanha a programação com som ambiente no pátio da escola. Os pais e 

os ouvintes em geral em casa, na frequência FM 104.9 Rádio Pato FM. A elaboração dos 

programas é de responsabilidade dos alunos com acompanhamento do professor de língua 

portuguesa. Durante os quinze minutos, segue uma sequência de abertura e apresentação dos 

alunos, música, homenagem aos aniversariantes da comunidade escolar e uma mensagem e ou 

entrevista relacionada a um determinado tema e o encerramento. As etapas deste projeto 

consistem em criar condições para treinamento e formação de equipes de comunicadores no 

intuito de tornar possível o uso da linguagem radiofônica no processo de ensino escolar através 

de gêneros, colaborar como ferramenta de transmissão de conhecimentos interdisciplinares e 

transdisciplinares, permitir e aproximar o acesso a informação cotidiana e de utilidade pública. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GEISA MARIA MARTINS MOTA 

ORIENTADOR: WAGNER FERREIRA LIMA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Leio, logo existo 

Palavras-chave: leitura crítica; Moleques de rua; Semiótica greimasiana; leitor competente; 

intertextos. 

Resumo: Este artigo comunica as experiências do projeto de formação continuada intitulado Leio, 

logo existo, do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE/SEED. O objetivo consistiu em 

desenvolver o hábito da leitura crítica entre alunos de 6ª série de uma escola pública do Paraná, 

mediante um trabalho diferenciado de leitura e interpretação de alguns capítulos de Moleques de 

Rua, novela de Roberto Freire. As estratégias de ação empregadas basearam-se na teoria 

semiótica de tradição francesa, em razão de constituir um modelo adequado para a análise crítica 

de textos. O estudo dos capítulos seguiu, então, as sequências do FAZER-SABER; FAZER-CRER 

e do FAZER-FAZER, que são os níveis de leitura e interpretação textuais propostos pelo referido 

modelo. Além disso, esse trabalho foi enriquecido com o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), ampliando o âmbito de compreensão dos assuntos abordados pela 

incorporação de outros gêneros discursivos. Este projeto evidenciou a necessidade de os 

professores sistematizarem o processo de leitura e interpretação de textos considerando os níveis 

de organização das informações semióticas. Dessa forma, os alunos compreendem melhor o 
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conteúdo implícito da linguagem, de modo a se tornarem leitores competentes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leio, logo existo. 

Palavras-chave: leitura crítica, Moleques de rua, Semiótica francesa, intertextos, leitor 

competente 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica consiste num caderno de apoio pedagógico, o qual 

aborda uma questão crucial para a Educação Básica, a saber, a leitura crítica. Pensando em 

melhorar a qualidade da leitura no ensino público, propomos o Projeto “Leio, logo existo”. Trata-se 

de uma proposta de intervenção pedagógica na turma da 6ª série “A” do Colégio Estadual “Arthur 

de Azevedo”, empregando novas tecnologias de leitura. Tal intervenção consiste na análise de três 

episódios da obra Moleques de rua, de Roberto Freire. Além da abordagem de temas atuais da 

adolescência, o ponto forte dessa análise é o emprego da Semiótica francesa de orientação 

greimasiana e das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação). As TICs complementam a 

análise, inserindo os textos do livro num contexto de sentidos mais abrangente, ou seja, o 

chamado intertexto. A proposta objetiva levar o educando a conquistar uma maior capacidade de 

fruição e utilização da literatura por meio de novas tecnologias de leitura, tornando-o um leitor 

competente e, por isso mesmo, capaz de fazer a transposição dos temas abordados para sua 

própria vida. Tudo de forma crítica e reflexiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GENI ALBERINI ROTERS 

ORIENTADOR: CRISTIAN PAGOTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: É para Ler ou Compreender? Uso de Estratégias Leitoras para a Prática de leitura na  Sala 

de Aula 

Palavras-chave: Ensino de leitura, estratégias leitoras, práxis pedagógica 

Resumo: Embora não caiba só à escola formar leitores, ela é muitas vezes, o único recurso das 

classes populares desfavorecidas em ter algum contato com a cultura letrada, por isso, dada a 

importância do ensino de leitura no ambiente escolar, este projeto tem como objetivo apresentar 

formas diferenciadas para práticas de ensino da leitura que visam a uma evolução dos conceitos 

tradicionais do processo de interação entre o leitor, o texto e principalmente o contexto. Aliando 

teoria à prática, visará trabalhar a contribuição do pensamento de autores como Mikhail Bakhtin e 
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Hans Robert Jauss, entre outros, para o ensino de leitura, e, concomitantemente a esta revisão 

bibliográfica, buscará apresentar a sua aplicabilidade em sala de aula. Almeja, também, centrar-se 

na compreensão da leitura como objeto de conhecimento em si mesmo, tendo em vista aumentar 

o horizonte de leitura dos alunos, para que não fiquem limitados ao que já são capazes de 

compreender. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: É para ler ou É para Ler ou Compreender?: uso de estratégias leitoras para a prática da 

leitura na sala de aula 

Palavras-chave: Ensino de leitura, estratégias leitoras, práxis pedagógica. 

Resumo: Embora não caiba só à escola formar leitores, ela é muitas vezes, o único recurso das 

classes populares desfavorecidas em ter algum contato com a cultura letrada, por isso, dada a 

importância do ensino de leitura no ambiente escolar, este projeto tem como objetivo apresentar 

formas diferenciadas para práticas de ensino da leitura que visam a uma evolução dos conceitos 

tradicionais do processo de interação entre o leitor, o texto e principalmente o contexto. Aliando 

teoria à prática, visará trabalhar a contribuição do pensamento de autores como Mikhail Bakhtin e 

Hans Robert Jauss, entre outros, para o ensino de leitura, e, concomitantemente a esta revisão 

bibliográfica, buscará apresentar a sua aplicabilidade em sala de aula. Almeja, também, centrar-se 

na compreensão da leitura como objeto de conhecimento em si mesmo, tendo em vista aumentar 

o horizonte de leitura dos alunos, para que não fiquem limitados ao que já são capazes de 

compreender. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GERSON LOPES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: GESUALDA DOS SANTOS RASIA 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: A leitura sob a perspectiva crítica no ato de ler. 

Palavras-chave: leitura; interpretação; motivação; sala de aula. 

Resumo: O artigo propõe a leitura crítica dos “Clássicos da Literatura Brasileira” nas 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio, a partir da proposição de atividades com diferentes linguagens, tais como 

música,   poesia, encenação teatral, resenha, cinema, multimídia, apresentação de seminário. O 

objetivo é, gradativamente, sanar as carências de leitura e motivar os alunos para o prazer da 

leitura, o que poderá fomentar o interesse pela leitura com qualidade. Para tanto, valer-se-á de 
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estudos dos autores: Ezequiel Theodoro da Silva, Marisa Lajolo, Ângela Kleiman, Eni Orlandi, 

Roger Chartier, Umberto Eco, Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A leitura como agente catalisador da compreensão à interpretação: a formação do leitor 

crítico 

Palavras-chave: motivação; sanar; carência, leitura; alunos. 

Resumo: O estudo propõe a leitura crítica dos “Clássicos da Literatura Brasileira” nas 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio, a partir da proposição de atividades com diferentes linguagens, tais como 

música,   poesia, encenação teatral, resenha, cinema, multimídia, apresentação de seminário. O 

objetivo é, gradativamente, sanar as carências de leitura e motivar os alunos para o prazer da 

leitura, o que poderá fomentar o interesse pela leitura com qualidade. Para tanto, valer-se-á de 

estudos dos autores: Ezequiel Theodoro da Silva, Marisa Lajolo, Ângela Kleiman, Eni Orlandi e 

Michel Pêcheux. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GILSEA GUERKE CRUZ 

ORIENTADOR: JANE KELLY DE OLIVEIRA 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Gêneros Textuais Digitais e o ensino de Língua  Portuguesa 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Tecnologias. Internet. Interação. 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi interagir com a tecnologia, apreender suas principais 

propriedades e potencialidades para o uso pedagógico e, a partir disso, colocar a tecnologia a 

serviço dos conteúdos, procurando viabilizar uma proposta de desenvolvimento criativo da 

linguagem escrita como extensão da fala. Percebe-se que os educandos relacionam-se 

habilidosamente com a escrita digitalizada, diante de chats, e-mails e outros gêneros midiáticos, 

nota-se que existe uma facilidade de interação. Por outro lado, quando são solicitados a escrever 

um texto formal em sala de aula, muitas são as dificuldades que vão desde a estrutura da língua 

até a construção de idéias. No laboratório de informática, através de e-mails e em chats de 

relacionamentos bem como, em sala de aula, com base em entrevista feita previamente, os 

alunos construíram textos analisando as diferentes maneiras de se expressar, seja por uso de 

palavras ou códigos pessoais, cabendo ao professor mediar esse trabalho, questionando-os e 

refletindo sobre o uso de termos formais e informais e os elementos constituintes desses 
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diferentes gêneros textuais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gêneros Textuais Digitais no ensino de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: gêneros textuais; tecnologias; internet; retextualização. 

Resumo: A inclusão digital torna-se cada vez mais evidente. A escrita, no meio eletrônico, 

apresenta questões que nos levam a rever a relação fala-escrita e a considerar modos mistos e 

heterogêneos da língua. Atualmente, é necessário reconhecer a escrita como coletiva, intertextual 

e interativa, mudando o conceito de autor/escritor e de leitor, ou seja, os gêneros virtuais inovaram 

e modificaram a linguagem e as formas de conceber a produção textual. Partindo dessa realidade, 

essa Unidade Didática tem como objetivo verificar como os alunos estão usando as diferentes 

escritas e como estão construindo sentidos e coerência textual, influenciados pelo ambiente 

virtual. Os procedimentos que serão adotados priorizarão alguns gêneros do discurso da sua 

vivência social, ou seja, alguns gêneros virtuais. Mais especificamente, o grupo receberá alguns 

encaminhamentos, no Laboratório de Informática, para o trabalho de análise linguística de textos 

midiáticos, conversas de MSN, e-mails e textos produzidos por eles, com a finalidade de observar 

a escrita deles nesses contextos e as circunstâncias de uso envolvendo diversas situações 

comunicativas, visando leva-los a uma aprendizagem mais significativa da escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GIOVANA VIEIRA DA ROSA 

ORIENTADOR: JANE KELLY DE OLIVEIRA 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: O jornal como suporte de sentidos para  atividades de leitura e escrita na escola 

Palavras-chave: leitura; escrita; letramento; gêneros textuais; jornal. 

Resumo: O artigo relata as experiências do trabalho com o suporte jornal e seus mais variados 

gêneros textuais em uma turma de uma 5ª série, do colégio Estadual 31 de Março, na cidade de 

Ponta Grossa, PR. O trabalho desenvolvido Mostra a interferência da cultura de massa na 

educação, bem como ressalta que o uso do jornal em sala de aula é um instrumento de reflexão e 

de ensino da leitura e da escrita. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O jornal como suporte de sentidos para atividades de leitura e escrita na escola 
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Palavras-chave: leitura, escrita, letramento, jornal 

Resumo: O trabalho com o jornal em sala de aula é uma ferramenta que auxilia o professor a 

despertar nos alunos o desenvolvimento de uma visão crítica. Assim, as salas das 5ªs séries 

precisam estar equipadas e preparadas a fim de que o jornal ocupe um espaço significativo na 

sala de aula e nas atividades curriculares. Sem contar que é um veículo que permite práticas 

diferenciadas, conforme as propostas desta unidade, em relação ao manejo da língua. O jornal 

apresenta-se forte pela diversidade de gêneros textuais que servem aos mais diversos propósitos 

sociais. Além de facilitar e ampliar as formas de expressão do aluno, contribui para o 

desenvolvimento de produções, debates, formação de opinião, respeito às opiniões divergentes, e 

claro , valoriza as práticas sociais dos alunos e aprimora a capacidade de compreensão. O jornal 

favorece o trabalho com a  língua materna de forma viva e atual, permitindo ao leitor um 

significativo processo de conhecimento(LOZZA, 2009). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GISELA MANOEL SANTOS 

ORIENTADOR: CRISTIANE C. CAPRISTANO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A relação fala/escrita vista a partir do trabalho com o gênero “entrevista” 

Palavras-chave: genero; oral; escrito; entrevista. 

Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar alguns resultados da aplicação do Projeto 

de Intervenção Pedagógica A relação fala e escrita em práticas discursivas, o qual foi levado a 

efeito no Colégio Estadual Jardim Panorama, em Sarandi, com alunos do 2º ano do Ensino Médio 

. O objetivo do projeto era realizar reflexões sobre a relação fala e escrita a partir da concepção de 

gênero discursivo exposta por Bakhtin (1992), assim como proporcionar aos alunos uma 

percepção das diferenças e semelhanças entre os modos de enunciado falado e escrito, 

observando que são modalidades diferentes de uso da língua, tendo, portanto, situações de uso 

diversificadas. Para abordarmos essa relação, foi escolhido o gênero entrevista (oral e escrita), 

enfocando a temática do lazer na cidade. As atividades desenvolvidas permitiram aos alunos 

entrar em contato com uma visão diferenciada da língua. Eles participaram das atividades de 

forma inovadora, vivenciando a mudança de uma visão um pouco distorcida sobre as práticas 

escolares envolvendo a oralidade até então realizadas na vida escolar. Refletiram  sobre a 

concepção difundida pelos materiais didáticos de que a escrita é contextualizada e a fala não. 

Viram que as duas são modalidades da língua e se manifestam de acordo com as condições 
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sociais de uso. Com relação às estratégias utilizadas, puderam conhecer o gênero entrevista, 

assim como aplicar, efetivamente, atividades de transcrição e retextualização, as quais foram 

primordiais para alcançar o resultado esperado. Ou seja, as reflexões envolvendo as relações 

entre fala e escrita surgiram como forma de questionamentos em torno das alterações 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Relação Fala e Escrita em Práticas Discursivas. 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como escopo viabilizar o projeto A relação fala e escrita na 

perspectiva dos gêneros do discurso. Parece consenso entre os estudiosos que, na grande 

maioria das escolas brasileiras, trabalha-se muito com a escrita, mas a oralidade fica em segundo 

plano e, quando trabalhada, é de maneira equivocada, condicionando a fala a uma modalidade da 

língua descontextualizada. Portanto, a proposta desta Unidade Didática será realizar uma 

interface entre essas duas modalidades, Sendo assim, desenvolveremos atividades que visem a 

provocar a reflexão, o aprendizado e a tomada de atitude, tanto do aluno quanto do professor, em 

relação às práticas de oralidade imbricadas com a escrita. Para a implementação desta Unidade 

Didática serão utilizadas diversas atividades/estratégias de ensino-aprendizagem, Na sala de aula 

serão realizadas as seguintes atividades: análise de entrevistas, reflexão sobre as diferenças e 

semelhanças entre fala e escrita, estudo e criação de tabelas para transcrição, análise de 

exemplos de transcrição, transcrição das entrevistas, retextualização das entrevistas. Nas 

atividades de campo, serão utilizadas as seguintes atividades/estratégias: agendamento com as 

pessoas entrevistadas, pesquisa sobre o conteúdo da entrevista, gravação das entrevistas para 

posterior transcrição e retextualização. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GLAUCIA FATIMA RACOSKI CUSTODIO 

ORIENTADOR: GILMEI FRANCISCO FLECK 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Reflexões sobre conceitos de família presentes em contos infanto-juvenis 

Palavras-chave: Contos. Conceitos de Família. Valorização da Leitura na Escola. 

Resumo: O presente artigo constitui-se em uma reflexão acerca da pesquisa e das demais 

atividades realizadas durante o PDE (2009-2010), que teve como tema selecionado o ensino e a 

aprendizagem de leitura - a formação de leitores no espaço escolar. Nesse sentido, na parte 
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prática das atividades elaboradas para a intervenção pedagógica, procurou-se unir o 

desenvolvimento do h´´abito da leitura à análise de contos da Literatura Infanto-juvenil que 

abordam tema \"Família\" em suas diferentes configurações na contemporaneidade.Buscou-se, 

também, tornar a aula de leitura no ambiente formal de ensino, realizada dentro da sala de aula, 

uma atividade prazerosa e instigante por meio de atividades voltadas à interpretação e a análise 

elaboradas de forma diversificadas. Isso se deu a partir da leitura e análise dos contos, \" Beijos 

Mágicos\" e \" A galinha que criava um ratinho\", ambos de  autoria de Ana Maria Machado (2001-

2002). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Reflexoes sobre conceitos de familia presentes em contos infanto-juvenis 

Palavras-chave: literatura infanto-juvenil;processo de leitura; conto; família. 

Resumo: Um trabalho diversificado e criativo com a leitura literária tem sido cada vez mais 

necessário na escola atual, tendo em vista as crescentes transformações e exigências da 

sociedade. A literatura deve ser considerada como uma atividade prazerosa,pois retrata e recria 

as questões humanas, numa linguagem esteticamente trabalhada, transgressora da rotina 

cotidiana. Ao pensar-se na prática de leitura na escola, cabe mencionar que a leitura de contos 

pode motivar o  gosto pela leitura da literatura. O presente material tem por objetivo potencializar a 

competência leitora dos educandos e desenvolver a consciência crítica do aluno em relação à 

concepções de família ao longo dos tempos por meio da leitura do gênero conto, a fim de permitir-

lhes uma reflexão sobre as transformações no conceito de família sofridas com o passar dos 

tempos até a sua constituição contemporânea. Para  que os objetivos sejam alcançados, o 

trabalho será desenvolvido através de uma unidade didática com o gênero textual conto infanto-

juvenil. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA APARECIDA BATISTA 

ORIENTADOR: VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Gênero crônica e a utilização de recursos tecnológicos: uma proposta de uso de blogs e 

wikis para dar visibilidade à produção da escrita na escola 

Palavras-chave: Letramento Literário; Recursos Tecnológicos; Gênero crônica; Leitura e escrita. 

Resumo: O presente artigo objetiva apresentar os resultados do trabalho com o gênero crônica e 
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recursos tecnológicos  desenvolvido com alunos do ensino fundamental da rede estadual do 

Paraná. Os pressupostos metodológicos utilizados foram pautados na Estética da Recepção, 

privilegiando o papel do leitor e sua inferência no momento de recepção do texto lido, bem como 

as ideias de literatura como bem cultural que deve ser socializado a todos. A metodologia usada 

foi a proposta de leitura, reflexão e análise de crônicas literárias e a escrita de outras crônicas, 

utilizando-se dos recursos tecnológicos tais como o computador, a Internet e a página colaborativa 

wiki e os blogs, ambos de usos gratuitos e disponíveis nos laboratórios das escolas estaduais. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios. Todavia, verificou-se que é preciso ampliar a prática 

pedagógica com uso de tecnologias para que a idéia de escrita colaborativa se instale no meio 

escolar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero crônica e a utilização de recursos tecnológicos: uma proposta de uso de Blogs e 

Wikis para dar visibilidade à produção da escrita na escola 

Palavras-chave: Crônica literária. Leitura. Escrita. Recursos Tecnológicos. 

Resumo: Esta proposta didática é destinada aos professores que ousam fazer uso de múltiplas 

linguagens e de ferramentas em prol da escrita e leitura na escola. As DCE de Língua Portuguesa 

propõem trabalhar essas práticas e aliamos a isso o uso dos recursos tecnológicos do computador 

e internet, visto que esses elementos estão presentes no cotidiano dos estudantes e podem 

contribuir com o ensino e aprendizagem da língua. Neste material pensamos em oportunizar aos 

alunos da 8ª série do Ensino Fundamental uma proposta de leitura dos textos literários, visto que 

a literatura oferece uma linguagem plurissignificativa capaz de tocar os indivíduos nas suas 

subjetividades. Para tal, optamos pelo gênero literário crônica, por oferecer textos que se 

aproximam da linguagem do leitor em formação e trazer temas do cotidiano com um enfoque 

ficcional dando um olhar diferenciado aos fatos. Espera-se que a partir dessas leituras os alunos 

tenham subsídios para produzirem textos e para dar visibilidade à escrita, propomos o uso dos 

Blogs e Wikis. O Blog será o espaço onde apresentaremos o resultado final das atividades dos 

alunos e a página Wiki o local da prática de escrita coletiva e colaborativa. Os espaços para que 

as atividades ocorram serão a sala de aula e o Laboratório de Informática da Escola. O material 

foi organizado com a pretensão de  contribuir para a formação do professor. Para tal fim oferece 

textos de fundamentação teórica e apresenta sugestões de atividades, bem como um tutorial das 

ferramentas tecnológicas a serem utilizadas dando os passos para lidar com estes instrumentos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA DA CONCEICAO PEREIRA 

ORIENTADOR: MONICA LUIZA SOCIO FERNANDES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Incentivo à leitura por meio da contação de histórias: uma proposta para alunos do Ensino 

Fundamental- 5ª à 8ª Séries 

Palavras-chave: Leitura. Contação de histórias. Leitor. Literatura infantil. 

Resumo: O objetivo do  artigo é indicar que a contação de histórias pode ser uma ferramenta 

eficiente no desenvolvimento do hábito da  leitura, pois pela sua natureza lúdica e formativa  

possibilita à criança suscitar seu imaginário, responde às indagações, enriquece o vocabulário, 

favorece a reflexão crítica, a melhoria da qualidade da leitura e da escrita, além de beneficiar o 

conhecimento de aspectos da cultura e a interação necessária ao ato de ler e também atua no  

desenvolvimento emocional, social e cognitivo o que, consequentemente, contribuirá para a 

formação de alunos leitores e também na formação de cidadãos conscientes de sua posição de 

sujeito no meio social em que vivem. A metodologia adotada consistiu na  formação de um grupo 

de alunos contadores de histórias que atuariam em espaços da comunidade contando suas 

histórias e estimulando, em outras crianças, o hábito da leitura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Contação  de histórias: uma estratégia no desenvolvimento do gosto pela leitura 

Palavras-chave: contação de histórias; leitura; cidadania. 

Resumo: O presente trabalho foi elaborado em virtude à necessidade em se estimular o gosto e o 

hábito da leitura, visto que, no cotidiano da escola há grande dificuldade em relação à pratica da 

mesma. Os objetivos propostos para a execução do mesmo visam desenvolver a habilidade da 

contação de histórias como meio de estimular o gosto pela leitura e asssim, formar cidadãos 

leitores e conscientes da importancia da leitura como prática social e democrática e como 

formadora do senso crítico e da cidadania. Durante a implementação do projeto na escola serão 

desenvolvidas atividades teóricas sobre  contação de histórias desde os primórdios da 

humanidade até os dias atuais levando o aluno a perceber que essa prática faz parte da história 

dos povos e que acompanha a evolução da linguagem. Também serão desenvolvidas atividades 

de pesquisa em bibliotecas e  internet sobre essa modalidade e entrevistas com pessoas da 

comunidade sobre histórias passadas de pais para filhos com o objetivo de se formar um 

panorama dessa prática nos dias atuias e em nossa realidade local. Dando continuidade aos 

trabalhos serão realizadas roda de leituras com os alunos priorizando as histórias escolhidas para 
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a contação , discussão sobre a melhor forma de apresentar a história, preparação de materias a 

serem utilizados na contação das histórias, preparação e ensaios com os alunos e, finalmente, 

serão realizadas as apresentações das histórias nos locais e público previamente determinados . 

Após esse processo será organizado um documentário com todo o material de estudo , de  

pesquisa e durante a implementação na escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA MARIA GUARESCHI 

ORIENTADOR: ELIZABETE ARCALA SIBIN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Viajando com a poesia: de casa para a escola - da escola para casa 

Palavras-chave: Poesia do cotidiano. Leitura. Estética da Recepção. Método Recepcional. 

Resumo: As formas de se trabalhar com leitura nas escolas não se esgotam em apenas um item 

ou no desenvolvimento de uma habilidade. São inúmeras as possibilidades de que o professor 

pode lançar mão em sala de aula, que despertem o gosto pela leitura, sendo esta fundamental 

para o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento e consequentemente o exercício da 

cidadania. Diante dessa justificativa e conforme resultados apresentados pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e da Prova Brasil percebe-se que ainda existe um 

acentuado declínio na leitura, a qual interfere na habilidade do aluno em interpretar, identificar e 

contextualizar, verificar quem fala no texto e a quem este se destina, bem como dificuldades em 

reconhecer as marcas linguísticas expressas por meio de registros usados, vocabulário 

empregado e níveis de linguagem. Partindo dessa constatação é que nos apropriamos de um 

estudo para descobrir que metodologias utilizar para desenvolver o gosto pela leitura, com alunos 

da 1ª série do Ensino Médio numa das escolas do Município de Dois Vizinhos. Diante da análise 

abordada objetiva-se ao desenvolver esse projeto Viajando com a Poesia, enfocar a leitura e 

interpretação de poesias através de uma metodologia com ênfase na teoria histórico crítica e a 

contribuição de estratégias da Estética da Recepção e do Método Recepcional adotados como 

política pedagógica do governo do Estado do Paraná, para resgatar nos alunos a significação e o 

sentido da leitura no cotidiano. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Viajando com a poesia: De casa para a escola - Da escola para casa 

Palavras-chave: Leitura. Leitor. Texto poético. Escrita. 
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Resumo: A leitura é condição essencial para que o aluno possa compreender o mundo, os outros, 

e para que possa inserir-se no mundo da escrita, é importante que a escola proporcione as 

oportunidades de construção das competências lingüísticas necessárias para se tornar um leitor 

competente. A poesia é um gênero que desperta a sensibilidade para a manifestação do poético 

no mundo, nas artes, nas palavras e o convívio com a mesma favorecerá o prazer da leitura do 

texto poético e sensibilizará para a produção dos próprios poemas. Objetivamos desenvolver o 

gosto e o hábito da leitura com a criação de poesias que abordem temas do cotidiano que 

favoreçam a reflexão sobre a própria vivência, a interpretação da realidade através de uma ótica 

privilegiada e solução de conflitos. A metodologia a ser utilizada será em atividades que priorizem 

a leitura e a produção escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA MARIA MEDINA MARQUES 

ORIENTADOR: JANE DEISE BEZERRA DUARTE 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Uma experiência de ensino com alunos do ensino médio a partir da teoria da estética da 

recepção, na perspectiva do método recepcional e letramento literário 

Palavras-chave: Letramento literário. Poetas paranaenses. Chá literário. 

Resumo: O artigo tem por objetivo relatar uma experiência de ensino e refletir a respeito de uma 

prática pedagógica (Implementação de Proposta de Intervenção Pedagógica do PDE), com leitura 

e produção de textos do gênero literário haicai no Ensino de Médio. Os princípios teóricos que 

nortearam a atividade estão pautados na proposta de Letramento Literário, na Hermenêutica e na 

Estética da Recepção de Hans Robert Jauss. A didatização da proposta tem inferências 

metodológicas de Rildo Cosson, de Maria da Gloria Bordini, de Magda Soares e de Regina 

Zilberman especialmente. A atividade teve como objetivos estimular, no discente, a produção de 

leitura do texto literário e despertar no aluno-leitor o gosto pelo gênero poético haicai. A 

implementação desenvolveu-se seguindo os cinco passos do Método Recepcional, promovendo 

fruição e conhecimento literário. Como atividade final prevista no projeto, ocorreu o Chá Literário 

com os poetas paranaenses Alice Ruiz, Helena Kolody e Paulo Leminski, evento em que os 

alunos declamaram poesias incluindo suas produções e apresentaram números de danças e 

músicas à comunidade escolar e externa. A atividade culminou com a cerimônia do chá, servido 

após as apresentações. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Chá Literário com Poetas Paranaenses: Alice Ruiz, Helena Kolody e Paulo Leminski 

Palavras-chave: Kolody. Ruiz. Leminski. Haicias. Chá-literário. 

Resumo: Este projeto faz parte de uma proposta de ensino inovador no âmbito da Literatura.  Tal 

atividade, fundamentada nas propostas de Letramento Literário e na Estética da Recepção, tem 

como objetivos estimular a produção de leitura do gênero poesia e despertar no aluno/leitor o 

gosto pelo texto poético. E também instigar o desejo de conhecer os poetas contemporâneos do 

Paraná, Alice Ruiz, Helena Kolody e Paulo Leminski. Diante disso, tem-se como finalidade maior 

resgatar a importância do estudo desse gênero por meio das obras desses escritores, analisar 

alguns de seus poemas, sobretudo os haicais. Com este projeto, espera-se chegar a um 

conhecimento mais aprofundado do universo da poesia desses autores paranaenses 

desenvolvendo um trabalho de análise com base na hermenêutica, que culminará na 

apresentação em um “Chá Literário”, aberto ao público escolar, em que os alunos usarão variadas   

expressões artísticas para compartilhar o conhecimento adquirido, não apenas das poesias,  mas 

também da sua formação enquanto leitores do texto poético com toda sua experiência estética. 

Os meios utilizados serão a música, a dança, a declamação, a encenação, entre outros A 

contribuição advinda dessa atividade possibilitará o desenvolvimento de ações educacionais, que 

resultarão no redimensionamento da prática escolar cujo foco passará a ser  a leitura literária do 

aluno/leitor no centro do processo de ensino-aprendizagem da literatura, desenvolvendo estas 

habilidades oportunizaremos aos educandos o desenvolvimento  da autonomia,  do senso crítico, 

descobrindo novas maneiras de ler e compreender, de compartilhar e construir conhecimentos 

que o auxiliem a fazer suas próprias escolhas, movidos por seus próprios interesses,capacitando-

os  ao Letramento Literário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HERMINIA ROSA CARNEIRO 

ORIENTADOR: FABIO AUGUSTO STEYER 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Histórias em quadrinhos motivando a leitura 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Leitura. Escrita. 

Resumo: Este artigo enfoca a implementação do projeto PDE ‘Leitura e reflexão da Língua com 

Histórias em Quadrinhos’, envolvendo uma turma de 5ª série do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Altair Mongruel. O estudo tem como objetivo o uso do gênero Histórias em Quadrinhos 
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para desenvolver a leitura e escrita de modo lúdico e prazeroso despertando a criatividade e a 

expressividade do aluno. A associação de dois elementos básicos da comunicação, o desenho e o 

texto em linguagem direta, transmite a mensagem de forma agradável e persuasiva. Vê-se que 

realmente a maioria dos educandos decodifica, porém o maior problema é que não leem, não são 

capazes, portanto, de inferir, de julgar, de interpretar e abstrair o conteúdo de um texto. Uma das 

metas básicas da Educação é o estímulo à leitura, pois através dela conhecemos a trajetória da 

humanidade e os que virão terão acesso aos conhecimentos adquiridos em nossa época e a 

nossa história. De modo geral, buscou-se estimular a imaginação das crianças assim como 

despertar seu interesse pela leitura e pela escrita no decorrer do processo de produção e 

interpretação de textos, bem como refletir sobre a leitura de imagens e os sentidos que são 

explicitados e implícitos nessa prática leitora. O indivíduo motivado de maneira adequada poderá 

adquirir o hábito pela leitura por toda a vida. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e reflexão da língua com histórias em quadrinhos 

Palavras-chave: leeitura; escrita-histórias em quadrinhos. 

Resumo: A procura por novas formas de educar são constantes no objetivo de um processo 

ensinoaprendizado mais eficaz e prazeroso. Assim sendo, temos que buscar estratégias que 

possam desenvolver no aluno a capacidade de absorver as várias funções da leitura como 

instrumento para aquisição de conhecimento, para interação com o outro e para o 

desenvolvimento do senso reflexivo e crítico. Esta unidade didática tem como objetivo o 

desenvolvimento de um trabalho de linguagem, que leve o educando a observar, perceber, 

descobrir e refletir sobre o mundo, garantindo habilidades em leitura e escrita com histórias em 

quadrinhos. O trabalho a ser realizado com os alunos partirá de uma campanha para arrecadação 

de gibis e revistas com HQs. Foram selecionadas tiras e páginas semanais que serão levadas à 

sala de aula para observação das características das HQs, das onomatopeias, dos personagens, 

dos tipos de balões, dos elementos fundamentais da narração, bem como a linguagem verbal e 

não verbal presentes. O resultado esperado será o gosto pela leitura e as produções de HQs. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IARA PENNA 

ORIENTADOR: JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNOLI 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 
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Artigo 

Título: Homem integral,a leitura interagindo no ser 

Palavras-chave: leitura; reflexão; formação de leitores; cidadania. 

Resumo: Incentivo aos alunos da eja a ler de forma a interagircom o texto ,sem a obrigatoriedade 

da leitura meramente didática e contribuiçao com leitores críticos com os objetivos plenamente 

atingidos.a estratégia principal usada centrou-se em quatro eixos:meio ambiente-violência-família 

-cidadania.a importância desse trabalho sempre o aluno ter a percepção da leitura como 

emancipadora e mudança de paradigmas da prática social de agir de forma ressignificada. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Homem Integral,a Leitura Interagindo no Ser. 

Palavras-chave: Comunicação. Leitura. Reflexão. Interação. Mudança. 

Resumo: Incentivar os alunos a lerem mais e de forma reflexiva ,consequentemente escrever 

melhor.O professor como orientador e o aluno produtor do seu conhecimento através de 

pesquisas de 4 eixos temáticos principais:É necessário que o aluno tenha consciência nítida do 

seu verdadeiro Ser,o que deverá orientar seu dizer e fazer.Ler é um ato valioso para o 

crescimento pessoal e profissional,aumentando a capacidade de comunicação,emocionar e 

provocar uma mudança na vida! 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IDALINA APARECIDA COUTINHO FRANCISCO 

ORIENTADOR: ELVIRA LOPES NASCIMENTO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Transposição didática de uma prática de linguagem:  História em Quadrinhos 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Gêneros discursivos. Sequências Didáticas. Prática 

Social. 

Resumo: O objetivo desse trabalho é apresentar o projeto de pesquisa realizado na formação do 

Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, nos anos 2009-2011, que teve como foco 

principal a busca de uma fundamentação teórica e metodológica que oferecesse subsídios para 

enfocar os gêneros do discurso em Língua Portuguesa, de acordo com o que prescreve os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Estaduais do estado do Paraná. 

Utilizou-se por base os diversos estudos sobre os gêneros do discurso, sendo as Histórias em 

Quadrinhos o objeto utilizado no processo de pesquisa e elaboração de um material didático-
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pedagógico em 2010, o qual foi implementado e utilizado, no mesmo ano, no contexto de ensino-

aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência Didática - História em Quadrinhos 

Palavras-chave: Gêneros textuais; história em quadrinhos; sequência didática; interacionismo 

sociodiscursivo 

Resumo: Este projeto foi elaborado com vistas à transposição didática do gênero textual H.Q. Um 

dos motivos que levaram à escolha deste gênero foi a de que ele constitui uma ferramenta para o 

desenvolvimento de capacidades para as práticas com a  linguagem verbal e não-verbal. Objetiva-

se oportunizar aos alunos a apropriação das H.Qs. como prática social de referência para a 

aprendizagem da leitura, da produção oral e escrita e da análise linguística. O projeto é 

compreendido em duas partes: o estudo das H.Qs. e elaboração de um modelo didático do 

gênero e a construção de uma sequência de atividades. Esta última será realizada em uma série 

de oficinas que terão como objetivo a didatização do gênero H.Qs. em todos os níveis que o 

constituem: a) contexto de produção e de recepção,  suporte e o veículo; b) o planejamento 

interno do texto; c) o discurso da ordem do  expor interativo dialogado nos quadrinhos,  os 

mecanismos de conexão, coesão nominal e coesão verbal que atuam na tessitura do texto; d) o 

gerenciamento das vozes e as formas de modalização pela qual atravessam o texto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IEDA MARIA JANZ WOITOWICZ 

ORIENTADOR: WILTON FRED CARDOSO DE OLIVEIRA 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Imagens de Mulheres na Literatura Brasileira:Representações Femininas nos Contos de 

Marina Colasanti 

Palavras-chave: literatura brasileira; gênero; estereótipos; representações femininas; Marina 

Colasanti 

Resumo: A inserção da discussão de gênero por meio da literatura, especificamente através da 

análise de personagens femininas em obras representativas de Marina Colasanti, pretendeu 

subsidiar uma prática de ensino/aprendizagem comprometida com uma leitura mais crítica da 

realidade, inserindo a problemática das hierarquias e estereótipos de gênero no ambiente escolar 

e, consequentemente, no processo de formação dos alunos. Ao evidenciar a construção de 
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imagens de personagens femininas, buscou-se observar como se constituíram permanências nas 

representações femininas e também rupturas com os valores históricos e sociais estabelecidos. A 

obra literária de Marina Colasanti forneceu uma série de elementos que possibilitaram aos alunos 

alvo da pesquisa perceber as relações homem-mulher na sociedade. Na implementação do 

projeto, direcionado a alunos do ensino médio do CEEBJA Paulo Leminski, analisar a imagem da 

mulher nos contos de Marina Colasanti exigiu um olhar da história das mulheres e, ao mesmo 

tempo, uma perspectiva crítica das representações do masculino e do feminino derivada dos 

estudos de gênero. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Imagens de mulheres na literatura brasileira: representações femininas nos contos de 

Marina Colasanti 

Palavras-chave: imagem de mulheres; literatura; estereótipos de gênero 

Resumo: O presente material didático-pedagógico é parte integrante do PDE, da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná, em sua terceira edição. Pretende-se com este material 

contemplar uma perspectiva analítica e crítica em torno dos valores culturais que constituem as 

representações de gênero. Ao discutir as obras de Marina Colasanti, busca-se refletir sobre as 

imagens de personagens femininas, tanto em uma perspectiva de reprodução dos estereótipos de 

gênero quanto em termos de uma transformação nos papéis tradicionais. Não se pode dissociar 

um texto do seu caráter histórico e social; dessa forma, este material didático-pedagógico oferece 

aos professores e professoras encaminhamentos para aproximar os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos às obras de Marina Colasanti, no sentido de enfatizar a construção do gênero e 

da sexualidade à luz do discurso literário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ILDA DE JESUS SANTOS VIEIRA LOPES 

ORIENTADOR: ELAINE DE MORAES SANTOS 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Ensinar a gostar de ler - Uma arte ameaçada de extinção? 

Palavras-chave: Formação de leitores. Tipos de leitura. Proposta pedagógica. Leitura crítica. 

Resumo: “Ser ou não ser – eis a questão!”. Se o autor dessas palavras vivesse em nossos dias e 

estivesse inserido no contexto escolar, talvez as mesmas fossem vertidas para:\"Gostar ou não de 

ler – eis a questão!”. Muitos professores têm se deparado com um dilema: Como ensinar o aluno a 
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gostar de ler? O artigo de minha autoria parte da premissa que a arte de ensinar a gostar de ler 

não é uma arte em extinção, ao contrário, é uma arte vívida e atemporal. Seu objetivo é analisar 

os principais fatores que geram a aversão pela leitura, expondo a real importância da leitura para 

a formação de cidadãos críticos e participativos. Objetiva também delinear uma proposta 

pedagógica que contribua para a capacitação dos professores de língua portuguesa a não apenas 

alfabetizar os alunos, mas, principalmente, a contribuir de maneira eficaz para a formação de 

leitores. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensinar a gostar de ler - Uma arte ameaçada de extinção? 

Palavras-chave: Importância da leitura; compreensão; interpretação 

Resumo: O Caderno Pedagógico foi elaborado com base na aplicação dos métodos sugeridos e 

já postos em prática pela professora durante anos. A prática, portanto, já é uma constante no 

currículo escolar elaborado pela docente e tem se mostrado eficiente e eficaz. Sua utilização 

enquanto ferramenta didática é de fundamental importância, pois fornece uma sólida estrutura 

caracterizada pelo referencial teórico de uma prática já existente e funcional. O objetivo desse 

caderno é apresentar uma forma diferente de pensar e realizar a leitura de livros, de modo que o 

aluno se sinta atraído a ler, compreender e expressar-se sobre o que aprendeu na leitura em sala 

de aula. Para a sua elaboração foram utilizados os seguintes recursos e procedimentos: a) 

apresentação de um questionário com objetivo de identificar as causas do gosto ou a aversão da 

leitura pelos alunos; b) explanação sobre a importância da leitura para a vida em sociedade; c) 

apresentação de textos para leitura e compreensão; d) exercícios de compreensão dos textos; e) 

apresentação dos alunos sobre a leitura realizada. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ILZA RIBEIRO GONCALVES 

ORIENTADOR: GILMEI FRANCISCO FLECK 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: O espaço e o sujeito regional: imagens do sertão e do sertanejo na literatura e no cinema 

Palavras-chave: Regionalismo na literatura; sertão e sertanejo 

Resumo: O presente trabalho consiste em reflexões sobre a participação no Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE (2009-2011), no qual se objetivou realizar, junto aos 

educandos do terceiro ano do Ensino Médio uma análise da obra literária brasileira Os Sertões 
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(1975), de Euclides da Cunha que, em seu momento histórico, retratou as condições 

socioeconômicas e culturais da população de nosso país, valendo-se do viés da literatura. A obra 

selecionada foi relacionada ainda a outras tais como Belo Monte (1997), de José Rivair Macedo e 

Mário Maestri, A Guerra do Fim do Mundo (2008), de Mario Vargas Llosa que tratam da mesma 

temática e, também, com o cinema, com abordagens ao filme “Canudos” (1997), de Mario 

Rezende. A partir das comparações propostas buscou-se aproximar a leitura literária do cotidiano 

dos jovens que estão cursando o Ensino Médio, a fim de estabelecer uma nova relação destes 

com a leitura e, principalmente, com as possibilidades de relação entre a literatura e a realidade 

histórica. Dessa forma pensamos ser possível ampliar as chances dos alunos recriarem os 

sentidos expressos nos textos literários e assim ampliarem seu potencial criador e questionador 

da realidade; uma experiência vivenciada e que relatamos nesse texto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O espaço e o sujeito regional: imagens do sertão e do sertanejo na literatura e no cinema 

Palavras-chave: Regionalismo na literatura; sertão e sertanejo;literatura e cinema. 

Resumo: Pretende-se ao longo deste trabalho analisar, a partir de textos como Os Sertões 

(2001), de Euclides da Cunha e Grande Sertão:Veredas (2001), de Guimarães Rosa  bem como 

do filme A Guerra de Canudos (1996), dirigido por (Sérgio Resende), a construção discursiva e 

ideológica que subjaz à formação das imagens presentes nessas obras sobre o sertão e o 

sertanejo. Tais imagens, muitas vezes, remetem ao sertão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IONE MARIA CASTIGLIONI TASCA 

ORIENTADOR: APARECIDA DE FATIMA PERES 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Quem não lê não vê: A fábula no contexto escolar. 

Palavras-chave: Leitura. Fábula. Aluno. 

Resumo: O hábito de ler é um procedimento fundamental para o processo de aprendizagem, no 

entanto não se trata de algo comum a todos os alunos. Na prática, é possível observar que 

despertar o interesse pela leitura é um desafio a ser enfrentado. Segundo Moraes (2007), um dos 

maiores problemas encontrados pelos professores é a falta de interesse que os alunos têm pela 

leitura, muitas vezes decorrentes de dificuldades de compreensão daquilo que leem. Tendo em 

vista esta problemática, esta proposta de trabalho apresenta metodologias de ensino que 
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incentivaram o hábito da leitura de discentes de uma turma de 6ª série em uma escola estadual, o 

município de Guaporema, núcleo de Cianorte-PR. Utilizando uma sequência didática (SD) com o 

gênero textual “Fábula”, foram elaboradas aulas semanais com um conjunto de atividades 

organizadas em torno desse gênero. O fato de esta ser uma narrativa curta facilitou o acesso dos 

alunos aos textos e possibilitou a exploração de diferentes formas de construção de sentidos. O 

trabalho com a SD apresentou um resultado positivo, pois foi possível observar um progresso 

gradativo da participação da maioria dos envolvidos, o que resultou na conscientização da 

importância da leitura que, para muitos, tornou-se um hábito. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Quem não lê, não vê: A fábula no contexto escolar. 

Palavras-chave: Leitura. Fábula. Aluno. 

Resumo: A presente proposta dessa unidade didática tem como foco de intervenção a sexta série 

do Ensino Fundamental. O objetivo do trabalho é contribuir no despertar do gosto e do prazer pela 

leitura ajudando a superar a dificuldade de leitura e escrita. Será trabalhado o gênero discursivo 

fábula, contemplando os quatro grandes conteúdos curriculares básicos da área: Leitura, 

produção de texto, linguagem oral e reflexão sobre a língua e a linguagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: SERGIO PAULO ADOLFO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Lendas e Contos Africanos no Universo Cultural 

Palavras-chave: multicultural; literatura; pluriétnica; educação; cultura. 

Resumo: O presente trabalho responde aos seguintes questionamentos: Qual a importância de 

se trabalhar a literatura na Educação Básica, incentivando a leitura numa perspectiva multicultural 

e pluriétnica através do método recepcional, fazendo com que o(a) aluno(a) tenha atitude 

participativa quando em contato com diferentes textos? De que modo podemos incluir a Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, positivamente, no trabalho com a literatura para que a mesma seja um 

instrumento a mais de construção da identidade do(a) aluno(a) negro(a) e um meio de 

reconhecimento da contribuição da Literatura Africana para a humanidade? Que contribuições 

trarão a inclusão de lendas e contos africanos no universo de leituras dos(as) alunos(as)? 

Incentivou-se a leitura através do trabalho com a literatura numa perspectiva multicultural, dando 
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ênfase à questão da diversidade étnico-racial, a história do negro e a africanidade do povo 

brasileiro, dialogando com todos os outros campos e significou dar oportunidades aos/às 

estudantes de conhecer e interagir com o desconhecido para construir sua identidade e 

desconstruir estereótipos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Lendas e Contos Africanos no Universo Cultural dos Estudantes da Educação Básica. 

Palavras-chave: Leitura,Cultura, Multiculturalismo, Diversidade e Auto-estima. 

Resumo: O presente caderno pedagógico está organizado em cinco unidades que apresentam 

práticas de trabalho com a leitura multicultural em sala de aula valorizando as Lendas e Contos 

Africanos. O desenvolvimento deste foi pautado na Teoria da Estética da Recepção e na Teoria do 

Efeito (Bordini e Aguiar, 1993, p.86) que propõe “efetuar leituras compreensivas e críticas; ser 

receptivo a novos textos e a leitura de outrem; questionar as leituras efetuadas em relação ao seu 

próprio horizonte cultural; transformar os próprios horizontes de expectativas, bem como os 

dos(as) professores(as), da escola, da comunidade familiar e social.” O objetivo deste trabalho é 

aprofundar a capacidade de pensamento crítico e a sensibilidade estética, permitindo a expansão 

lúdica da leitura. Além é claro, enfatizar a pluralidade étnico-racial para a construção de sujeitos 

humanizados, menos preconceituosos e menos racistas e que sejam capazes de pensar, de 

refletir, de participar e de dialogar com os textos buscando sua identidade e pertencimento étnico-

social para a elevação de sua auto-estima e o respeito à diversidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ISABEL LILIAN VAGETTI 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAI 

 

Artigo 

Título: A literariedade no gênero musical: o discurso e sua pluralidade 

Palavras-chave: Literariedade. Paródia. Gênero Musical. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar um trabalho de pesquisa e aplicação, voltado 

aos estudos da linguagem, mais especificamente de análise, leitura e escrita, desenvolvido por 

meio do PDE, em parceria com a UEM/ENESPAR – Campus Paranavaí. Trabalhou-se para que a 

leitura, análise e escrita fosse desenvolvida de uma maneira útil, adequada e prazerosa ao 

universo escolar e à realidade social do aluno. A pesquisa docente teve por finalidade enfocar a 

leitura, interpretação e produção do gênero textual música, a partir de uma unidade didática, 
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desenvolvida em módulos e de natureza qualitativa. A pesquisa foi aplicada aos alunos da 1ª e 2ª 

séries, numa faixa etária entre 14 e 15 anos, no período de agosto a novembro de 2010, no 

Colégio Estadual Rainha da Paz, em Alto Paraná, NRE de Paranavaí. Esses módulos tiveram por 

etapas observar o conhecimento prévio dos educandos; audição e leitura de três músicas para a 

apropriação da estrutura composicional do gênero; verificar as preferências, arranjos e intenções 

dos autores; produção escrita em paródias; correção e refacção dos textos e a apresentação dos 

trabalhos na Mostra de Trabalhos Culturais e Científicos que aconteceu no Colégio Rainha da 

Paz, no mês de novembro. Optou-se pelo gênero textual música.  Além disso, o aluno foi 

conduzido a demonstrar sua emissão de julgamento sobre a nova informação, produzindo um 

novo texto, como transformar a música em paródias. Com este projeto de intervenção pedagógica, 

os alunos foram capazes de realizar suas análises, percebendo as relações de sentido que os 

textos ofereceram, além de adquirir o domínio da leitura e da escrita, passando a ler, escutar, 

escrever e falar ativamente em suas práticas de linguagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Literariedade no Gênero Musical: O Discurso e sua Pluralidade 

Palavras-chave: Leitura. Análise. Compreensão. Dialogismo. Músicas. 

Resumo: A presente Unidade Didática tem como enfoque a leitura, análise e escrita de textos de 

músicas que, uma vez compreendida, facilitará aos alunos sua capacidade de compreensão e de 

produção, pois a leitura é o momento em que o aluno tem a possibilidade de reconhecer a história 

de sua época e também de se reconhecer nela. O desenvolvimento das atividades terá o objetivo 

de reavaliar com os alunos de forma dialógica suas posições como indivíduos sociais, 

possibilitando o contato com textos poéticos relacionados com a produção musical, visando à 

análise, leitura, escrita e reflexão sobre esses textos, aprimorando a qualidade da leitura, 

viabilizando o processo de construção linguística e poética desses textos. A metodologia incluirá o 

propósito de transformar a aprendizagem num intercâmbio de valores, entendendo a sociedade 

como um conjunto de vozes, atitudes e ações; abrangerá aulas expositivas, tratando alguns 

aspectos sobre as características do gênero música; identificará o sujeito do discurso, a quem se 

dirige e com qual intenção; envolverá atividades sugestivo-questionadoras; além da realização de 

seminários e transformação das músicas m paródias como produção de textos para uma noite 

cultural. Assim, o aluno chega ao palco e nomeia muitos interlocutores para ouvir sua voz. 

 

 

 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ISETE APARECIDA RIBEIRO 

ORIENTADOR: CLARICE ZAMONARO CORTEZ 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O papel da muler nas Cantigas Líricas Medievais e seu reflexo na  sociedade 

contemporânea 

Palavras-chave: cantigas de amor; mulher medieval; Estética da Recepção; atualidade. 

Resumo: O presente trabalho de Implementação Pedagógica na Escola através da Unidade 

Didática: O papel da mulher nas cantigas líricas medievais e seu reflexo na sociedade 

contemporânea” foi realizado no primeiro ano “A” do Ensino Médio, no Colégio Estadual Branca 

da Mota Fernandes, visando  resgatar o prazer da leitura das poesias líricas trovadorescas  e das 

composições contemporâneas, compreendendo  a maneira crítica de abordagem do papel da 

mulher medieval e seu reflexo no papel da mulher atual. Estudar a especificidade da linguagem 

poética em paralelo a outros tipos de textos (letras de música) e conhecer a linguagem poética e 

os operadores do texto poético.,pesquisando  sobre a lírica trovadoresca e seu contexto histórico-

social, bem como a situação social e familiar da mulher medieval e atual; possibilitou ao aluno 

uma visão diferente do trabalho com textos poéticos e outros textos da literatura e ao professor 

constar a necessidade de mudança no modo de abordar períodos literários. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O papel da mulher nas Cantigas Líricas Medievais e seu reflexo na sociedade 

contemporânea 

Palavras-chave: Cantigas Medievais; mulher; papel social. 

Resumo: O presente trabalho tem como premissas ler e compreender a sociedade na qual 

estamos inseridos, discutindo temas polêmicos. Um ensino de leitura da poesia, especificamente 

das Cantigas Líricas Trovadorescas e das composições contemporâneas, sua linguagem poética 

e seus operadores. Um processo que se entenda o papel feminino, provocando discusões e 

reflexões, buscando efetivar a contribuição da mulher na construção de um mundo humanizado. 

Propõe-se um estudo em consonância com o método recepcional, para que o aluno possa 

modificar e reelaborar sua visão de mundo. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ISIDORA VIVIURKA DA SILVA 

ORIENTADOR: WILSON RODRIGUES DE MOURA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Prática de leitura e as dificuldades apresentadas pelos alunos do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Leitura; gêneros textuais; interpretação. 

Resumo: Este artigo é parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, ofertado pelo Governo do Estado do Paraná, para a formação continuada do 

professor. Tem o objetivo central de apresentar os resultados de um trabalho com alunos do 

Ensino Fundamental sobre leitura. O trabalho foi aplicado em uma turma de alunos da 6ª série, 

procedentes da Zona Rural do município de Nova Cantu que estudam no Colégio Professor João 

Farias da Costa EFM, de agosto a novembro, do ano de 2010. Para a consecução dos objetivos 

propostos foram desenvolvidos vários procedimentos metodológicos que partiram de uma 

abordagem qualitativa, permitindo descrever, analisar, objetivando compreender efetivamente o 

processo de ampliação da qualidade de leitura dos alunos. É importante ressaltar que a prática 

docente baseou-se nos postulados de Backtin, Freire, Geraldi e nas Propostas das Diretrizes 

Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná. Assim foram desenvolvidas ações para 

despertar o interesse pela leitura sendo eles: Projetos para a biblioteca, circulação de textos de 

diversos gêneros; leituras diversas como também procedimentos de produção e interpretação de 

textos, levando-se em consideração a Proposta das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa 

para o Estado do Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Prática de leitura e as dificuldades apresentadas por alunos do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Prática Pedagógica. 

Resumo: A relevância deste material didático justifica-se por ser uma iniciativa em consonância 

com as propostas das DCEs (Paraná) e como uma forma de constituir os alunos como leitores, de 

fato e de direito, capazes de compreender melhor o ambiente em que vivem. O objetivo da 

proposta é desenvolver um trabalho que coloque como atividade central a leitura a partir da 

análise da prática pedagógica. De imediato, utiliza-se uma metodologia que propõe um ensino de 

leitura diferenciado através de diferentes gêneros textuais levando em consideração a realidade 

socioeconômica dos alunos. Para a consecução dos objetivos propostos serão desenvolvidos 

vários procedimentos metodológicos que partirão de uma abordagem qualitativa, permitindo 

descrever, analisar, objetivando compreender efetivamente o processo de ampliação da qualidade 
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de leitura dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVANETE MAZZIERI 

ORIENTADOR: SONIA APARECIDA VIDO PASCOLATI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O resgate do trabalho com poesia por meio dos haicais da paranaense Helena Kolody 

Palavras-chave: poesia; haicai; leitura; produção textual; Helena Kolody. 

Resumo: O presente artigo constitui-se em um relato de experiência de trabalho literário com o 

gênero poema, mais especificamente, haicais. A aplicação do material didático por nós elaborado 

visou à ampliação dos horizontes culturais dos educandos, bem como a possibilidade de 

interações e  experiências a partir de leituras, análises, interpretações e produções de haicais, 

tomando como aporte poesias e haicais da paranaense Helena Kolody.  Este trabalho é parte 

integrante do processo de formação continuada desenvolvido pela Secretaria de Estado de 

Educação do Paraná, por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O resgate do trabalho com poesia por meio dos haicais da paranaense Helena Kolody 

Palavras-chave: Helena Kolody; haicais; trabalho com poesia; educação básica. 

Resumo: O presente Caderno Pedagógico é uma atividade didático-metodológica e de linguagem 

e faz parte de um projeto  que busca  promover o resgate dos trabalhos com poesia em sala de 

aula, tomando como aporte os haicais da poetisa paranaense Helena Kolody. Torna-se 

imprescindível, no momento atual do trabalho com literatura com turmas da educação básica, 

considerar o papel do leitor como significativo no processo de recepção da literatura, ou seja, na 

leitura do texto literário. Dessa forma, este caderno pedagógico intenciona um processo de 

“convergência” entre texto e leitor, e a Estética da Recepção propõe exatamente a consideração 

desses dois participantes do processo de leitura do texto literário, que, aliados ao autor, 

configuram a tríade “autor-texto - leitor”, não estando mais subordinados unicamente à perspectiva 

do primeiro.O material que serve de base para as atividades de leitura, interpretação e produção 

orais e escritas consiste em um conjunto de recursos didáticos como  mídias orais, textos, vídeos, 

clips, internet, música, fotografia, entre outros, de forma a levar o aluno a explorar a linguagem, 

aproveitando todos os seus recursos expressivos. Tais pressupostos encontram embasamento 

nas Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação Básica proposta pelo Estado do Paraná 
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para o trabalho com literatura, com o qual espera-se contribuir para o ensino da literatura, por 

meio do desenvolvimento de sequências didáticas que privilegiem o gênero poema, mais 

especificamente, haicais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVANI FATIMA ARENDT 

ORIENTADOR: ALEXANDRE SEBASTIAO FERRARI SOARES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Análise do discurso publicitário 

Palavras-chave: Publicidade; leitura; análise do discurso;sala de aula. 

Resumo: Pretende-se neste estudo mostrar como o discurso midiático, mais especificamente o 

publicitário, por meio dos meios de comunicação de massa, pode influenciar no aumento de casos 

de pedofilia. Os meios de comunicação e a publicidade vêm divulgando entre as pessoas, novos 

padrões de consumo e comportamento, levando a sociedade a novos questionamentos sobre o 

que é veiculado pela mídia, já que o público alvo são crianças e jovens. Percebe-se que todo o 

discurso publicitário, apresenta uma intenção que leva as pessoas a convencerem-se consciente 

ou inconscientemente de ser um consumidor. Assim, o discurso midiático tem o poder de construir 

ou reconstruir a identidade cultural de um povo, tanto para o lado do bem como do mal. Portanto, 

a mídia, na linguagem publicitária, é um discurso que por meio de linguagens e imagens, 

estimulam muitas crianças e jovens a se inserirem em um caminho perigoso, trazendo muitos 

problemas como é o caso da pedofilia. É preciso discutir com o aluno os diferentes tipos de 

discurso produzidos pela mídia, para que possam analisar de maneira crítica as mensagens e os 

múltiplos sentidos apresentados pelos mesmos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Análise do discurso publicitário 

Palavras-chave: Publicidade; leitura; análise do discurso; sala de aula. 

Resumo: A leitura e a análise do discurso publicitário para compreender o seu funcionamento e 

seus efeitos de sentido. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVANIZE RIBEIRO DE SOUZA 

ORIENTADOR: RENILSON JOSE MENEGASSI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A reescrita como instrumento de desenvolvimento da escrita:  uma experiência com 

professores 

Palavras-chave: escrita; reescrita; interação; intervenção docente; desenvolvimento. 

Resumo: Este artigo apresenta uma proposta de intervenção pedagógica com a escrita, 

instrumentalizada através de oficinas pedagógicas junto a um grupo de professores, nas quais se 

procurou, à luz da Teoria Enunciativa de Linguagem e da Perspectiva Sociointeracionista de 

Ensino, oferecer contribuições para a mediação docente na superação das dificuldades 

apresentadas pelos estudantes no desenvolvimento da escrita. Para tanto, sintetiza um referencial 

teórico, pautado nas idéias de Bakhtin e de seu Círculo e de pesquisadores brasileiros nessa 

área, tomado como base para sustentar a mudança de postura pedagógica considerada 

necessária ao enfrentamento do problema mencionado. Descreve de forma reflexiva a pesquisa 

realizada, cujos objetivos foram: fomentar a consolidação de espaços de discussão teórico-

metodológica entre os professores de língua materna no interior dos estabelecimentos de ensino; 

contribuir para a assunção de uma postura crítico-reflexiva pelos profissionais docentes em 

relação as práticas pedagógicas com a escrita que se colocam a serviço do normativismo 

gramatical; disseminar junto aos professores da rede estadual de educação básica do Paraná 

elementos teórico-metodológicos que lhes permitam apropriar-se da reescrita enquanto 

procedimento inerente ao ensino da produção textual. Por fim, apresenta sua leitura do processo, 

apontando que as metas mobilizadoras do intento pedagógico foram satisfatoriamente 

alcançadas, uma vez que os subsídios teóricos e metodológicos necessários à prática docente 

relativos ao ensino da escrita foram oferecidos, didaticamente discutidos, exemplificados e 

experimentados, conferindo, assim, êxito a iniciativa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Resumo: A reescrita em foco 

Palavras-chave: língua materna; escrita; reescrita; intervenção docente; resumo. 

Resumo: A dificuldade no desenvolvimento da escrita tem sido um dos desafios que assola o 

ensino de língua materna, sobretudo entre os alunos da rede pública, conforme têm demonstrado 

os diversos testes nacionais e internacionais. A intenção deste trabalho e subsidiar os professores 

de língua portuguesa quanto à reflexão em torno dos fatores que determinam essa problemática 
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bem como em relação a encaminhamentos metodológicos possíveis para a intervenção docente 

nesse complexo processo. Para tanto, tomam-se como pressupostos, o referencial teórico 

produzido pelo Círculo de Bakhtin, o qual sustenta a concepção de linguagem defendida pelas 

DCEs, e os estudos de pesquisadores como Geraldi, Garcez, Sercundes, Fiad & Mayrink-

Sabinson e Menegassi. Espera-se que com a sua implementação, por meios da apropriação pelo 

docente dos processos de escrita e reescrita, esses profissionais tenham condições de intervir 

com maior segurança face às angústias de seus alunos durante a prática de produção textual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVONE APARECIDA MARRAFAO DE MATOS 

ORIENTADOR: CRISTIANE C. CAPRISTANO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A relação fala/escrita vista a partir do trabalho com gênero causos de assombração 

Palavras-chave: gênero discursivo; oralidade; letramento; fala; escrita. 

Resumo: Este artigo apresenta alguns resultados do projeto de intervenção pedagógica intitulado: 

“Entretecendo fios entre fala e escrita” que foi realizado com alunos de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual do Bairro Catarinense da cidade de Francisco Alves (Paraná). 

Esse projeto foi proposto em função do reconhecimento da necessidade de se trabalhar a relação 

fala e escrita nas aulas de Língua Portuguesa, necessidade atestada por diversos pesquisadores 

e reconhecida em documentos oficiais tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e 

as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCEs). No projeto, partimos do pressuposto de 

que os alunos deveriam compreender que a fala e a escrita são práticas complementares, 

fortemente relacionadas. Nosso objetivo era o de propor atividades que visassem à valorização da 

linguagem oral e que permitissem aos alunos observar diferenças e semelhanças entre o texto 

oral e o texto escrito. Além disso, nosso propósito foi desenvolver neles habilidades e capacidades 

direcionadas para o trabalho com as práticas de oralidade e escrita necessárias para enfrentar os 

desafios da vida em sociedade. Era nosso desejo que os alunos passassem a empregar 

eficazmente regras linguísticas e discursivas que consideramos fundamentais para a produção de 

diversos gêneros e não apenas pudessem reconhecê-las. Todo o trabalho foi desenvolvido a partir 

da análise e da reflexão sobre o gênero discursivo “causos de assombração”. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Entretecendo fios entre fala e escrita 

Palavras-chave: Fala; escrita; transcrição; retextualização. 

Resumo: A presente Unidade Didática visa atender as necessidades dos alunos da 5ª. a 8ª. 

séries do Ensino Fundamental no que se refere ao ensino da interface entre o texto falado e o 

escrito. As atividades serão desenvolvidas com o intuito de fazer com que o aluno perceba a 

relação existente entre fala/escrita usando como estratégia os causos de assombração, que serão 

gravados, transcritos e retextualizados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVONE MOREIRA 

ORIENTADOR: ELMITA SIMONETTI PIRES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: A contação de histórias como recurso na formação do leitor 

Palavras-chave: Contação de histórias. Leitura da literatura. Formação do leitor. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever como foi desenvolvida uma proposta de 

incentivo à leitura da literatura, visando os primeiros contatos com o texto literário por meio da 

contação de histórias, como motivação para encaminhar o aluno a buscar a leitura de livros 

literários. Com base nas concepções de autores renomados na arte de contar histórias, 

questionou-se a formação do leitor, tendo em vista os fatores estéticos e culturais presentes na 

arte de contar histórias empregadas pelos tradicionais e pelos atuais. O projeto foi realizado na 

Escola Estadual Maristela, distrito de Alto Paraná. Com os alunos da 8ª série (9ºano). Eles foram 

receptivos ao tema em estudo, apresentaram resultados satisfatórios no que se refere à leitura de 

textos literários. O projeto incentivou a contação de histórias como forma de promover o aluno em 

u leitor crítico e eficiente. Ficou evidente que A contação de histórias como recurso na formação 

do leitor envolveu os participantes, motivando-os e despertando o contador que existe em cada 

um. Ampliando e enriquecendo sua própria experiência de vida. Observou-se a valorização da 

literatura oral na construção dos textos de grandes nomes da Literatura, reafirmando a tese de 

que a arte de contar histórias contribui para a formação do leitor. Constatou-se que o projeto 

atendeu tanto as ezpectativas dos participantes, quanto às expectativas do professor, tendo uma 

resposta positiva, com a conclusão deste. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A contação de histórias como recurso na formação do leitor 

Palavras-chave: Contação de histórias; leitura da literatura; formação do leitor 

Resumo: A presente Unidade Didática tem como enfoque a contação de histórias como estímulo 

para o ensino-aprendizagem da leitura da literatura e formação do leitor. Pretende-se apresentar e 

desenvolver uma proposta de incentivo à leitura da literatura que visa aos primeiros contatos com 

o texto literário por meio da contação de histórias, como motivação para encaminhar o aluno a 

buscar a leitura de livros literários. O ato de contar histórias é próprio do ser humano, o professor 

pode apropriar-se dessa característica e transformar essa atividade em um importantíssimo 

recurso na formação do leitor. Cabendo a ele a tarefa de oportunizar aos alunos da 8ª série do 

Ensino Fundamental, encontros com a literatura, ampliando e enriquecendo sua própria 

experiência de vida, através do ato de contar histórias. A história oferece destaque significativo na 

vida da criança, despertando não só para outras leituras, como também para trabalhar os textos 

que por meio de seus personagens, ajudam a resolver conflitos emocionais e existenciais que a 

criança esteja passando. Pois se faz necessário resgatar o instante mágico de contar histórias que 

por sua vez, estimula a leitura. Pretende-se com o desenvolvimento deste, favorecer uma ação 

educadora significativa no processo de aquisição da leitura da literatura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVONE REI SBARAINI 

ORIENTADOR: ALEXANDRE SEBASTIAO FERRARI SOARES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Anállise de Discurso midiático: novos olhares para o ensino de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Carta ao leitor; discurso midiático; sujeito atual; produção de sentido. 

Resumo: Objetivou-se neste trabalho, com alunos do Ensino Médio, analisar e refletir o discurso 

midiático impresso, para identificar a condição do sujeito capitalista na atual conjuntura, e como a 

mídia procura submetê-lo por meio de seus discursos. O corpus constituiu-se da análise de 

fragmentos de quatro editoriais da revista Veja, com o aporte teórico da Análise de Discurso de 

linha francesa. E como esta teoria não trabalha com sujeitos idealizados, mas materialmente 

construídos por sua relação com a sociedade e a história, buscou-se nela mecanismos para o 

aluno entender o funcionamento desse discurso, em especial a dos editoriais; descobrindo as 

possíveis reais intenções da mídia impressa e o quanto o leitor mais ingênuo é convencido a 

considerar como verdade tudo o que lê. Mesmo, porque em nossos dias a mídia tem transformado 
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os fatos em espetáculo, fator que contribui para que este tipo de discurso seja convincente. 

Portanto, cabe a nós, enquanto professores formar leitores capazes de interpretar e compreender 

os discursos que circulam na sociedade, contribuindo para a formação de interlocutores 

competentes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Análise de discurso midiático: novos olhares para o ensino de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: carta ao leitor;análise de discurso. 

Resumo: Este Folhas visa propiciar atividades que envolvam a análise da linguagem como 

mediação necessária entre o homem e a sociedade na qual está inserido. O público alvo deste 

projeto serão alunos da 8ª série e 1º ano do Ensino Médio, com a utilização da seção Carta ao 

Leitor, da revista Veja. Foram selecionados, para este trabalho, textos publicados durante o 

segundo semestre de 2009, por serem estes mais ou menos atuais para a análise, uma vez que 

este trabalho só se efetivará, enquanto prática em sala de aula, no próximo ano. O critério dessa 

escolha está no fato desse texto ser veiculado numa revista semanal, de circulação nacional, 

possuir uma linguagem de fácil compreensão e por abordar assuntos que envolvem o nosso 

cotidiano. De acordo a Análise de Discurso, a história e a sociedade estão atreladas aos fatos e 

seus significados, daí a importância de se trabalhar com os alunos, atividades que envolvam 

análise discursiva do que acontece à sua volta, já que esta faixa etária exige atividades 

formadoras de opinião e senso crítico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVONE VOLPE 

ORIENTADOR: PAULO DE TARSO GALEMBECK 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O ensino da crônica como gênero discursivo 

Palavras-chave: Crônicas. Gêneros. Características. Metodologias. 

Resumo: Este artigo aborda a necessidade de uma reflexão acerca das características da 

crônica, mostrando numa revisão de literatura, enquanto gênero discursivo. Apresenta os 

conceitos dados por críticos literários e lingüistas, e salienta a análise do gênero crônicas em 

contexto da lingüística numa concepção interacionista de linguagem. Explica o histórico da crônica 

e sua evolução no campo literário e jornalístico. Define o valor literário desse gênero. Destaca 

suas características e sua intertextualidade. Conclui, enfatizando a crônica enquanto gênero 
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discursivo na metodologia de ensino de Língua Portuguesa. Os resultados demonstram que os 

alunos melhoram o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e escrita do gênero “crônicas” entre os alunos de 8ª série do ensino fundamental 

de língua portuguesa: numa concepção interacionista da linguagem. 

Palavras-chave: crônicas; gêneros; características; metodologia. 

Resumo: A necessidade de uma reflexão acerca das características da crônica enquanto gênero 

discursivo guia esse estudo, no qual se pretende analisar, em sala de aula,  a Leitura e Escrita do 

Gênero “Crônicas” entre os alunos de 8ª série do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa, 

numa concepção interacionista da linguagem. Com base nas crônicas, serão fornecidos subsídios 

teóricos e metodológicos para a análise deste gênero que se constitui por meio da tensão entre 

literatura e jornalismo. Desse modo,  será caracterizada a crônica enquanto gênero discursivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVONETE APARECIDA DE ALMEIDA URBANO 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A biblioteca como ambiente motivador de leitura 

Palavras-chave: Aluno. Formação de Leitores. Biblioteca. 

Resumo: O presente artigo é resultado de reflexões acerca dos estudos realizados no Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE – do governo do Estado do Paraná, uma parceria entre 

SETI e UNIOESTE/Cascavel - PR., destinado à formação continuada de professores, turma 2009. 

Desses estudos decorre o projeto intitulado “O espaço da biblioteca como ambiente motivador de 

leitura” que se pautou em teorias de leitura e desenvolvimento da leitura no espaço da biblioteca, 

fundamentado em pesquisadores como Freire (2005), Zilberman e Silva (2005), Berenblum e 

Paiva (2008), Aguiar (2001), Kleiman (2000) dentre outros. A partir das pesquisas planejou-se a 

Intervenção Pedagógica e produziu-se o Material Didático. O principal objetivo neste processo foi 

procurar transformar a atual realidade de educação em leitura, dos alunos das 5ª C e 6ª C série, 

da Escola Estadual Cristo Redentor – Ensino Fundamental, de Nova Prata do Iguaçu – PR., bem 

como dinamizar o ambiente da biblioteca para esse fim. Para isso, foram organizadas e 

executadas as atividades de formação leitora, tendo como recurso a leitura da literatura infanto-

juvenil. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A biblioteca como ambiente motivador de leitura 

Palavras-chave: Escola; biblioteca; leitura. 

Resumo: O material didático-pedagógico ora desenvolvido está fundamentado na formação de 

leitores e tem como recurso o espaço da biblioteca escolar. Pretendemos, com esta proposta, 

apresentar atividades que direcionem e proporcionem um contato mais amplo e profícuo do aluno 

na biblioteca. Um espaço importante para a formação de cidadãos críticos e lugar ideal para a 

promoção do hábito de leitura. Para que isso seja alcançado, faz-se necessário desenvolver, na 

biblioteca, estratégias para o ensino de leitura na interdisciplinaridade, despertar o interesse do 

aluno para uma prática pedagógica eficiente e cultivar o desejo de ler. Buscamos com esta 

proposta, apresentar atividades que podem dinamizar o trabalho na biblioteca afim de superar 

alguns pré-conceitos sobre biblioteca escolar, por exemplo, a de ser um lugar onde se vai cumprir 

castigo ou apenas um lugar onde se guarda livros. Idealizada aqui, dentro de uma abordagem 

sociointeracionista com propostas de atividades para os alunos e comunidade escolar. No 

decorrer das produções, faremos uma reflexão/sistematização sobre as características da 

biblioteca escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IZABEL ESPERANCA 

ORIENTADOR: CELIA DIAS DOS SANTOS 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O gênero do discurso reportagem em atividade de leitura no ensino fundamental 

Palavras-chave: Gênero; leitura; reportagem; atividades diferenciadas; ensino. 

Resumo: A leitura é condição essencial para que se possa compreender o mundo, e é através 

dela que se forma cidadão crítico e seletivo, tornando-o um leitor, e assim trazer à tona esse saber 

e enriquecê-lo a partir de uma análise crítica, com maior embasamento teórico. Esse trabalho visa 

contribuir para a inserção efetiva do educando na sociedade letrada, fazendo com que ele 

descubra o gosto pela leitura de reportagens, e a partir de então venha sanar as dificuldades 

encontradas, seja na interpretação, na leitura, e na escrita. O objetivo principal deste artigo é 

conhecer as características do gênero textual que circula no domínio discursivo jornalístico, isto é 

a reportagem. O estudo enumera as atividades, analisa e traz os resultados das atividades 

realizadas quando da aplicação do projeto “O gênero do discurso reportagem em atividade de 
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leitura no ensino fundamental” numa turma de oitava série do Colégio Estadual João Plath de 

Mauá da Serra-PR. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Gênero do Discurso Reportagem em Atividade de Leitura no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Texto argumentativo. Leitura. Interpretação e Produção. 

Resumo: A leitura é condição essencial para que se possa compreender o mundo, e é através 

dela que se forma cidadão crítico e seletivo, tornando-o um leitor competente e  capaz de 

apreender o amplo sentido do texto, e assim trazer à tona esse saber e enriquecê-lo a partir de 

uma análise crítica, com maior embasamento teórico. A reportagem como gênero discursivo da 

esfera jornalística é valiosa para o ensino, pois, o jornal se torna um instrumento didático-

pedagógico, que, trabalhado com criticidade, transforma a informação em dado significativo na 

direção do conhecimento. O aluno deixa de ser um receptor passivo e assume o papel de crítico e 

participante, tornando-se um indivíduo de ações que levam ao saber. A seqüência didática, aqui, 

tem por objetivo  fazer com que o aluno perceba a relação de sincronicidade entre os elementos 

do texto reportagem, aqui realizado por meio de metodologias de pesquisa, atividades em grupo, 

aula expositiva, atividades práticas de leitura e interpretação, aguições, discussão e produção. Os 

recursos utilizados são livros, revistas, internet, uso de vídeos e imagens na tv pendrive.              

Dessa forma, o tema proposto possibilita a utilização dos diversos elementos da prática 

pedagógica para o ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JACINTA BECHER WATTE 

ORIENTADOR: DANIEL DE OLIVEIRA GOMES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: “Poesia, estímulo para ler e escrever: saraus escolares”. 

Palavras-chave: textos poéticos, leitura, escrita, declamação, letramento. 

Resumo: Este estudo aborda a necessidade de considerar a leitura como algo de elevado 

significado. Analisando sua função, surge o termo letramento, que denota a condição de é preciso 

fazer uso do ler e do escrever. Neste sentido, a escola, agência de letramento por excelência de 

nossa sociedade, deve incentivar espaços para experimentar formas de participação nas práticas 

sociais letradas. Este artigo relata uma proposta alternativa portanto optou-se por trabalhar com 

letramento a partir de textos poéticos, dando ênfase a realização de um sarau escolar, por meio 
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da implementação do projeto “POESIA, ESTÍMULO PARA LER E ESCREVER: saraus escolares”. 

O referido projeto foi realizado no terceiro período do PDE (Plano de Desenvolvimento da 

Educação), no 2º semestre de 2010, na Escola Estadual de Volta Grande, nas séries finais do 

Ensino Fundamental, Município de Nova Tebas – PR. Conclui-se que o letramento embasado na 

poesia, ocasionou uma reflexão acerca do desenvolvimento de práticas auxiliadoras para 

consolidação do saber ler, interpretar, entender, compreender e avançar no hábito e importância 

da leitura tanto no ambiente escolar como familiar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Poesia, estímulo para ler e escrever: saraus escolares. 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: Com este material, estamos propondo atividades  para seduzir o aluno para a leitura, 

tornando-o leitor competente e crítico, evitando a prática de leitura como algo obrigatório que tem 

como objetivo, simplesmente, alcançar nota de aprovação. O que se pretende é levar o aluno a ler 

e escrever por prazer, ampliando sua concepção do mundo e desenvolvendo o senso crítico, 

tornando-o participativo, pois o sujeito letrado conseguirá mudar sua história, com um pacto mais 

prazeroso com o ato de aprender. Optou-se por leitura e escrita de poemas, pois vivemos 

rodeados de poesia, ou seja, poesia não é apenas poema e sim tudo que nos cerca e que nos 

emociona quando tocamos, ouvimos ou provamos. Poesia é a nossa inspiração para viver a vida. 

Brincar de poesia é uma possibilidade aberta a todos, em saraus escolares, por exemplo, ou 

exercícios lúdicos de escritura. As atividades propostas procuram envolver o aluno para mudança 

no seu dia a dia, seja na prática da leitura e escrita e no seu comportamento, com atitudes 

positivas para melhorar a realidade que o cerca. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JACKELINI BRUSCH REMPEL 

ORIENTADOR: JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGUEIRA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Adaptações dos clássicos literários brasileiros: uma leitura alternativa 

Palavras-chave: adaptações; alunos; literatura; motivação; professores. 

Resumo: É inconteste o discurso de que os alunos das escolas brasileiras não gostam da leitura 

literária, por a considerarem ruim, chata e difícil. O fascínio da leitura desaparece quando se 

pensa na leitura de obras clássicas como Machado de Assis, Mário de Andrade e José de Alencar, 
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dentre outros. Muitas tentativas em prol de modificar esse quadro têm sido propostas. Uma delas 

é a adaptação da leitura de obras clássicas que, atualmente, são vistas de grande auxílio para os 

alunos, pois permitem que eles possam reconstruir espaços para novas maneiras de ler e pensar. 

Em razão do interesse que o assunto desperta, esse artigo relata a experiência de atividades de 

leitura de adaptações literárias levadas a efeito num colégio da rede estadual pública do Estado 

do Paraná, no município de Curitiba, no bairro Boqueirão, em uma turma de 8ª série composta por 

31 alunos, no período da manhã. O projeto teve a participação de 31 alunos da turma, durante 

duas aulas geminadas semanais, cedidas pela professora titular, durante 6 semanas (12 aulas) no 

ano de 2010. Após a pesquisa junto aos alunos, percebeu-se que eles mostraram interesse pelo 

assunto e, inclusive, se comprometeram a efetuar novas leituras das obras clássicas adaptadas. 

Sem dúvida, como se verá a seguir, o projeto motivou os alunos à leitura, o que representa mais 

um passo em direção à conquista de novos leitores. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Adaptações dos clássicos literários brasileiros: uma leitura alternativa 

Palavras-chave: Leitura. Adaptações. Clássicos Brasileiros. Suporte Alternativo. 

Resumo: Utilizando as adaptações dos clássicos literários, como suporte de leitura alternativa, o 

professor será o mediador entre o conhecimento e os alunos, possibilitando que os mesmos 

descubram, posteriormente, o valor de um clássico, bem como o conhecimento adquirido através 

deles, a relação entre eles e a vivência de cada um. Esse material foi desenvolvido para ser 

aplicado em aproximadamente doze aulas, utilizando as seguintes estratégias de leitura: 1. 

Motivação: o professor deve preparar o aluno para a leitura do texto. 2. Introdução: apresentação 

do autor e da obra. 3. Primeira leitura: leitura compreensiva feita pelos alunos (vocabulário, 

estrutura composicional, interação com o texto, ritmo de leitura, etc.). 4. Contextualização: 

construção do sentido do texto, por meio de inferências históricas e literárias. 5. Segunda leitura: 

leitura interpretativa de certos aspectos da obra, orientada pelo professor. ( personagens, enredo, 

características literárias, linguagem, etc.). 6. Expansão da Leitura: ampliação da experiência 

literária (relação entre manifestações do presente e do passado). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANETE APARECIDA GILICZYNSKI PEREIRA 

ORIENTADOR: CRISTIANE MALINOSKI PIANARO ANGELO 

IES: UNICENTRO 
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Artigo 

Título: O gênero divulgação científica: uma proposta de leitura a partir da ótica bakhtiniana 

Palavras-chave: Concepção enunciativa de linguagem; Leitura; Gênero divulgação científica; 

Ensino Fundamental 

Resumo: O presente trabalho filia-se nos pressupostos teóricos postulados por Mikail Bakhtin e 

seu Círculo que assumem a concepção enunciativa da linguagem. Propõe-se trazer à tona 

reflexões sobre a prática da leitura em sala de aula e buscar alternativas que favoreçam o 

desenvolvimento de uma leitura que atenda ao princípio dialógico da linguagem. Para uma leitura 

sob esse enfoque, o texto é visto como um evento discursivo – um enunciado, uma forma de 

interação entre sujeitos situados num dado momento histórico e social. Isso implica em considerar 

que os sentidos do texto-enunciado se constroem, durante a leitura, mediante a compreensão de 

suas condições de produção, de seu conteúdo temático, de seus recursos linguístico-discursivos e 

do arranjo composicional, como elementos constitutivos, tomando-se, portanto, as dimensões 

social e verbal do texto-enunciado. O gênero divulgação científica subsidia a proposta de 

intervenção pedagógica a partir da prática de leitura, numa perspectiva dialógica, para alunos do 

Ensino Fundamental com vistas a uma ação mais dinâmica e interlocutiva, que suscite nos leitores 

a tomada de atitude de forma responsiva ativa, capaz de levá-los a posicionarem-se frente ao que 

leem, desenvolvendo o senso de criticidade. Os resultados revelam que é possível tornar a prática 

de leitura mais dinâmica, interativa, com o emprego de algumas estratégias, a partir das quais se 

obtém dos alunos reações-respostas satisfatórias em prol do desenvolvimento de um leitor crítico 

e um cidadão mais ativo na sociedade, o que exige um trabalho docente intensivo e contínuo na 

Educação Básica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A leitura do gênero divulgação científica e suas implicações pedagógicas 

Palavras-chave: leitura; gênero discursivo; divulgação científica. 

Resumo: Nesta Unidade Didática, objetiva-se trazer à tona reflexões sobre a prática da leitura em 

sala de aula numa perspectiva dialógica, considerando o gênero como um evento discursivo, 

cujos sentidos são produzidos mediante a compreensão de informações a partir das dimensões 

social e verbal (linguístico-discursiva). Apresenta-se uma proposta teórico-prática de leitura do 

gênero Divulgação Científica que possa contribuir na construção de possíveis caminhos  para que 

a prática da leitura seja uma atividade mais dinâmica e interlocutiva e suscite uma atitude 

responsiva ativa do leitor, capaz de levá-lo a posicionar-se frente ao que lê, desenvolver a 

criticidade, fato este que interfere, diretamente, na forma de pensar e agir, enfim, em sua 

formação enquanto sujeito com vistas à participação na transformação social. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANETE DEMETERKO DITZEL 

ORIENTADOR: SOELY BETTES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: O trabalho com gêneros textuais em sala de aula: uma experiência desafiadora 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Ensino. Gêneros textuais. Dimensão social. Dimensão 

verbal 

Resumo: O Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE – é uma política 

pública de formação continuada e compromissada com os profissionais da educação. Este artigo 

tem por finalidade expor os resultados da Implementação do Projeto: O Trabalho com Gêneros 

Textuais em Sala de Aula: uma experiência desafiadora, aplicada em uma turma do 4º Ano 

Formação de Docentes Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Médio e Normal 

– do Colégio Estadual São Vicente de Paulo – Irati/PR, no período vespertino. Optou-se por essa 

série, visto que as alunas estavam concluindo o Curso e seria profícuo para as mesmas o 

conhecimento sobre como trabalhar o gênero textual nas aulas de Língua Portuguesa. Apresenta 

uma proposta de leitura com o gênero textual poema, num enfoque enunciativista, nas dimensões 

verbal e social. Os resultados destacam pontos relevantes no aprendizado da turma e 

significativos à prática docente no ensino da língua materna. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O trabalho com gêneros textuais em sala de aula: uma experiência desafiadora 

Palavras-chave: Ensino; língua materna; gêneros textuais; dimensão social; dimensão verbal. 

Resumo: Um dos maiores desafios para o ensino da Língua Portuguesa, enfrentados, hoje, pela 

escola é o de articular o conhecimento gramatical com a necessidade de aprimorar a leitura, 

escrita, oralidade, pois, sabemos que um dos problemas do ensino é o tratamento inadequado 

que o texto vem recebendo. As dúvidas e dificuldades em relação ao ensino dos conteúdos nas 

aulas de língua materna são muitas, ora há a prática meramente normativista, ora o silenciamento 

do papel da gramática. Diante disso, há um grande desafio nas práticas escolares, para tornar o 

ensino da língua mais significativo. Assim, esta Produção Didático-Pedagógica, numa tentativa de 

aliar os elementos da língua a uma concepção interacionista da linguagem, apresenta sugestões 

de trabalho com gêneros textuais: receita culinária, rótulo, poema, fábula, crônica e piada, a fim de 

proporcionar aos alunos atividades discussão e estudo do texto em sua dimensão social e 

linguístico-textual, num enfoque enunciativo de leitura. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANETE MORESCO GASPAR 

ORIENTADOR: APARECIDA FEOLA SELLA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Processos de leitura do implícito na propaganda: uma aplicação pedagógica 

Palavras-chave: Leitura. Argumentação. Implícito. Propaganda. 

Resumo: O presente trabalho de pesquisa parte da necessidade de se lidar com o processo de 

leitura em sala de aula. O intuito foi verificar como são explorados os dados implícitos em 

determinada propaganda do Banco do Brasil, divulgada em forma de folder, com o objetivo de 

demonstrar formas de interpretações pautadas numa leitura investigativa. Pautou-se na 

concepção de que a coerência é um princípio de interpretabilidade. Consideraram-se os 

elementos que compõem a propaganda, em especial aqueles que servem de estratégia de 

implícito, notadamente a pressuposição, pois se trata de uma forma de indicar determinada 

informação como já aceita, e, portanto, não passível de questionamento. Essas considerações 

estão vinculadas a pesquisadores que lidam com a argumentação inscrita na língua, proposta 

essa que auxilia a entender que pressupor rende espaços de persuasão na constituição do texto 

escrito. Depois de desenvolvida a pesquisa de sondagem da propaganda, procedeu-se à 

aplicação em sala de aula, pois um dos objetivos do trabalho desenvolvido reside na proposta de 

se lidar com leitura que ultrapasse o nível do denotativo e possa render leituras mais atentas 

principalmente com relação aos objetivos demarcados no interior dos textos que compõem as 

propagandas. Constatou-se que a linguagem do discurso publicitário tem por objetivo o benefício 

de quem anuncia, embora a tessitura do texto leve o leitor a se convencer de que é ele que será 

beneficiado ao utilizar o serviço anunciado. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Processos de leitura do implícito na propaganda: uma aplicação pedagógica. 

Palavras-chave: Leitura. Argumentação. Implícito. Propaganda. 

Resumo: O processo de interpretar o posicionamento do produtor do texto requer do professor 

um cuidado com os alunos no tocante à leitura. Tendo em vista a necessidade de se lidar com o 

processo de leitura em sala de aula, o presente trabalho visa a explorar os dados implícitos em 

uma propaganda com o objetivo de demonstrar formas de interpretações pautadas numa leitura 

investigativa, com aprofundamento teórico voltado para a concepção de coerência como sendo 

um princípio de interpretabilidade. Segundo Koch (1984), o leitor precisa estar ciente de que, além 

da significação explícita, existem significações implícitas, que sutilmente estão ligadas à 
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intencionalidade do emissor. Inicialmente, serão trabalhadas as informações explícitas, e, em 

seguida, serão identificadas e analisadas as categorias implícitas: pressuposição, subentendido e 

inferência. Também refletiremos e produziremos textos (dissertativos, informativos e publicitários) 

sobre propaganda e publicidade, maioridade, direitos, a importância da educação para a formação 

do ser humano, atividades de pesquisa sobre o período de instalação do primeiro Banco Brasileiro 

e o surgimento das primeiras propagandas. Depois, trabalharemos as noções de implícito 

seguidas por atividades de sondagem das categorias do implícito. Por último, o aluno produzirá 

uma propaganda, que será apresentada num seminário e posteriormente exposta no Colégio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANETE MULLER GONCALVES 

ORIENTADOR: ALTAIR PIVOVAR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: A poesia como porta de entrada aos universos da leitura 

Palavras-chave: poesia; lúdico; transformação. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência pedagógica desenvolvida com 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, com o propósito de trabalhar a poesia de uma maneira 

mais livre, mais lúdica, menos escolarizada, por meio de atividades em que se tenha a 

possibilidade de fazer inúmeras leituras, em que se tente descobrir os sentidos  de um poema e 

que se possam escrever poemas sem que eles sejam revestidos pelo caráter “lição de casa”. 

Experimentou-se criar espaços interativos com os alunos para desenvolver nos mesmos mais 

afinidade com o texto poético,ora individualmente, ora em duplas. Os discentes encontram-se 

distantes da leitura apresentam dificuldades em fazê-la com relativa competência. É possível 

resgatar o hábito pela leitura, inclusive de poesias, fazendo uso de estratégias que aproximem o 

aluno deste universo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: a poesia como porta de entrada aos universos da leitura 

Palavras-chave: poesia; lúdico; transformação. 

Resumo: Todas as pessoas, desde o nascimento, são leitoras em constante evolução. A poesia é 

a primeira linguagem do ser humano. Nela, a língua apresenta-se como um “ser vivo” e como tal, 

possui personalidade e determinadas nuanças que a tornam singular quando comparada com as 

demais formas de manifestação  lingüística. O propósito é trabalhar com o aluno de uma maneira 
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mais livre, mais lúdica e menos escolarizada,por meio de atividades em que se tenha a 

possibilidade de fazer inúmeras leituras,em que se tente descobrir os sentidos de um poema  e 

que se possa escrever poemas sem que eles sejam revestidos do caráter de “lição de casa”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOANA D'ARC CONRADO 

ORIENTADOR: ADRIANA DELMIRA MENDES POLATO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Gênero tira: elemento incentivador para a leitura dialógica e para a prática social da escrita 

Palavras-chave: Tira. Produção. Bakhtin. Interação. 

Resumo: Este artigo se apresenta como resultado de uma pesquisa-ação de cunho crítico-

colaborativa, que partiu da observação de eventos, da coleta de dados e seus registros e por fim, 

da análise obtida com a aplicação/implementação de material didático elaborado durante o PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional).  Como resultado da dificuldade em praticar leitura e 

escrita, muitos educandos apresentam-se desmotivados nas aulas de Língua Portuguesa ou em 

qualquer situação em que necessitem ler/escrever, demonstrando-se incapazes de fazê-lo ou 

fazendo-o sem qualidade, compreensão e prazer. A partir dessa problemática e amparados nas 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, entendemos, que a necessidade de interação do ser 

humano exige da escola um compromisso mais efetivo com o ensino das práticas de leitura e 

escrita. Para tanto, adotamos como base teórica, a perspectiva interacionista da linguagem, 

buscando nos estudos de Bakhtin e outros estudiosos contemporâneos, a fonte principal para 

reflexões. Segue-se um exame do gênero tira, sua história, desenvolvimento e uso, além de sua 

importância para a compreensão e interpretação de textos e da vida. A seguir, expomos os 

movimentos realizados durante a implementação, com a qual se ambicionou amenizar esse 

desconforto dos educandos, fornecendo instrumentos que pudessem ajudá-los a expandir o 

desempenho enquanto leitores, produtores de textos e cidadãos. O artigo, em sua parte final, 

discute o contexto de produção e os resultados obtidos, ou seja, a escola, seus desafios e 

conquistas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero tira: elemento incentivador para a leitura dialógica e para a prática social da escrita 

Palavras-chave: Tira. Produção. Bakhtin. Interacionismo. 

Resumo: Este caderno pedagógico, embasado no teórico da linguagem, Mikhail Bakhtin e nas 
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Diretrizes Curriculares Estaduais, propõe uma série de atividades visando tornar o gênero tira 

mais próximo do educando e a partir dele, incentivá-lo à leitura e à produção de outros gêneros 

discursivos. É apresentado ao professor, o estudo do gênero, discutido tanto por Bakhtin em suas 

obras quanto na releitura dele por estudiosos como Carlos Alberto Faraco, José Luiz Fiorin, João 

Luiz Gasparin, João Wanderlei Geraldi e Luiz Antonio Marcushi. O gênero tira, sua história, 

autores, obras, características e elementos essenciais são abordados de forma didatizada. O 

Hagáquê, programa utilizado pelo educando para a produção das tirinhas, é descrito e com ele, é 

possível soltar a imaginação durante os trabalhos. Há duas unidades didáticas, destinadas ao 

educando: na primeira, ele conhece o gênero através da análise, compreensão e interpretação de 

tiras através de elementos lingüísticos e extralingüísticos, além da interação entre colegas e 

professor em discussões e pesquisas temáticas utilizando a Internet como ferramenta de 

ampliação do conhecimento. Na segunda, produz o gênero utilizando o programa Hagáquê. É 

aqui que ele torna-se autor de tiras com o objetivo de contribuir no jornal do colégio - prática social 

da escrita. Nos anexos, encontram-se a capa da primeira revista em quadrinhos do Brasil e 

exemplos de balões, onomatopéias e ícones utilizados nas tiras. Dessa forma, este caderno 

procura ser um diferencial às aulas de Língua Portuguesa, despertando no educando o interesse 

em ler e produzir outros gêneros a partir do gênero tira. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON 

ORIENTADOR: MARCIO FERNANDES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: A utilização de textos musicais nas aulas de leitura 

Palavras-chave: Alunos; leitura; textos musicais; escola. 

Resumo: Ancorada em pressupostos da etnografia de sala de aula e experiência de redescoberta 

pelo gosto da leitura, objetivou-se desenvolver um estudo com uma turma de alunos da segunda 

série A do Ensino Médio, do Colégio Estadual Abílio Carneiro EFMP de Clevelândia, Município da 

região Sudoeste do Paraná. A professora, igualmente é sujeito dessa pesquisa; valendo-se de sua 

sala de aula como laboratório de coleta de dados. Levaram-se os educandos a participarem e a 

expressarem suas opiniões em debates a partir de temas trabalhados com fragmentos de 

músicas, para que, interagindo ativamente no processo como seres pensantes, pudessem fazer 

opções posicionando-se como plenos cidadãos. A partir da análise, foi possível perceber que o 

gosto pela leitura não acontece da mesma forma para todos os alunos, embora se perceba que 
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quando o assunto lhes chama atenção, é interessante, a leitura tende a se efetivar. Há 

possibilidades que se comprovam que mesmo não acontecendo da mesma forma para todos, os 

alunos lêem e demonstram algum interesse pela leitura, embora não sejam as leituras esperadas 

e valorizadas pela escola, conforme se poderá constatar através da análise. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A utilização de textos musicais nas aulas de Leitura. 

Palavras-chave: alunos; leitura; textos musicais; gosto. 

Resumo: Considera-se necessário que se busquem subsídios que tornem o ensino mais vivo, 

participativo e voltado para a realidade social e política dos educandos, pois o que preocupa, além 

de como se ensina é como os alunos aprendem. Durante esta pesquisa trabalharemos com textos 

musicais nas aulas de leitura. Utilizaremos textos de vários gêneros. As alunas e os alunos 

trabalharão com músicas que ressaltem os estereótipos e qualidades masculinas e femininas.O 

presente estudo pretende resgatar a reflexão sobre a redescoberta pelo gosto da leitura no Ensino 

Médio, ajudando o aluno a conhecer-se,inteirar-se, desenvolver capacidades e firmar-se como 

cidadão crítico e transformador do seu ambiente. Acredita-se que, inserida no campo da educação 

na área de Língua Portuguesa, esta pesquisa possa oferecer possibilidades para uma melhor 

compreensão do problema da falta de leitura e suas relações com a sociedade, a família e a 

escola. Seu  resultado pode servir de ponto de partida para professores que se deparam com 

essa problemática em seu quotidiano.      

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOAO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: GILMEI FRANCISCO FLECK 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Significados além das palavras: a criação do universo metafórico em “Noite de Almirante” 

(1994), de Machado de Assis e em O Carteiro e o Poeta (1996), de Antonio Skármeta 

Palavras-chave: Literatura. Linguagem Metafórica. Estética da Recepção. 

Resumo: A literatura, como arte que se vale do poder de representação dos signos linguísticos, 

explora o potencial da linguagem, atribuindo às palavras sentidos que ultrapassam os limites de 

seu uso denotativo, dando uma dimensão simbólica à linguagem. Tais características do texto 

literário muitas vezes não são abordadas de forma significativa no Ensino Médio. Contudo, elas 

são fundamentais para o desenvolvimento emocional e racional do educando, pois estendem a 
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sua compreensão de mundo, ampliando o conhecimento da realidade que o cerca. Neste sentido 

propõe-se modificar a prática e a maneira de conduzir a abordagem ao texto literário, 

proporcionando ao aluno o gosto pela leitura e o entendimento por meio de uma ação 

comparatista, que possibilita estabelecer relações da literatura com outras áreas, valendo-se dos 

princípios da estética da recepção. A leitura da literatura, por caracterizar-se como sendo mais 

densa, requer um leitor mais experiente, que tenha passado por um amplo processo de formação, 

que compreende desde o estímulo ao hábito da leitura, o que lhe possibilita uma análise, não só 

da beleza artística, mas também crítica da obra lida, operando transformações no mundo do leitor. 

Negar nossa responsabilidade como professores na formação de leitores, desde a implantação e 

desenvolvimento do hábito, até a condução da análise crítica, em todos os segmentos do ensino, 

é omitir-se como profissional, abnegando dos demais preciosos frutos que poderá o nosso 

trabalho gerar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Significados além das palavras: a criação do universo metafórico em “Noite de Almirante” 

(1994), de Machado de Assis e em O Carteiro e o Poeta (1996), de Antonio Skármeta 

Palavras-chave: Literatura. Universo metafórico. 

Resumo: Este trabalho busca evidenciar a presença da linguagem metafórica na construção 

literária das personagens Deolindo, de “Noite de Almirante (1994), conto de Machado de Assis e 

Mario Ruoppolo, de O Carteiro e o Poeta (1996), do romance de Antonio Skármeta. A literatura 

como arte que se vale do poder de representação dos signos lingüísticos, explora o potencial da 

linguagem, atribuindo às palavras sentidos que ultrapassam os limites de seu uso denotativo, 

dando-lhe uma dimensão simbólica. Tais aspectos simbólicos da linguagem muitas vezes não são 

abordados de forma significativa no Ensino Médio. Contudo, eles são fundamentais para o 

desenvolvimento emocional e racional do educando, pois estendem a sua compreensão de 

mundo, ampliando o conhecimento da realidade que o cerca. Ao focalizar a construção das 

personagens Deolindo e Mario Ruoppolo, procuraremos evidenciar como, no primeiro caso, o 

narrador, ao valer-se da linguagem metafórica para a caracterização da personagem, cria sentidos 

inusitados, nem sempre perceptíveis à primeira leitura. No segundo caso, destaca-se como o 

envolvimento da personagem com o universo simbólico das palavras gera novas dimensões à sua 

existência. Desse modo, ao proporcionar tais leituras e abordagens aos textos eleitos como 

corpus, pode-se ampliar a capacidade de leitura dos educandos, bem como desenvolver neles 

uma sensibilidade maior para com o universo literário. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOAO FAUSTINO DA SILVA 

ORIENTADOR: THIAGO ALVES VALENTE 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Biblioteca - formação de professores 

Palavras-chave: biblioteca; leitura; NTICs. 

Resumo: Tendo como objetivo despertar nos alunos o gosto pela leitura em geral, mas 

especialmente, pela leitura literária, como meio de chegarem à proficiência nesta habilidade e na 

produção textual, este artigo aborda as causas do desinteresse dos alunos pela leitura 

significativa; situação das bibliotecas escolares (BE); formação de mediadores de leitura; 

capacitação de professores e outros profissionais da educação para o uso das Novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação (NTICs); critérios na seleção de textos para as aulas e estratégias 

de trabalho. Embora todos os profissionais que atuam diretamente com os educandos, bem como 

os estudiosos e teóricos da educação, reconheçam e, até alardeiem a importância da leitura 

significativa para a formação intelectual e humana do cidadão, pouco se tem feito para mudar os 

resultados negativos apontados em todas as pesquisas e avaliações dos educandos, sobre este 

quesito. Diante do quadro que se apresenta, este trabalho pretende; não só apontar equívocos na 

adoção dos métodos que orientam as aulas de Língua Portuguesa; precariedades das BEs e de 

seus recursos; uso inadequado das NTICs, mas também sugerir estratégias cativantes nas aulas 

de leitura; critérios para a escolha de textos literários de reconhecida qualidade estética, bem 

como dar sugestões para um melhor aproveitamento da BE e orientação para utilização adequada 

das NTICs. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Biblioteca como espaço de leitura vivida. 

Palavras-chave: Biblioteca. Leitura. Formação de Professores. 

Resumo: Estudos recentes mostram que não só alunos, mas também professores, não têm o 

hábito de leitura. A escrita dos egressos dos Cursos Superiores que receberam formação de 

professores, segundo Marin e Geovani (2007, p.15-41), revelaram baixo índice de compreensão 

das questões formuladas e /ou das ordens dadas para o cumprimento das tarefas. Também o 

INEP, com base no questionário aplicado aos estudantes que participaram do ENADE, em 2006, 

diz que apenas 34% dos universitários lêem no máximo, dois livros por ano. Já em 2000, o Pisa 

fez um estudo com 250 mil estudantes de 31 países, no qual os brasileiros ficaram em último 

lugar, no quesito leitura. Isto leva-nos a questionar a utilização das bibliotecas escolares como 
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espaço pedagógico integrantes das atividades das salas de aula. Diante desta realidade é que 

pretendo com este projeto, trabalhar com os professores do colégio em que atuo, especialmente 

os de Língua Portuguesa, para resgatarmos a função da biblioteca, como espaço adequado de 

formação profissional, leitura como fruição estética e enriquecimento intelectual, concentração e 

reflexão sobre as leituras feitas, levando assim a aquisição dos conhecimentos produzidos pela 

humanidade, através da leitura das obras literárias completas, descartando os resumos e/ou 

trechos de obras transpostas para os livros didáticos. Dessa maneira o leitor irá direto à fonte, 

absorvendo a idéia do autor na sua íntegra, e assim gradativamente vai tomando gosto pela 

leitura e pela produção própria por meio de exercícios redacionais em que todos os gêneros 

textuais sejam utilizados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOAO LUIZ DE CAMARGO TAQUES 

ORIENTADOR: SILVANA OLIVEIRA 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Luz, Câmera, Educação... O cinema em sala de aula 

Palavras-chave: Educação. Cinema. Linguagem. Apoio Pedagógico. 

Resumo: Este artigo é resultado da implementação do projeto “Luz, Câmera, Educação” 

desenvolvido do âmbito do Programa de Desenvolvimento  Educacional – PDE – Entrada 2009. A 

proposta de ação do projeto visa analisar o cinema como ferramenta pedagógica e, a partir daí, 

considerar todas as possibilidades de utilização deste recurso junto ao educando. Considerando 

que existam muitas possibilidades pedagógicas para o uso do cinema em sala de aula, este 

projeto pergunta-se de que forma usá-lo e porque usá-lo. Ao responder estes dois 

questionamentos, apresenta um caminho de reflexão sobre o cinema como arte e também uma 

proposta pedagógica de uso deste recurso em sala. Os resultados obtidos com o desenvolvimento 

do projeto se consolidaram na produção e utilização de um DVD-ROM com orientações e 

sugestões efetivas para o uso do cinema em sala de aula. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Luz, câmera, educação 

Palavras-chave: video; tecnologias; linguagem; comunicação. 

Resumo: Programa de um DVD auxiliando o professor a trabalhar com o vídeo em sala de aula, e 

algumas dicas de como incentivar os alunos a criarem rem um curta-metragem. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOLITE MARIA FELBERG 

ORIENTADOR: APARECIDA FEOLA SELLA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Lendo o que não está escrito: uma busca pela intertextualidade 

Palavras-chave: Leitura. Conhecimento prévio. Intertextualidade. 

Resumo: Neste trabalho, apresentamos estudo empreendido sobre a categoria intertextualidade, 

tomando-se como base sua importância para a construção de significados nos textos, e, portanto, 

para o processo de leitura. Para isso, respaldamo-nos em teóricos que propõem discussões e 

esclarecimentos a respeito do assunto e verificamos a importância de se trabalhar a leitura na 

perspectiva de se considerarem os diversos aspectos que conduzem o aluno a uma visão ampla 

dos textos e que, a partir dessa habilidade, possa interagir ativa e satisfatoriamente com o meio 

que o cerca e, por fim, ratificamos a necessidade de uma prática de ensino de leitura significante, 

que motive os alunos a realizarem leituras futuras e que contribua para a formação de pessoas 

conscientes, criativas que possam compreender, analisar e se sobressair na sociedade em que 

vivem. Nesse sentido, optamos por verificar como ocorre textualidade no gênero rap, de forma a 

mostrar ao aluno possibilidades de leituras do que está mostrado (intertextualidade explícita) e o 

não perceptível somente na linearidade do texto (intertextualidade implícita). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Lendo o que não está escrito: uma busca pela intertextualidade 

Palavras-chave: Leitura; Intertextualidade 

Resumo: Aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele, a nós 

próprios, conforme anuncia MARTINS (1994). Nesse sentido, a Intertextualidade é tomada como 

forma de leitura do implícito, sendo para isso, acionado o conhecimento de mundo. Trata-se de 

reconhecer informações resgatadas no universo do dito, as quais transcendem o espaço de pura 

denotação. Para esse exercício, estamos nos pautando em autores como KOCH (1989), CITELLI 

(2001), FIORIN (2007), entre outros. O objetivo é o de propor espaços de leitura em que se 

instigue o questionamento com relação ao que está sugerido no texto. Para tanto, a proposta 

paira na composição de um FOLHAS em formato de um Blog, direcionado à temática que envolva 

o aluno do ensino médio. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSANE APARECIDA FRANCA BUSCHMANN 

ORIENTADOR: MOACIR DALLA PALMA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Descortinando a crônica: a ética no dia-a-dia 

Palavras-chave: leitura; literatura; crônica; ética. 

Resumo: O eixo principal do trabalho, a partir de crônicas, foi aperfeiçoar a leitura e desenvolver 

a escrita, através da análise do discurso e a consequente reflexão sobre os temas expostos nos 

textos das crônicas, com vistas à mudança comportamental e profícua atuação na sociedade, em 

exemplos de conduta baseados em valores universais, dentre eles, a ética. Esta pesquisa baseou-

se em material coletado pelos alunos e professores nos momentos do dia-a-dia: fotografias, 

pesquisas de textos em jornais, revistas e web, finalizando o trabalho com a produção de crônicas 

e blogs. A análise crítica dos resultados das transcrições mostrou graus de intimidade do indivíduo 

com materiais de escrita e de leitura de crônicas com substancial aprofundamento das questões 

comportamentais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Descortinando a crônica: a ética no dia-a-dia 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: A motivação da leitura a partir de elementos da realidade, através da crônica como 

leitura do mundo dos textos tanto quanto leitura dos textos do mundo. Crônica (chronos)= tempo e  

em seus diversos tipos ela se apresenta no jornal e na literatura, e, em sua trajetória, desde o 

\"descobrimento\" do Brasil aos folhetins no séc. XIX e as crônicas do séc. XX e XXI, os fatos, a 

crítica, o humor, a reflexão e a liberdade de produção constroem uma trajetória de textos tão 

prosaicos e tão cotidianos. Trabalhar com a crônica através de diversificadas estratégias:  

registros de outras linguagens artísticas(fotografia, imagens, música, poesia, etc.), explorar 

diversos gêneros textuais para realizar a intertextualidade, produção de material utlizando as 

ferramentas da WEB, análise de jornais e revistas e principalmente, a leitura de livros que 

eternizaram-se como os de Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, João do Rio e 

Fernando Sabino.  Através da leitura de crônicas, as diversas questões que envolvem o ser 

humano em sua vida pessoal, social, política, ética e material são pesquisadas, analisadas, 

debatidas e registradas em sala de aula. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSE AILTON ALVES MOREIRA 

ORIENTADOR: LUCIANA PEREIRA DA SILVA 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: A crônica como instrumento para aprimorar a leitura e a escrita dos alunos do Ensino 

Médio 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Crônica. Sequência didática. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar um trabalho de pesquisa e aplicação em sala de 

aula, voltado aos estudos da linguagem, mais especificamente da leitura e escrita, desenvolvido 

por meio do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED), em parceria com a UTFPR. Trabalhou-se para que a leitura fosse 

desenvolvida de uma maneira útil, adequada e prazerosa ao universo escolar e ao contexto social 

do aluno. A pesquisa buscou enfocar a leitura, interpretação e produção do gênero textual crônica, 

a partir de uma sequência didática, desenvolvida em módulos. Foi aplicada em uma turma de 

alunos da 1ª série do Ensino Médio, entre os meses de agosto e dezembro de 2010, no Colégio 

Estadual João Paulo II, em Curitiba, no bairro do Xaxim, NRE de Curitiba. Esses módulos tiveram 

por etapas a observação do conhecimento prévio dos alunos; leitura de várias crônicas para a 

apropriação da estrutura composicional do gênero; produção escrita; correção e refacção dos 

textos e a divulgação no mural do colégio e exposição pública para a comunidade escolar. A 

opção pelo gênero textual crônica surgiu a partir da observação de fatos do cotidiano, dos quais 

os alunos depreenderam ensinamentos e passaram a refletir sobre as virtudes e os vícios 

humanos. Por outro lado, por traz do humor, da ironia e da simplicidade, existe um trabalho 

estilístico que faz da crônica um caminho mais agradável e cativante para o mundo da leitura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A crônica como instrumento para aprimorar a leitura e a escrita dos alunos do Ensino 

Médio. 

Palavras-chave: Crônica, leitura, produção de texto. 

Resumo: Apresenta-se nesta proposta de material didático uma sequência didática abordando o 

trabalho com a leitura e a produção de textos do gênero crônica, considerando a relevância de 

aspectos como a densidade e a extensão do texto, a relação com o cotidiano, a variedade de 

estilos e temáticas e a leveza da linguagem para o leitor em formação. Além disso, pretende-se 

ressaltar as dimensões filosófica, crítica e humorística dentre outras que os textos engendram e 

que levam os autores a envolverem os leitores. Partindo de temas selecionados previamente, 



Português 2009 
 

 

 

 

adentrar-se-á às coletâneas de crônicas de autores variados, culminado com a leitura de obras 

completas de alguns deles que adquiriram relevância dentro da Literatura Brasileira. A análise dos 

textos levará em conta as formalidades da escrita, bem como o conteúdo veiculado, no sentido de 

ampliar a compreensão e de reconhecer o estilo e literariedade com que trabalha o cronista. A 

produção escrita tomará como base a sugestão de que os alunos se espelhem no cronista e 

iniciem a observação do cotidiano da escola e experimentem o exercício de produção de suas 

“crônicas” pessoais, que terão como interlocutores os sujeitos da comunidade escolar: colegas, 

professores, funcionários e pais, em apresentações orais e no mural de crônicas a ser exposto na 

escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSE ONETA FERMIANO 

ORIENTADOR: MARCIO FERNANDES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Despertar a sensibilidade: o resgate do valor da poesia engajada na escola 

Palavras-chave: Literatura. Escola. Engajamento. Poesia. Sociedade. 

Resumo: Este artigo busca encaminhar um estudo realizado durante o PDE 2009, através do 

projeto que tem como tema: A Literatura na Escola e a Formação do Ser Pensante. A língua 

Portuguesa, através da Literatura, precisa contribuir na formação de indivíduos sensíveis, críticos, 

pensantes e comprometidos com a cultura da vida. O objetivo deste artigo é evidenciar o trabalho 

desenvolvido No PDE que buscou resgatar o valor poético nas práticas de Língua Portuguesa na 

escola. O estudo baseia-se na poesia engajada, que mostra o papel social da literatura. A poesia 

não pode despertar somente o prazer, mas principalmente servir como instrumento para conhecer 

como funciona a sociedade para atuar sobre ela, tornando-a mais harmoniosa. Nossa reflexão 

relaciona escola e literatura, mostrando que nós educadores devemos estar comprometidos com 

um conhecimento humanizador. O desafio é formar bons escritores da Língua Portuguesa. 

Pretendemos com esse artigo alertar aos professores de Língua Portuguesa que nós podemos 

despertar os sonhos dos educandos através da arte poética. Podemos ser intérpretes de seus 

sonhos. Nosso desejo e desafio e queremos deixar registrado na história através da palavra 

escrita. Vemos a escola como produtora de conhecimento. Por isso, toda a nossa pesquisa, 

reflexão, integração com os cursistas e outros professores e de modo especial com os alunos da 

Oitava Série, visaram à elaboração de um livro eletrônico em áudio. Este livro pretende colaborar 

com a escola e a sociedade, deixando ideias, sonhos e questionamentos, mostrando assim o 
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compromisso em construir um mundo mais justo e humano por meio da palavra. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Despertar a Sensibilidade: O Resgate do Valor Poético na Escola. 

Palavras-chave: Literatura. Poesia Engajada. Sensibilidade. Livro. 

Resumo: O objetivo geral deste projeto é apresentar ao professor de Língua Portuguesa do 

Estado do Paraná, novas condições em favor dos educandos, no campo da análise e produção 

poética. Retomaremos e faremos representatividade do Projeto “Despertar a Sensibilidade, 

Resgatando o Valor da Poesia na Escola”. Iniciado em 1997, publicamos vinte livros de Poesias 

no Município de Itapejara D’oeste. A disciplina, como diz o escritor Rubem Alves, deve ensinar a 

felicidade. A Leitura e a Escrita visam produzir conhecimento que seja libertador. A presente 

proposta trabalhará com o que se pode chamar de \'Poesia Engajada\', que mostra o papel social 

da Literatura. “Só se escreve poesia de boa qualidade a partir da vida”, dizia o poeta Ezra Pound. 

A realidade atual é o ponto de partida e de chegada da Poesia Engajada. Não se escreve por 

escrever. A forma poética é um instrumento na luta contra a desigualdade social. Ajuda, assim, a 

despertar um compromisso pela vida coletiva. Neste cenário, os métodos e recursos serão 

amplos, indo dos estudos de casos das obras de poetas locais, regionais, nacionais, até 

internacionais; debates a partir de obras cinematográficas inspiradas em originais advindos da 

Literatura ou que sejam leituras sociais de partes do planeta, como o Carteiro e o Poeta, 

Sociedade dos Poetas Mortos, Underground, El Gran Estado e assim por diante. Ademais, a 

produção poética elaborada pelos alunos será apresentada publicamente de maneira regular, a 

partir de suportes como CD-ROM (sob a forma de livro eletrônico) ou de recursos como recitais 

públicos à base de leituras dramáticas, portanto, cênicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSEANE REGINA MIRI 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Crônicas de Luis F. Verissímo: os sentidos  possíveis 

Palavras-chave: crônicas; ironia; efeitos de sentido; AD, sujeito. 

Resumo: Este artigo apresenta e discute brevemente os resultados de uma proposta de análise 

discursiva da ironia nas crônicas de Luís Fernando Verissimo - à luz dos pressupostos teóricos da 

Análise do Discurso francesa, realizada com a 8ª série da Escola Estadual José de Anchieta. O 
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objetivo foi usar os princípios analíticos da Análise do Discurso para provocar um olhar menos 

ingênuo diante das materialidades de leitura, considerando a presença do humor/ironia e os 

efeitos de sentido que ela produz. Ou seja, é pensar “como o texto/ a materialidade de leitura 

significa”, avaliando que a linguagem não é neutra e que a Análise do Discurso considera a língua 

e a sua relação com a interioridade e exterioridade. O objetivo é descrever o funcionamento do 

texto, ou seja, é explicitar como um texto produz sentido, o analista do discurso precisa mostrar os 

mecanismos dos processos de significação. A partir das atividades sugeridas na Unidade Didática 

“Crônicas de Luis Fernando Veríssimo: os sentidos possíveis” foi proposta a aplicação da teoria da 

Análise do Discurso Brasileira em atividades de leitura (e interpretação) de crônicas de Luis 

Fernando Veríssimo para despertar um leitor crítico e reflexivo, sinalizando para o fato de os 

sentidos relacionarem-se a discursos que significam antes em outro lugar. A pesquisa realizou-se 

por ocasião da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) promovido pela 

Secretaria de Estado da Educação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Crônicas de Luis Fernando Verissimo: os Sentidos Possíveis 

Palavras-chave: Leitura. Análise de Discurso. Efeitos de Sentido. Humor. 

Resumo: Nosso material enfatiza metodologia de leitura e interpretação, no âmbito da Análise do 

Discurso (AD) Brasileira.  Centramos as atividades na leitura/análise de crônicas de Luis Fernando 

Veríssimo para ressaltar os processos discursivos e o efeito-leitor desencadeados pelo humor, 

que viabiliza o efeito de crítica social.  Nosso objeto de análise não se constitui do texto em si, 

mas do discurso, pois este é mais complexo e maior porque dialoga com outros textos. Com a AD 

pretendemos mostrar as formas como os sentidos se constituem em um texto. Levar os alunos a 

perceber que pensamos ser sujeitos intencionais, donos de nosso dizer, quando na verdade 

somos “sujeitos assujeitados” - iludidos de sermos donos do nosso dizer quando estamos o tempo 

todo recebendo discursos. Pretendemos levar a reconhecer a impossibilidade de um acesso direto 

ao sentido e que tem como característica considerar a interpretação como objeto de reflexão. 

Dessa forma, a leitura aparece não mais como simples decodificação, mas como a construção de 

um dispositivo teórico que nos permita compreender o lugar do humor que, numa sociedade como 

a nossa, constrói um “efeito de sentido” para suas práticas discursivas, que ao torná-las 

imaginariamente legítimas e necessárias, formula determinados sentidos e não outros. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSEANE SOCCIO 

ORIENTADOR: ADENIZE APARECIDA FRANCO 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Literatura e cinema na sala de aula: perspectivas para prática de leitura 

Palavras-chave: Literatura, cinema, transposição, Auto da Compadecida 

Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar a implementação do projeto de literatura comparada: 

literatura e cinema, que foi desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE 

– 2009, do Estado do Paraná, que foi aplicado, numa turma de sétima série, do Ensino 

Fundamental, na Escola Estadual Imaculada Conceição, da rede pública, em Jacarezinho – 

Paraná. A proposta pedagógica foi analisar a transposição para o cinema da obra literária O Auto 

da Compadecida, de Ariano Suassuna, estabelecendo a comparação entre cinema e a  literatura 

com a finalidade de promover a absorção e a discussão dessa obra em suas linguagens distintas: 

mídia impressa e mídia audiovisual. Nesse processo, contemplamos o método recepcional, que 

coloca o leitor como peça fundamental no processo de leitura. Acreditamos. dessa forma, que o 

cinema possa ser mais recurso utilizado no processo pedagógico, e por seu universo acessível, 

possa contribuir para que uma obra literária clássica  passe a ser o centro de interesse dos jovens 

pela literatura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e cinema na sala de aula: perspectivas para prática de leitura 

Palavras-chave: Literatura, cinema, transposição, Auto da Compadecida. 

Resumo: Com o surgimento do cinema e da televisão, a literatura tem servido de base e ponto de 

partida para várias histórias contadas através dos meios audiovisuais. Quando uma obra literária 

consagrada é adaptada para um meio audiovisual, ela é transportada de um universo clássico e 

erudito para um meio mais acessível e democrático, aumentando o interesse dos jovens pela 

literatura. Nesse contexto, o presente projeto objetiva analisar a transposição para o cinema da 

obra de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida. Buscamos possibilitar aos alunos das séries 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a análise dessa adaptação, bem como estabelecer 

comparações entre o cinema e a literatura para promover a absorção e discussão dessa obra em 

suas linguagens distintas: mídia impressa e mídia audiovisual. Pois, através das análises 

realizadas, esperamos  que esses alunos sejam estimulados à leitura de obras literárias, 

melhorando o desempenho como leitores potencialmente críticos. Assim, a utilização do cinema 

em sala de aula pode ser inserido num campo vasto de práticas pedagógicas, sendo mais um 
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recurso para melhorar o processo ensino-aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSEIDA DA LUZ DOS ANJOS 

ORIENTADOR: ISMARA ELIANE VIDAL DE SOUZA TASSO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Prática de leitura videográfica na escola e na formação cidadã 

Palavras-chave: Leitura. Vídeo. Sujeito. Cidadania. 

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em demonstrar a importância da utilização de 

produções videográficas em sala de aula, em práticas pedagógicas de leitura, sob a perspectiva 

discursiva, para e na formação do sujeito cidadão, de modo a contribuir de forma significativa para 

a atividade pedagógica de leitura e esta seja desenvolvida de modo a atender as expectativas da 

sociedade e, em especial, da instituição escolar. Buscando auxiliar o professor de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio no aprimoramento do conhecimento sobre a prática 

de leitura. É proposto um aprofundamento teórico em relação à prática de leitura videográfica na 

escola e na formação cidadã, como mais um recurso na elaboração dos Planos de trabalho dos 

professores, visando à construção de uma proposta de trabalho docente que efetive a 

aprendizagem dos alunos, melhorando seu desempenho na leitura, especificamente na leitura de 

imagens. Junto aos professores nos detivemos à análise da Fundamentação teórica, no âmbito da 

Análise do Discurso (escola francesa), perspectivas voltadas ao estudo da imagem (fílmica), 

propiciando reflexões e inter-relações que as imagens videográficas permitem como ferramenta 

de grande valia no processo de ensino e de aprendizagem e na formação cidadã e a prática de 

leitura de imagem desenvolvida a partir do Filme “Destinos Cruzados”, através de um plano de 

aula. Durante o desenvolvimento das atividades, constatamos que o trabalho em grupo foi um dos 

mecanismos que possibilitaram um melhor entendimento dos conceitos discutidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso da leitura de imagens videográficas na formação cidadã nas escolas, junto a 

professoras e professores de língua portuguesa que atuam na sala de aula, através de 

intervenção pedagógica. 

Palavras-chave: Leitura. Vídeo. Sujeito. Cidadania. 

Resumo: A luta em prol de uma educação de qualidade para todos é uma causa nobre. Dentre as 

áreas que demandam investimento dessa natureza, destacamos o da leitura, tendo em vista as 
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inúmeras pesquisas indicarem ser essa modalidade responsável pela quase totalidade do 

fracasso escolar. Em razão de essas pesquisas, em geral, focarem-se sobre o aspecto verbal, e 

pelo fato de o processo de leitura envolver múltiplas linguagens, elegemos como foco desta 

unidade temática, o texto imagético. Indubitavelmente, na contemporaneidade, as imagens 

desempenham funções importantes no processo de leitura, assim como para representar e 

constituir identidades em diferentes suportes, tal como acontece em materiais didáticos e na mídia 

televisiva. Embora a imagem apresente-se com regularidade nesses espaços, a escola ainda não 

possui saberes que lhe possibilite a transposição desses materiais para a prática pedagógica com 

abordagens textuais e discursivas. Instâncias sobre as quais voltamos nosso olhar na proposição 

da Unidade Temática ora apresentada. Levando em conta o papel educacional, social, cultural e 

político da leitura, articulada à imagem, bem como da intervenção da mídia na constituição do 

sujeito, é relevante compreender o funcionamento discursivo no texto imagético, em especial, o 

televisivo. Mobilizada por tais questões, buscamos, pela proposição desta Unidade Temática, 

ofertar o Curso de Extensão “Leitura de imagens videográficas” a professores de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio, do Colégio Estadual Duque de Caxias e de outras 

instituições circunvizinhas, com o objetivo de subsidiar teórico- metodologicamente a prática de 

leitura de produções videográficas, no espaço da instituição escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSIETE EMILIA OTAVIO DE CASTRO 

ORIENTADOR: PAULO DE TARSO GALEMBECK 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: As histórias em quadrinhos e a descoberta de uma leitura prazerosa 

Palavras-chave: Gênero textual; histórias em quadrinhos; leitura. 

Resumo: A grande dificuldade existente nas aulas de Língua Portuguesa, assim como nas outras 

disciplinas, provém do desinteresse do aluno pela leitura e, em consequência, na dificuldade de 

compreensão textual gerando prejuízos em todas as áreas de conhecimento. Mesmo sendo 

notório que os alunos, em geral, não gostam de ler, apesar dos diversos incentivos à leitura, é 

também verdadeiro que costumam despertar interesse pela leitura de textos em que apareçam 

ilustrações como as histórias em quadrinhos. No presente trabalho, objetiva-se reconhecer as 

histórias em quadrinhos, em função da grande receptividade dos leitores, como meio facilitador da 

leitura e compreensão de textos, considerando a importância do uso desse gênero textual na 

educação e suas diferentes possibilidades pedagógicas por tratar-se de um gênero narrativo 
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repleto de imagens, humor e diálogos curtos. Assim, busca-se levar os alunos a perceberem que 

ler é um ato criativo e, principalmente, uma atividade prazerosa. A partir disso, objetiva-se que 

consolidem seus hábitos de leitura e compreensão de idéias, propiciando o estímulo para o 

desenvolvimento da escrita, culminando na formação de uma gibiteca, com acervo de cartunistas 

renomados colaborando assim, com o processo pedagógico em todas as disciplinas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: As histórias em quadrinhos e a descoberta de uma leitura prazerosa 

Palavras-chave: Gênero textual; histórias em quadrinhos; leitura. 

Resumo: A grande dificuldade existente nas aulas de Língua Portuguesa, assim como nas outras 

disciplinas, provém do desinteresse do aluno pela leitura e, em consequência, na dificuldade de 

compreensão textual gerando prejuízos em todas as áreas de conhecimento. Mesmo sendo 

notório que os alunos, em geral, não gostam de ler, apesar dos diversos incentivos à leitura, é 

também verdadeiro que costumam despertar interesse pela leitura de textos em que apareçam 

ilustrações como as histórias em quadrinhos. No presente trabalho, objetiva-se reconhecer as 

histórias em quadrinhos, em função da grande receptividade dos leitores, como meio facilitador da 

leitura e compreensão de textos, considerando a importância do uso desse gênero textual na 

educação e suas diferentes possibilidades pedagógicas por tratar-se de um gênero narrativo 

repleto de imagens, humor e diálogos curtos. Assim, busca-se levar os alunos a perceberem que 

ler é um ato criativo e, principalmente, uma atividade prazerosa. A partir disso, objetiva-se que 

consolidem seus hábitos de leitura e compreensão de idéias, propiciando o estímulo para o 

desenvolvimento da escrita, culminando na formação de uma gibiteca, com acervo de cartunistas 

renomados colaborando assim, com o processo pedagógico em todas as disciplinas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOVILDE LOURDES LUPATTINI 

ORIENTADOR: ADRIANA DALLA VECCHIA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Intertextualidade: construindo sentidos durante a leitura 

Palavras-chave: leitura; intertextualidade; produção de sentidos; textos. 

Resumo: Este trabalho objetiva demonstrar a importância da contextualização da leitura para a 

formação de leitores ativos na sala de aula e na comunidade, fazendo com que os mesmos sejam 

capazes de exercer com plenitude sua cidadania. Dentre os fatores de contextualização, 
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abordaremos a intertextualidade como é discutida por Koch e Elias 2009, as quais se ancoram 

nas considerações de Bakhtin 1995, sobre o dialogismo. Tais práticas foram alicerçadas nos 

pressupostos de uma concepção interacionista de linguagem e a opção foi por realizar um 

trabalho arraigado nos princípios teórico-metodológicos da pesquisa-ação. Entendida como o 

espaço em que o professor pesquisa a sua própria prática, visando à construção de referencial 

teórico e de análise sobre alguma atividade ou procedimento significativo no processo de ensinar 

e de aprender. Esses conceitos permitem identificar em um determinado texto a presença de 

diferentes vozes e a incorporação de discursos recorrentes capazes de auxiliar o leitor a fazer 

inferências acerca do texto que lê, confrontando muitos exemplos de textos, pois é necessária a 

comparação com outras produções além daquilo que 

dizemos/escrevemos/ouvimos/lemos/vimos/interpretamos para entendermos as duas faces da 

intertextualidade no seu sentido mais amplo. Sabe-se que, muitas vezes, a leitura realizada em 

sala de aula não tem objetivos claro,  pré-estabelecidos e é realizada apenas como atividade de 

reforço, vista como resultado de codificação de um leitor para outro ouvinte e não se aporta em 

estratégias de consideração do contexto, que seja  capaz de desenvolver a compreensão dos 

alunos em relação aos textos lidos. Nesse sentido, procurar-se-á considerar a leitura como um 

processo que pressupõe associações e diálogos que se dá a partir de interações sociais, da 

intertextualidade, da contextualização e das relações dialógicas que acontecem entre os sujeitos e 

entre textos diversos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Intertextualidade: construindo sentidos durante a leitura 

Palavras-chave: Leitura, intertextualidade, produção de sentido 

Resumo: Este Matérial Didático será implementado com os alunos da 8ª série, do C E  São João 

Bosco de Pato Branco, durante o 2º semestre de 2010, e visa demonstrar a importância da 

contextualização da leitura para a formação de leitores ativos, que sejam capazes de exercer a 

cidadania. Dentre os fatores de contextualização, abordaremos a intertextualidade, assim como é 

discutida por Koch e Elias, as quais se ancoram nas considerações de Bakhtin sobre o 

dialogismo. Esses conceitos permitem identificar em um determinado texto a presença de 

diferentes vozes e a incorporação de discursos recorrentes capazes de auxiliar o leitor a construir 

sentido a respeito do texto que lê. Nota-se que, muitas vezes, a leitura realizada em sala de aula 

não tem objetivos pré-estabelecidos e não se aporta em estratégias de consideração do contexto, 

capazes de desenvolver a compreensão dos alunos em relação aos textos lidos. Nesse sentido, 

procurar-se-á considerar leitura como um processo que pressupõe associações, que se dão a 

partir de interações sociais, da intertextualidade, da contextualização e das relações dialógicas 

que acontecem entre os sujeitos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JULIA FUMIKO UEDA 

ORIENTADOR: PAULO DE TARSO GALEMBECK 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Gênero opinativo e o ensino da língua portuguesa 

Palavras-chave: Gênero Opinativo. Resenha. Sequências Didáticas. 

Resumo: O presente trabalho é o resultado de um projeto desenvolvido, em uma escola pública, 

na disciplina de Língua Portuguesa, constituindo-se parte integrante do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), do Paraná, que tem como  escopo a integração de 

professores, do nível Médio e Fundamental,  a um ensino por meio de novas tecnologias. 

Nesse sentido, propôs-se trabalhar o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa por meio de 

gêneros, mais especificamente, o gênero opinativo – resenha crítica-, acreditando que é possível 

desenvolver capacidades linguísticas e discursivas, apoiando-se em Modelos Didáticos (MD). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero Opinativo e o Ensino da Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Resenha. Ensino e Aprendizagem. Sequências Didáticas. 

Resumo: O presente projeto propõe-se desenvolver o ensino e a aprendizagem da Língua 

Portuguesa por meio de gêneros, mais especificamente, o gênero opinativo – resenha crítica-, 

pois esse gênero não é ainda muito comum no Ensino Médio. Acredita-se  que é possível 

desenvolver capacidades linguísticas e discursivas, apoiando-se em modelos didáticos,  cujas 

práticas estão fundamentadas na teoria de Mikhail Bakhtin, e nas Sequências Didáticas, propostas 

por  estudiosos da Genebra - Dolz, Schneuwly e Bronckart – e autores brasileiros. Acredita-se que 

essa proposta possa favorecer o aluno, capacitando-o a participar mais  significativamente no 

meio em que convive, preparando-o para o uso da linguagem em diferentes situações de 

comunicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JUSSARA MARIA DA SILVA ROHWEDER 

ORIENTADOR: ADRIANA DALLA VECCHIA 

IES: UNICENTRO 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

Artigo 

Título: O gênero textual “Conto” para além da normatização descritiva 

Palavras-chave: leitura; língua materna; produção de sentido; conto 

Resumo: Este artigo pretende considerar a prática da leitura sob a ótica Interacionista 

Sóciodiscursiva, uma vez que a mesma permite promover o desempenho dos alunos no 

aprendizado da língua materna, partindo do pressuposto de que o aluno possui um conhecimento 

prévio da língua, produto de suas experiências e vivências, e que este conhecimento, pode 

contribuir significativamente com a leitura e o entendimento de textos, de modo a reiterar o papel 

decisivo que a escola e seu contexto têm no processo ensino aprendizagem dos indivíduos que 

dela fazem parte, visando ajudá-los na formação eficiente de leitores e produtores de textos. O 

conto ”A Cartomante” de Machado de Assis serviu como recurso didático para a implementação 

do projeto que sustenta este trabalho. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero textual 

Palavras-chave: leitura, língua materna, prática social. 

Resumo: O presente Material Didático tem como base os  pressupostos teóricos bakhtinianos, e 

propõe um trabalho pautado na importância da leitura, com ênfase no gênero textual conto, tendo 

como objeto de estudo o conto “A Cartomante” de Machado de Assis,  considerando que o texto é 

a materialização da linguagem, no intuito de reconhecê-la  numa perspectiva de prática social, 

bem como suscitar um outro olhar para o estudo da língua materna, como língua viva, dialógica e  

em constante movimentação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LAIS CORDEIRO 

ORIENTADOR: GESUALDA DOS SANTOS RASIA 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Ambiente virtual: uma possibilidade de recuperação de conteúdos 

Palavras-chave: ambiente de virtual; língua portuguesa; recuperação de conteúdos. 

Resumo: O estudo aborda a utilização de ambiente virtual de aprendizagem como ferramenta 

metodológica  para recuperação de conteúdos de Língua Portuguesa de alunos de ensino médio, 

objetivando desenvolve nestes as competências leitora e escritora relativas à leitura e à escrita 

praticadas em novos contextos comunicacionais, em consonância com as novas tecnologias. Tal 



Português 2009 
 

 

 

 

estudo justificou-se pela necessidade de  investigação de uma proposta de ensino de língua 

portuguesa cujas ferramentas metodológicas advenham das inovações tecnológicas. Além disso,  

objetiva  verificar como tais ferramentas podem auxiliar no processo de recuperação de 

conteúdos. O embasamento teórico da pesquisa norteou-se em estudos relacionados à leitura e à 

produção escrita, assim como  nos significados das novas tecnologias para essas novas práticas 

de leitura e escrita. O estudo utiliza laboratório de informática do programa Paraná Digital do 

Colégio Estadual Senador Alencar Guimarães e uma sala virtual na plataforma MOODLE. Os 

participantes são professores de Língua Portuguesa e estudantes de ensino médio com 

necessidade de recuperação de conteúdos vistos na sala de lula convencional. Os conteúdos 

trabalhados neste estudo foram indicado pelos professores responsáveis pela disciplina de Língua 

Portuguesa. O objetivo é demonstrar que a EaD é uma possibilidade de recuperação de 

conteúdos e que, por ser atraente para os alunos, poderá ser eficaz como ferramenta pedagógica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Língua portuguesa : saltando as barreiras à comunicação 

Palavras-chave: recuperação de conteúdos; problemas gerais da lingua portuguesa 

Resumo: Este material contém os conteúdos de Língau Portuguesa indicados pelos docentes 

participantes do projeto. O objetivo do mesmo é recuperar conteúdos trabalhados nas salas de 

aula convencionais, mas não assimilados por alguns alunos. Para alcançar tal meta, o material foi 

postado em uma plataforma MOODLE. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LEONICE APARECIDA BRAGA 

ORIENTADOR: RENILSON JOSE MENEGASSI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Interação professor–aluno no processo de reescrita de textos 

Palavras-chave: texto; revisão; reescrita. 

Resumo: A discussão apresentada, neste artigo, é um recorte das ações propostas em um 

caderno pedagógico, que objetivou entender melhor a interação entre aprendiz e professor na 

tarefa de revisão de textos em ambiente escolar, bem como chegar às estratégias de revisão 

textual que são e que não são atendidas pelos alunos no processo de reescrita de texto. O corpus 

constitui-se de 34 textos, do gênero artigo de opinião, produzidos por alunos de 3ª série do Ensino 

Médio depois de um trabalho de preparação para a escrita, que partiu do contato do aluno com o 
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gênero, passou por exercícios que abordaram a leitura do plano lingüístico e discursivo de textos 

que serviram como modelo, buscou o entendimento das especificidades do gênero, para  chegar à 

escrita de um artigo de opinião tomado para a investigação focada na revisão e reescrita.  A 

pesquisa buscou amparo teórico nas estratégias de revisão apresentadas pela literatura: 

indicativa, resolutiva, classificatória e interativa. Os resultados apontam para impossibilidade de 

uso de uma única estratégia de revisão, bem como para a estratégia interativa como a mais 

atendida pelos alunos e a que mais influencia na qualidade do texto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Artigo de opinião: da produção à revisão 

Palavras-chave: Palavras chave: artigo de opinião; revisão; reescrita. 

Resumo: O material didático-pedagógico - Caderno Pedagógico – focaliza, na primeira parte, a 

teoria que dará sustentação a uma investigação centrada na revisão do texto do aluno pelo 

professor e, na segunda parte, é sugerida uma possibilidade de trabalho com sequência didático-

metodológica que visa levar estudantes da terceira série do ensino médio a produzir textos, que 

permitam ser reconhecidos como fazendo parte do gênero artigo de opinião. Objetiva, dessa 

forma, seduzir o aluno para a escrita de texto que constituirá o corpus, o qual para a efetivação da 

pesquisa. O Caderno Pedagógico justifica-se pela necessidade de preparação de material, tanto 

teórico quanto prático. Os textos e exercícios apresentados é apenas a parte introdutória do 

trabalho com o gênero artigo de opinião, uma vez que o passo seguinte consiste na aplicação das 

oficinas de produção textual disponibilizadas pelo Programa de Desenvolvimento da Educação - 

Olimpíadas da Língua Portuguesa: escrevendo o futuro. Todo o processo para a produção textual, 

assim como seu “produto” (o texto considerado finalizado), são, por conseguinte, meio para atingir 

a finalidade de entender melhor a interação entre professor e aluno na revisão de texto, bem 

como chegar aos comentários do professor que mais contribuem para a melhoria na qualidade do 

texto em seu processo de reescrita, visto que é esse nosso objetivo primeiro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LEONICE SCHWARZ DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: GILMEI FRANCISCO FLECK 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Leitura e análise da configuração feminina no conto brasileiro contemporâneo 

Palavras-chave: Processo de leitura, formação do leitor, conto brasileiro contemporâneo, 
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personagem feminina. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo divulgar a implementação do projeto de 

intervenção pedagógica do PDE desenvolvido numa turma de EJA, ensino médio, do Colégio 

Estadual Professora Júlia Wanderley – Cascavel – Paraná. Este projeto toma como base as 

proposições expostas nos PCNs e nas DCEs para, a partir delas, refletir sobre a prática do ensino 

da literatura. O mesmo foi pensado a partir da dificuldade que os alunos encontram em ler e 

interpretar textos. O conto é, por constituir-se, segundo Reis e Lopes (2002), numa narrativa 

bastante concentrada, muito utilizado como instrumento para se trabalhar com o processo de 

leitura em sala de aula. O trabalho em questão busca, utilizando de contos como “A Moça Tecelã” 

(1991), de Marina Colassanti e “esses lopes” (1969) de Guimarães Rosa, alternativas que 

propiciem o desenvolvimento do prazer pela Leitura e a criação de um espaço de reflexão nas 

aulas de EJA, a partir da leitura e análise de contos, oportunizando a discussão e a participação 

dos alunos no processo de significação do texto. Nesse processo, voltamo-nos à temática da 

configuração feminina que é elaborada nos textos selecionados, focalizando o papel da mulher, 

suas limitações e reivindicações, na sociedade contemporânea. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Análise do perfil feminino no conto brasileiro contemporâneo 

Palavras-chave: Processo de leitura; formação do leitor; conto brasileiro contemporâneo; 

personagem feminina. 

Resumo: O conto é, por constituir-se, segundo Reis e Lopes (2002), numa narrativa bastante 

concentrada, muito utilizado como instrumento para se trabalhar com o processo de leitura em 

sala de aula. Contudo, o tratamento dado aos textos, nesse ambiente, ainda se restringe, 

geralmente, ao cumprimento de tarefas voltadas mais aos aspectos estruturais que de ordem 

artística e discursiva. O trabalho em questão propõe-se a buscar, utilizando de contos como “A 

Moça Tecelã” (1991), de Marina Colassanti, e “Esses Lopes” de Guimarães Rosa, como 

alternativas que propiciem o desenvolvimento do prazer pela Leitura. Busca-se, pois, a criação de 

um espaço de reflexão nas aulas de EJA, a partir da leitura e análise de contos, desvinculado da 

obrigatoriedade das tarefas escolares, que propicie a discussão e a participação dos alunos no 

processo de significação do texto. Nesse processo, voltamo-nos à temática do perfil feminino que 

é elaborado nos textos selecionados, focalizando o papel da mulher, suas limitações e 

reivindicações, na sociedade contemporânea. 

 

 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LEONOR MASCHIETTO 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: A ressignificação das práticas de leitura na educação de jovens e adultos sob o viés do 

letramento 

Palavras-chave: leitura; EJA; letramento; teoria; prática. 

Resumo: O papel da escola é de formar educandos “letrados” que possam valer-se da linguagem 

de forma eficiente e ir além dos muros escolares. A dificuldade no desenvolvimento da leitura, 

porém, tem sido um dos grandes desafios que assola a língua materna. A prática pedagógica dos 

professores contribui para a superação do analfabetismo funcional rumo ao letramento do 

Educando jovem e adulto? Quais ações pedagógicas podem ser desenvolvidas para que os 

alunos consigam utilizar a leitura como prática social de letramento e tenham condições de se 

engajar na transformação da realidade de que são parte? Partindo dos pressupostos teóricos 

ancoradas na concepção interacionista de leitura, com ênfase na abordagem sócio-histórica, esse 

trabalho busca refletir junto com professores da Modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

da rede Estadual de Educação sobre possibilidades de leitura com a finalidade de possibilitar ao 

educando o uso efetivo da língua, propiciando o acesso e a participação nas estruturas da 

sociedade através da leitura reflexiva e crítica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A ressignificação das práticas de leitura na Educação de Jovens e Adultos sob o viés do 

letramento 

Palavras-chave: leitura, letramento, EJA, teoria, prática. 

Resumo: O Material Didático tem por objetivo principal fazer uma reflexão sobre a concepção de 

leitura em quatro perspectivas diferentes: leitura na perspectiva do texto, na perspectiva do leitor, 

na perspectiva da interação leitor-texto ou interacionista e na perspectiva discursiva, mostrando as 

implicações desse conhecimento no processo de formação de leitores reflexivos e críticos, 

participando de forma ativa da sociedade em que estão inseridos. Para a concretização desse 

objetivo, ancoradas na concepção interacionista de linguagem, com ênfase na abordagem sócio-

histórica, a partir dos pressupostos teóricos de Bakhtin/Volochinov (2004), propomos aos 

professores, um trabalho com atividades práticas de leitura na perspectiva interacionista que 

possibilitará o “repensar e a ressignificação” das práticas pedagógicas, garantindo que o 

educando ultrapasse a mera decodificação de um texto, ascendendo ao nível da compreensão e 
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interpretação. Este material está dividido em duas etapas: Fundamentação teórica sobre a leitura 

em quatro perspectivas, para os professores; Atividades práticas a serem aplicadas aos alunos. 

Abordaremos, nesta Unidade Didática, o tema “Água”, nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

História e Geografia, enfocando diversos gêneros discursivos, mas com primazia do gênero 

informativo, pois dentro de uma dinâmica interdisciplinar é o mais utilizado pelas disciplinas 

citadas acima. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LESLIE FELISMINO BARBOSA 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Gêneros discursivos: Uma perspectiva para a formação de leitores e   produtores de texto. 

Palavras-chave: Gêneros discursivos, leitura e escrita. 

Resumo: A preocupação de formar leitores e escritores na escola é aparentemente de todos 

aqueles que desenvolvem um trabalho pedagógico na escola, no entanto, diante das dificuldades 

encontradas pelos docentes de língua materna em sua prática e, em face ainda de inúmeras 

situações de fracasso escolar relacionadas ao ensino de leitura e escrita é que se justifica um 

pensar da ação pedagógica fundamentado em procedimentos teórico-metodológicos que, para 

além da decodificação linguística, possam garantir ao estudante o desenvolvimento das práticas 

sociais discursivas da leitura e escrita de forma crítica e reflexiva. Nessa perspectiva, a escolha do 

trabalho com os gêneros discursivos está relacionada ao trabalho pedagógico que se pode 

desenvolver nas aulas de Língua Portuguesa. E, em se tratando, dos gêneros da esfera 

jornalística: editorial e artigo de opinião; objeto de estudo desta pesquisa, constitui-se como ricos 

materiais, no que tange a aspectos relacionados ao conteúdo, porque os assuntos tratados são de 

relevância temática e atualizados em suas informações. Esses textos discutem importantes 

assuntos, possibilitando ao leitor o conhecimento de determinado ponto de vista. Além disso, têm 

um alto grau de informação, aspectos significativos para estimular, nos leitores, questionamentos 

e atitudes reflexivas. Deste modo, o trabalho será baseado na perspectiva interacionista da 

linguagem, na concepção de gênero, segundo Bakhtin e seguirá o viés do estudo de gêneros 

organizados por Dolz e Schneuwly (2004). Para tanto, verificar-se-á os elementos constitutivos do 

gênero jornalístico, considerando aspectos composicionais, conteúdo temático e estilo. Espera-se 

que esta proposta auxilie os professores  na proposição de atividades que integrem leitura e 

escrita. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: O Gênero editorial: uma perspectiva para a formação de leitores e produtores de texto 

Palavras-chave: ensino, leitura, escrita, gênero editorial. 

Resumo: A preocupação de formar leitores e escritores na escola é aparentemente de todos 

aqueles que desenvolvem um trabalho pedagógico na escola, no entanto, diante das dificuldades 

encontradas pelos docentes de língua materna em sua prática e, em face ainda de inúmeras 

situações de fracasso escolar relacionadas ao ensino de leitura e escrita é que se justifica um 

pensar da ação pedagógica fundamentado em procedimentos teórico-metodológicos que, para 

além da decodificação linguística, possam garantir ao estudante o desenvolvimento das práticas 

sociais discursivas da leitura e escrita de forma crítica e reflexiva. Nessa perspectiva, a escolha do 

trabalho com os gêneros discursivos está relacionada ao trabalho pedagógico que se pode 

desenvolver nas aulas de Língua Portuguesa. E, em se tratando, dos gêneros da esfera 

jornalística: editorial e artigo de opinião; objeto de estudo desta pesquisa, constitui-se como ricos 

materiais, no que tange a aspectos relacionados ao conteúdo, porque os assuntos tratados são de 

relevância temática e atualizados em suas informações. Esses textos discutem importantes 

assuntos, possibilitando ao leitor o conhecimento de determinado ponto de vista. Além disso, têm 

um alto grau de informação, aspectos significativos para estimular, nos leitores, questionamentos 

e atitudes reflexivas. Deste modo, o trabalho será baseado na perspectiva interacionista da 

linguagem, na concepção de gênero, segundo Bakhtin e seguirá o viés do estudo de gêneros 

organizados por Dolz e Schneuwly (2004). Para tanto, verificar-se-á os elementos constitutivos do 

gênero jornalístico, considerando aspectos composicionais, conteúdo temático e estilo. Espera-se 

que esta proposta auxilie os professores  na proposição de atividades que integrem leitura e 

escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIA BURIGO 

ORIENTADOR: ELSI DO ROCIO CARDOSO ALANO 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Literatura e ensino: qual o significado? 

Palavras-chave: ensino; literatura; estética da recepção; método recepcional. 

Resumo: Este artigo é resultado de um trabalho voltado à formação de professores e sugere um 

trabalho pedagógico de leitura fundamentado nos pressupostos da Teoria da Recepção, de Hans 
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Robert Jauss, a qual põe em evidência o leitor como fator principal para a ressignificação da obra 

literária. Este aspecto é considerado de relevância diante dos objetivos de oferecer, para o 

educando, um significado à leitura que ultrapasse os limites da constituição literária. Motivou este 

estudo o quadro negativo em relação ao número de leitores apontado por pesquisas 

educacionais, decorrendo daí questionamentos aos encaminhamentos teórico-metodológicos 

tradicionais dados às aulas de literatura na educação básica. Compõe este artigo uma exposição 

da prática pedagógica com a Estética da Recepção por meio do Método Recepcional, em aulas 

ministradas à 5ª série da rede estadual de ensino, cuja experiência confirma o pressuposto de que 

é possível levar o aluno a encontrar sentido e interesse na leitura de textos literários. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Leitura de Textos Literários na 5ª Série da Educação Básica sob a Perspectiva da 

Estética da Recepção 

Palavras-chave: Quinta Série. Estética da Recepção. Leitura. Lúdico. 

Resumo: Justifica-se a elaboração desta Unidade Didática considerando-se que pesquisas 

educacionais têm mostrado uma relevante reprovação na 5ª série e um alto índice de dificuldades 

referentes à leitura. Considera-se, também, que na referida série há um distanciamento do ensino 

ligado ao fator lúdico, presente em anos anterioree, mas que se dirime em decorrência de uma 

nova organização de tempo e de espaço escolar. Diante dessa realidade, esta Unidade Didática 

apresenta um trabalho de leitura de textos literários baseado nos pressupostos da Estética da 

Recepção, a qual atribui ao leitor um papel central no processo de leitura. Busca, também, 

favorecer a passagem do aluno para a 5ª série valorizando o aspecto lúdico, o qual se faz 

necessário, ainda nesta faixa etária. Desta forma, pretende-se colaborar para um maior interesse 

pela leitura e para a superação de dificuldades a ela pertinentes, como também contribuir para 

que ações pedagógicas relativas à leitura mantenham uma relação de continuidade com a fase 

lúdica do aluno. A metodologia consiste na leitura de textos literários baseada na Estética da 

Recepção, dando voz ao leitor e seu contexto para uma ressignificação da obra. São valorizadas 

expressões como a dramatização, criação de desenhos, dança e narração de contos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIDAIR TOCHETTO 

ORIENTADOR: ROSANA BECKER QUIRINO 

IES: UNIOESTE 
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Artigo 

Título: A construção da capacidade de argumentar: uma proposta de ensino com o gênero 

discursivo artigo de opinião 

Palavras-chave: Artigo de opinião; argumentação; ensino de escrita. 

Resumo: A proposta de estudar o gênero discursivo artigo de opinião foi apresentada durante o 

processo de seleção PDE/2009, com o objetivo de melhor compreender as imensas dificuldades 

apresentadas pelos alunos quando desafiados a escrever. A questão norteadora era a proposição 

de encaminhamentos que possibilitassem aos alunos uma melhor compreensão das estratégias 

de argumentação escrita.  Este artigo objetiva apresentar a fundamentação teórico-metodológica e 

as reflexões resultantes do trabalho pedagógico de implementação do projeto “A construção da 

capacidade de argumentar: uma proposta de ensino com o gênero discursivo artigo de opinião”. A 

proposta foi desenvolvida de agosto a dezembro de 2010, junto a uma turma do 8ª série do 

Colégio Estadual Tancredo Neves, do município de Francisco Beltrão. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Construção da capaciadade de argumentar 

Palavras-chave: Argumento. Gênero. Tipologia. Ideologia. 

Resumo: O objetivo principal da proposta de intervenção pedagógica é investigar a capacidade 

de argumentar por meio do trabalho com a leitura e a produção escrita de textos pertencentes ao 

gênero discursivo “artigo de opinião”. Avaliando minhas atividades percebo que muitos alunos, 

especialmente, da 8ª série e do Ensino Médio, apresentam dificuldades de entender o que é e 

como fazer um texto argumentativo. Parece-me que os alunos não conseguem manusear 

estratégias, modo, estilo e funcionamento padrão da argumentação. Pretendo no decorrer do 

PDE: a)- investigar as diferenças entre tipologias e gêneros textuais, sistematizando-as; b)- 

demonstrar, que são diferentes os universos do leitor e do autor, e que é necessário buscar uma 

melhor sintonia entre leitor (professor) e autor (aluno); c)- aprofundar o conceito de argumentação, 

isto é, os modos de convencer o leitor a mudar suas convicções. Para isto é necessário trabalhar 

com o aluno de modo que ele se perceba como “aluno-autor” e organize as “idéias-argumento” 

que apresentará ao leitor com a finalidade de envolvê-lo. Para isto, deverá selecionar argumentos, 

experimentar diferentes seqüências argumentativas e optar pela apresentação, que avalia, como a 

mais adequada à situação; observar, se o vocabulário utilizado o aproxima ou distancia do leitor e 

que, como aluno-autor, nenhuma escolha sua é gratuita já que cada uma pode valorizar ou 

depreciar determinado ponto de vista ou posicionamento ideológico apresentado em seu texto. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIDIA TELEGINSKI 

ORIENTADOR: FABIO AUGUSTO STEYER 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Os Gêneros Jornalísticos a Serviço da Construção do Sujeito e da Cidadania 

Palavras-chave: Leitura; gênero jornalístico; interação social. 

Resumo: Com os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, a informação instantânea e 

globalizada promovida pela mídia é hoje parte do processo pelo qual o sujeito interage 

socialmente. A educação como meio de formação humana deve estar voltada também para a 

discussão do cotidiano que envolve as vozes de diferentes atores sociais. Com o objetivo de 

oferecer à comunidade escolar o acesso diário ao material jornalístico impresso, o projeto traçado 

objetivou o desenvolvimento da prática de leitura ao alunado, oferecendo-lhe condições de 

compreender os diversos gêneros jornalísticos como fonte de informação e de conhecimento, 

contribuindo de maneira mais significativa para formação de cidadãos mais conscientes de seus 

papéis em suas relações com o outro. Acredita-se que se valer do espaço escolar para utilizar o 

jornal impresso como um recurso pedagógico complementar para o desenvolvimento de 

atividades interdisciplinares e mediados por professores das diversas áreas do conhecimento, 

permite ao aluno adquirir em cada atividade de leitura mais prática, mais compreensão, mais 

consciência, mais liberdade e responsabilidade para operar em seu entorno social, uma tarefa 

fundamental da educação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Os Gêneros Jornalísticos a Serviço da Construção do Sujeito e da Cidadania 

Palavras-chave: jornal; acesso; leitura; sociointeração. 

Resumo: No mundo atual as informações afloram a todo o momento na mídia, e estão sempre 

presentes em nosso cotidiano. Partindo dessa premissa destacamos a mídia impressa, em nosso 

caso específico o jornal. Nossa idéia é utilizar os gêneros jornalísticos como instrumento que 

podem contribuir consideravelmente para o processo de ensino e aprendizagem, oportunizando a 

formação de leitores críticos e informados. A pesquisa proposta no projeto tem o objetivo de 

promover, a partir do acesso diário a jornais impressos, o desenvolvimento do hábito de leitura em 

alunos do Ensino Médio, uma vez que pretendemos que a biblioteca da escola tenha em seu 

acervo exemplares de diferentes jornais e a criação de um espaço de referência. A metodologia 

para a implementação será a organização de grupo de alunos para familiarizá-los com o ma terial 

e desenvolver atividades interdisciplinares em contraturno na biblioteca do Colégio, onde os 



Português 2009 
 

 

 

 

jornais estarão disponíveis para toda a comunidade escolar. Pressupõe-se que este projeto venha 

colaborar para a formação de cidadãos esclarecidos, críticos e atuantes na vida em sociedade, 

partilhando informações  e contribuindo para melhores resultados no  processo educacional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIGIA APARECIDA FAVALESSA 

ORIENTADOR: DULCE ELENA COELHO BARROS 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Leitura e literatura no contexto escolar: os clássicos em cena 

Palavras-chave: ensino, leitura, literatura. 

Resumo: A leitura está presente na vida de todos os indivíduos e é, sem dúvida, uma tarefa 

bastante complexa, pois envolve mais que um simples decifrar de códigos linguísticos. Apesar 

disso, são enormes os problemas com a leitura verdadeiramente significativa. Geralmente a 

responsabilidade de ensinar leitura recai sobre o professor de Língua Portuguesa, como se fosse 

possível desvincular tal ensino das demais disciplinas. O propósito do presente trabalho é relatar 

as diferentes visões sobre a leitura, ou seja, acerca do como ensinar a ler e, a partir daí, buscar 

instrumentos capazes de nos auxiliar a desenvolver no aluno o hábito da leitura de textos 

literários. Entende-se que suscitar o prazer da leitura literária na escola requer a exploração de 

estratégias capazes de serem aplicadas também em textos clássicos. Sendo assim, o presente 

artigo surge como resultado da aplicação direta do material didático-pedagógico elaborado ao 

longo do desenvolvimento do Projeto PDE/UEM intitulado: Leitura na escola: hábito e prática 

social, no qual se sugerem algumas técnicas e estratégias a serem utilizadas durante o ensino da 

leitura de obras literárias clássicas. Considerando que o referido projeto prevê uma etapa de 

intervenção em sala de aula, momento em que colocamos em prática o resultado de nossos 

estudos, o material elaborado foi trabalhado na sala de aula de Língua Portuguesa 

correspondente à oitava série do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Pedro Fecchio (São 

Tomé – PR). Registramos, aqui, nosso desejo de formar leitores aptos a se posicionarem 

criticamente frente aos textos lidos, principalmente os literários. Ao final dessa jornada, foi possível 

evidenciar que o nosso objetivo de cultivar, entre os alunos, a leitura habitual foi atingido. 

Percebe-se que a maioria dos alunos continua lendo, sempre motivados a conhecer novos livros e 

autores, fazendo da leitura um hábito prazeroso. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Estratégias de leitura compartilhada do gênero conto: formando o aluno leitor 

Palavras-chave: leitura; literatura; estratégias de leitura; leitor; compreensão. 

Resumo: O trabalho com unidade didática permite-nos focalizar diversos contextos de produção 

linguístico-discursiva. As atividades que nela se apresentam têm como objetivo oferecer aos 

alunos noções, técnicas e instrumentos que desenvolvam suas capacidades de expressão oral e 

escrita em diversas situações de comunicação. O material didático, “Estratégias de leitura 

compartilhada do gênero conto: formando o aluno leitor ‘Uns Braços’ de Machado de Assis”, além 

de contribuir para a compreensão textual, centraliza suas ações na exploração das estratégias de 

leitura: o antes, o durante e o depois, resgatando o prazer da leitura literária. Faz também uma 

comparação com as diversas formas de narrativas e em épocas diferentes, com linguagens 

clássicas e contemporâneas, o que corrobora a construção de pontes entre a época atual do leitor 

e a do escritor; explorando as ações que os diferentes textos e suas respectivas veiculações 

produzem na sociedade, criando e relendo identidades. Enfim, fazendo da leitura uma prática 

social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIGIMAR NOEMI VIEIRA 

ORIENTADOR: ESMERIA DE LOURDES SAVELI 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: (Re) significando o processo de ensino e aprendizagem da leitura: uma abordagem de 

superação 

Palavras-chave: papel da escola; função social da leitura; estratégias de leitura; compreensão 

leitora. 

Resumo: O artigo objetiva relatar os resultados da intervenção pedagógica desenvolvida durante 

a nossa permanência no Programa de Desenvolvimento Educacional/PDE. A referida aconteceu 

no Instituto de Educação Professor César Prieto Martinez, no ano de 2010, com as 5ª séries/sexto 

ano do Ensino Fundamental, tendo como alvo principal os alunos que apresentam uma história de 

fracasso escolar, dificuldades de leitura, escrita e interpretação de textos. O que se propôs foi um 

trabalho para desenvolver a compreensão leitora nos alunos dessa série. Para isso, selecionou-se 

a coleção “Estórias para pequenos e grandes”, do autor Rubem Alves que, de forma metafórica, 

trata temas de difíceis abordagens como, as dores que as crianças enfrentam e que são causadas 

pelas perdas, pelos conflitos familiares, pela discriminação e preconceito, pelas exclusões, sejam 
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elas de qualquer natureza. Assim, priorizamos a abordagem de tais temas visando o 

enfrentamento da realidade por parte dos alunos na busca por superação. A proposta se justificou 

no papel da escola na sociedade contemporânea que não se restringe apenas a transmitir 

conhecimentos que foram construídos pelo homem ao longo de sua história. A intervenção 

permitiu aos alunos o contato com as histórias, temas, identificação com os personagens, 

valorização do eu, respeito com o outro, compreensão das diferenças e a superação das 

dificuldades. A escola hoje assume o papel fundamental na formação integral do ser humano, na 

constituição de sua cidadania e nas suas relações com o mundo em que está inserido. Sendo 

assim, a leitura na escola é vista como instrumento formador, dotado de ideias e significações que 

se efetivam na construção do conhecimento. O processo de leitura deve partir de textos que 

sejam significativos para o leitor, que discutam a sua relação com o mundo e que tratem de suas 

expectativas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: (Re) significando o processo de ensino e aprendizagem da leitura em salas de apoio 

Palavras-chave: Salas de Apoio à Aprendizagem; leitura; formação de leitores; estratégias de 

leitura. 

Resumo: O presente Material Didático é uma Unidade Didática que apresenta uma atividade que 

utiliza estratégias no ensino e aprendizagem da leitura em Salas de Apoio à Aprendizagem de 

quintas séries. O que se propõe é um trabalho que busca desenvolver a compreensão leitora nos 

alunos através da leitura de diferentes livros de um mesmo autor. Para isso, selecionou-se a 

coleção “Estórias para pequenos e grandes”, do autor Rubem Alves. O processo de leitura deve 

partir de temas que sejam significativos para o leitor, que discutam a sua relação com o mundo e 

que tratem de suas expectativas. Portanto, partindo da leitura de obras infanto juvenis do autor 

Rubem Alves os alunos serão conduzidos à reflexão da realidade social em que estão inseridos. 

De uma forma metafórica, discutirão temas como exclusão social, discriminação, preconceito 

racial, sexualidade na adolescência, conflitos familiares, entre outros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LILIAN BOGO RIBAS 

ORIENTADOR: ADILSON DO ROSARIO TOLEDO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A importância da interlocução na produção textual 
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Palavras-chave: língua; atividade sociointerativa;  produção escrita. 

Resumo: A língua não é um simples sistema de regras, mas uma atividade sociointerativa, isto é, 

ela só existe efetivamente no contexto das relações sociais. Em qualquer atividade de linguagem 

é fundamental reconhecer a presença do outro, mesmo quando não diretamente visível. Por isso, 

o professor de Língua Portuguesa deve, ao preparar seu material didático, considerar a dimensão 

dialógica da linguagem, possibilitando aos alunos experiências reais de uso da língua materna. 

Este trabalho procurará verificar o desenvolvimento das habilidades escritas dos alunos a partir da 

interlocução com uma destinatária real. Para tanto, utilizamos os recursos teóricos da Teoria da 

Enunciação (Bakhtin, 1992) na interface com a Análise do Discurso (Orlandi, 2009), empregados 

em sala de aula através de uma Unidade Didática produzida pela professora PDE, fundamentada 

na concepção interacionista da língua, a qual preconiza que o conhecimento da linguagem é 

interiorizado a partir de atividades com a própria linguagem. Metodologicamente, este trabalho 

está embasado nos estudos de Antunes (2003). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A ditadura da beleza 

Palavras-chave: leitura; produção escrita; atividade sociointerativa; beleza; meios de 

comunicação 

Resumo: A língua não é um simples sistema de regras, mas uma atividade sociointerativa, isto é, 

ela só existe efetivamente no contexto das relações sociais. Os textos (gêneros textuais) têm sua 

origem no processo dialógico entre o locutor e o interlocutor da mensagem. Assim, o texto é 

entendido como uma unidade de ensino-aprendizagem que permite o diálogo com outros textos. 

Para que o aluno possa produzir bons textos necessita ser mobilizado, tendo que dizer algo, por 

algum motivo, para alguém. Por isso, essa Unidade Didática foi organizada com atividades prévias 

de leitura de diversos gêneros textuais que se voltam para a mesma temática “A ditadura da 

beleza”, com o objetivo de instigar os alunos para uma discussão crítica a respeito do controle que 

os meios de comunicação exercem na sociedade, padronizando hábitos de vida e de consumo. 

Depois da leitura crítica dos textos, há a proposta de uma produção textual que terá como 

interlocutora uma leitora real. Dessa forma, espera-se que os alunos prestem mais atenção na 

necessidade de se fazer entender. Sendo assim, pretende-se com este trabalho estimular o 

crescimento pessoal, social e político do aluno, através da ampliação gradativa de suas 

potencialidades comunicaticas. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LILIAN MARA FURTADO BARREIROS 

ORIENTADOR: GILMEI FRANCISCO FLECK 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A configuração das personagens negras na literatura infanto-juvenil de Monteiro Lobato. 

Uma perspectiva de trabalho interdisciplinar 

Palavras-chave: Monteiro Lobato. Literatura Infanto-juvenil. Configuração das personagens. 

Preconceito. Leitura e Ensino. 

Resumo: O presente artigo relata a experiência de uma proposta de intervenção pedagógica, cujo 

objetivo geral foi desenvolver a capacidade analítica do educando frente ao texto literário voltado 

à configuração das personagens negras de Monteiro Lobato. Tal proposta realizou-se por meio de 

atividades de leitura e compreensão das obras selecionadas. Nelas, procurou-se observar como 

se explicitam as questões históricas, sociais e culturais no universo narrativo de Lobato para 

analisar os indícios de preconceito presentes nos textos, a fim de que se possa reconhecer o texto 

literário como um evento social e dialógico, constituído pelos aspectos ideológicos de seu tempo. 

O público alvo a que estiveram direcionadas as atividades elaboradas no projeto foi a 7ª série do 

período vespertino do Colégio Estadual São Cristóvão, na cidade de Cascavel Paraná, sendo que 

a sequência de atividades foi desenvolvida no segundo semestre de 2010. Para alcançar os 

objetivos propostos optou-se pelo trabalho com o gênero textual conto (Contos de Monteiro 

Lobato: Negrinha e Histórias de tia Nastácia). As propostas de ações planejadas valeram-se da 

pesquisa bibliográfica, para embasar processos metodológicos voltados à prática de leitura, às 

teorias que sustentam o ato de leitura em si, ao ensino da literatura na escola e, nesse contexto, 

às especificidades do texto literário e seus diferentes gêneros. Consultas aos textos oficiais que 

direcionam o ensino da Língua Portuguesa (bem como o da literatura) nas escolas de ensino 

Fundamental e Médio integraram também as fontes de embasamento de nossas ações. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A configuração das personagens negras na literatura infanto-juvenil de Monteiro Lobato. 

Uma perspectiva de trabalho interdisciplinar 

Palavras-chave: Monteiro Lobato (1920 e 1937). Preconceito. Literatura infanto-juvenil. 

Configuração de personagens. 

Resumo: As personagens negras no Brasil vêm, ao longo dos tempos, sendo representada de 

maneira estereotipada nos diversos meios de comunicação: revistas, teatro, cinema, livros, entre 

outros. Interessa-nos estudar como a personagem negra foi retratada na Literatura infanto-juvenil 



Português 2009 
 

 

 

 

de Monteiro Lobato, pois discutir essa questão proporciona, um amplo debate sobre o preconceito 

racial, juntamente com o fator social e cultural relacionado aos afro-descendentes. Pretendemos 

estudar as configurações das personagens negras no âmbito da literatura infanto-juvenil, tomando 

como objeto as personagens Negrinha e Tia Nastácia. O conto “Negrinha” (1920) está impregnado 

de uma carga emocional muito forte, fazendo com que o leitor interaja com o texto no decorrer da 

leitura. Na obra Histórias de Tia Nastácia (1937) temos a representação de uma negra que 

desfruta da afetividade da família branca para a qual trabalha, mas apesar de suas breves, e 

muitas passagens, pela sala e varanda da casa da fazenda, encontra no espaço da cozinha, o 

emblema de seu confinamento e de sua desqualificação social. Na realização desta pesquisa, 

voltar-nos-emos também para os mais recentes trabalhos sobre esse importante escritor 

brasileiro, bem como para a trajetória do negro na literatura e na sociedade brasileira. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LISIANE CRISTINA KLEIN SOUZA 

ORIENTADOR: NINCIA CECILIA RIBAS BORGES TEIXEIRA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: No universo contemporâneo das fadas- questões de letramento literário na escola 

Palavras-chave: Leitura. Letramento. Contos de Fadas. 

Resumo: O artigo apresenta o resultado da implementação do projeto PDE, 2009, no Colégio 

Estadual Arnaldo Busato – EFMP, na cidade de Coronel Vivida, nas turmas da 5ª e da 1ª série da 

Formação de Docentes, que teve como objetivo contribuir e formação do leitor ensinando a leitura 

literária e promover a leitura como prática social, relembrando os contos de fadas clássicos 

(Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio e Rapunzel), possibilitando o acesso a textos de qualidade 

como os contos de fadas contemporâneos  “A Moça tecelã” e “Entre a Espada e a Rosa” de 

Marina Colassanti e “Caindo na real” de Rubem Alves, explorando-os e interpretando-os sob 

pontos de vista variados dando ênfase à construção, em conjunto, de um jogo denominado “RPG 

das Fadas”, a  fim de que o aluno-leitor buscasse a compreensão de si, dos outros e das coisas 

por meio da palavra que humaniza, por meio um trabalho de reforço às habilidades linguístico-

literárias, fazendo da leitura uma prática significativa através de trabalhos de  escrita/registro e 

interpretação, fundamentadas nas teorias de Letramento literário organizado por Rildo Cosson, no 

livro Letramento literário (2007), bem como a teoria ligada ao letramento de Magda Soares (1998) 

e de letramento literário de Alice Áurea Penteado Martha (2008). 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: No universo contemporâneo das fadas 

Palavras-chave: Leitura; letramento literário; RPG. 

Resumo: Além de contribuir na promoção  e formação do leitor ensinando a leitura literária e 

promover a leitura como prática social, relembrando os contos de fadas clássicos (Branca de 

Neve, Cinderela, Pinóquio e Rapunzel), possibilitar o acesso a textos de qualidade como os 

contos de fadas contemporâneos  como “A Moça tecelã” e “Entre a Espada e a Rosa” de Marina 

Colassanti e “Caindo na real” de Rubem Alves, explorando-os e interpretando-os sob pontos de 

vista variados, o presente caderno pedagógico dará  ênfase à construção, em conjunto, de um 

jogo denominado “RPG das Fadas”, a  fim de que o aluno-leitor busque a compreensão de si, dos 

outros e das coisas por meio da palavra que humaniza, através um trabalho de reforço às 

habilidades linguística-literárias, fazendo da leitura uma prática significativa através de trabalhos 

de leitura, escrita/registro e interpretação ligados às teorias de Letramento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIZABETH ROGATE DA SILVA 

ORIENTADOR: VERA MARIA DAS NEVES RAMOS 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Intertextualidade – mosaico de vozes na construção do discurso publicitário 

Palavras-chave: Anúncio Publicitário. Intertextualidade. Sequência Didática. Leitor proficiente. 

Resumo: Este artigo objetiva realizar um estudo sistemático do gênero anúncio publicitário cujo 

enfoque será dado à intertextualidade presente nos discursos publicitários. Também será 

analisada a sequência didática utilizada para sistematizar o trabalho em sala de aula, com a 

finalidade de ajudar os alunos a dominarem melhor a linguagem de textos publísticos, levando em 

conta as suas experiências como cidadãos fora do espaço escolar. O estudo ainda apresentará 

aspectos interessantes identificados com a turma, nos textos publicitários já que a 

intertextualidade pressupõe um universo histórico-social-cultural amplo, exigindo do leitor um 

repertório mínimo, ou seja, uma biblioteca pessoal de vivência, capaz de torná-lo um leitor 

proficiente e emancipado. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Intertextualidade – mosaico de vozes na construção do discurso publicitário 

Palavras-chave: Sequência Didática. Anúncio Publicitário. Características Composicionais. 

Intertextualidade. 

Resumo: A sistematização do trabalho de implementação pedagógica, dar-se-á em forma de uma 

Sequência Didática (SD), com base na proposta de SD de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 

cuja finalidade é a de ajudar os alunos a dominarem melhor o gênero anúncio publicitário, levando 

em conta as suas experiências como cidadãos fora do espaço escolar. A estrutura de base da SD 

que pretendemos utilizar na aplicação dessa Unidade Didática, compreenderá as seguintes 

etapas: 1) Apresentação de uma situação, na qual o gênero anúncio publicitário seja apresentado 

aos alunos. 2) Reconhecimento do gênero e da sua função social, a partir do conhecimento prévio 

dos alunos, explorando: a) o conteúdo temático, a estrutura composicional e o estilo do gênero; b) 

análise comparativa de anúncios publicitários impressos e televisivos (características 

composicionais e de estilo); c) percepção, por parte do aluno, mediada pelo professor, dos 

recursos expressivos da linguagem publicitária com ênfase na intertextualidade. 3) Atividades de 

leitura, compreensão e interpretação de anúncios publicitários  que exploram a intertextualidade, 

levando  em consideração o contexto de produção e os elementos do mundo físico e do mundo 

social a que pertencem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIZETE MARIA PERGHER DALA COSTA 

ORIENTADOR: ARIANE CARLA PEREIRA FERNANDES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Dos livros para as telas e das telas para os livros: a formação do leitor 

Palavras-chave: Leitura. Linguagem Cinematográfica. Literatura. 

Resumo: O PDE é um programa de formação continuada de docentes da SEED-PR no 

engajamento de Instituições Públicas de Ensino Superior, nas diversas áreas do conhecimento do 

Currículo Escolar. Este artigo tem o objetivo mostrar os resultados da aplicação de uma proposta 

do Ensino de Literatura. Dentro dessa perspectiva, percebeu-se que a partir da linguagem 

cinematográfica o processo de ensino e de aprendizagem, pode colaborar com a prática 

questionadora dos padrões estéticos da sociedade e dos discursos dominantes. O trabalho teve 

como eixo estruturador a utilização do filme “Sociedade dos Poetas Mortos” partindo dos 

pressupostos da Língua Portuguesa e Literatura que é a Oralidade, Leitura e Escrita, revelado no 
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movimento literário Renascentista e Barroco, aplicado na 1ª série do Ensino Médio Regular, 

noturno, do Colégio Estadual Tancredo Neves – Ensino Fundamental e Médio, no município de 

São João-PR. Este surgiu da necessidade de formar um leitor crítico e maduro para atuar na 

sociedade. Para execução optou na produção didático-pedagógica e a partir da releitura da obra 

cinematográfica, produção de resenha e a construção de fanzine literário. Os alunos percebem o 

cinema, em sala de aula, como um instrumento motivador e facilitador da aprendizagem. 

Acreditamos que o resultado dessa proposta diferenciada de trabalho em sala de aula tenha sido 

positivo, uma vez que, percebeu-se o interesse maior pela Literatura através de obra 

cinematográfica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Dos Livros para as Telas e das Telas para os Livros – A Formação do Leitor 

Palavras-chave: Cinema; imagens; leitura; literatura. 

Resumo: É por meio da leitura que o indivíduo verifica suas experiências e valores. Ler é a 

condição para que o indivíduo saiba posicionar-se, ter opinião própria e ser crítico. Para se tornar 

um apreciador e fruidor da beleza do mundo que o cerca, é preciso dotá-lo da linguagem 

fundamental à compreensão e desvelamento do universo da arte. É preciso desenvolver-lhe a 

sensibilidade para ver e para apreciar.Ao planejar o projeto de intervenção na escola, observou-se 

que os alunos do ensino médio não gostam de ler textos literários e por isto não os compreendem. 

Visando amenizar esse problema, no Colégio Estadual Tancredo Neves - EFM pretende-se 

aproximar literatura e cinema é traçar o percurso a partir da observação e da oralidade.Nesta 

Unidade Didática vamos trabalhar com utilização do cinema em sala de aula pode ser visto por 

uma dimensão pedagógica na qual sua utilização constitui elemento fundamental para romper 

barreiras entre o cotidiano da escola e a vida fora dela, além de diluir separações metodológicas 

entre o pensar, o sentir e o aprender. As atividades de cinema são dinâmicas, desafiadoras, 

interessantes para o público jovem e jovem adulto e, sobretudo, que contribui para a formação 

geral e ampliação do seu repertório cultural. Portanto levar o educando a construir uma nova 

perspectiva sobre a imagem a fim de ampliar as possibilidades da formação de espectador, 

elaboração e aprimoramento de outras linguagens expressivas, motivadas pelo filme em questão, 

sendo que este pode ser um subsídio para a complementação dos conhecimentos teóricos e 

mostra-se potencial propulsora de uma nova forma de ler e compreender a linguagem 

cinematográfica e literária. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LOURDES RODRIGUES DE ASSIS 

ORIENTADOR: CLARICE CRISTINA CORBARI 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: O discurso como prática social no desenvolvimento da escrita da 5ª série 

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Escrita. História de vida. 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade principal apresentar algumas reflexões sobre o 

processo ensino-aprendizagem da língua escrita, tomando como referência as orientações e 

direcionamentos emanados das Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua 

Portuguesa (PARANÁ, 2008), para, a partir da compreensão dos pressupostos teóricos e 

metodológicos, redirecionar a prática pedagógica do ensino da língua materna, tendo como 

conteúdo estruturante o discurso como prática social no desenvolvimento da escrita dos alunos de 

5ª série. O artigo constitui-se inicialmente de uma fundamentação teórica sobre o ensino da língua 

na modalidade escrita, pautada nos teóricos que serviram de base epistemológica do referido 

documento. Após a exposição teórica, o texto traz um relato da experiência que se desenvolveu 

no Colégio Estadual Pe. Anchieta – Ensino Fundamental e Médio, no município de Assis 

Chateaubriand, estado do Paraná, com alunos da 5ª série A, do período matutino, no segundo 

semestre do ano de 2010, sob a forma de Unidade Didática, baseada no estudo de gênero 

discursivo e na produção escrita do gênero “história de vida”. Pretende-se, através deste trabalho, 

socializar as reflexões, partilhar as experiências vivenciadas em sala e suscitar nos professores o 

desejo de continuar estudando. A produção do artigo é parte integrante do PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná e um dos quesitos para a conclusão do 

programa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O discurso como prática social no desenvolvimento da escrita da 5ª série 

Palavras-chave: língua, linguagem, letramento, escrita, discurso. 

Resumo: O presente material na forma de Unidade Didática justifica-se pela necessidade de 

promover o aprofundamento teórico-metodológico com relação aos pressupostos que embasam 

as DCEs – Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa do Estado do 

Paraná (2008), bem como de propor práticas de escrita em sintonia com tais pressupostos, na 

perspectiva do discurso como prática social, com vistas a contribuir para a superação dos 

problemas diagnosticados na prática de escrita na rede pública de ensino. O objetivo é apresentar 

uma proposta de ensino-aprendizagem da modalidade escrita da língua para alunos de 5ª série, 
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tomando como referência as orientações emanadas das DCEs, visando a despertar no aluno o 

gosto e a vontade de escrever, através do registro de fatos da vida cotidiana no gênero ‘história de 

vida’, ao mesmo tempo em que desenvolve o domínio da escrita numa perspectiva discursiva, o 

que lhe possibilitará interagir nas relações sociais com seus próprios pontos de vistas, tomando-se 

o texto como elo de interação e os gêneros discursivos como construções coletivas. A metodologia 

proposta será na perspectiva dialética, em que o aluno é levado a vivenciar a experiência de 

planejar, escrever, revisar e reescrever seus textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCELIA DUTRA VIEIRA 

ORIENTADOR: NUBIO DELANNE FERRAZ MAFRA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Leitura – Textos que encantam: a literatura na formação de leitores. 

Palavras-chave: Leitura, literatura, ensino-aprendizagem 

Resumo: Não disponível. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Caderno pedagógico do projeto ¨Leitura - Textos que encantam: a literatura na formação 

de leitores¨ 

Palavras-chave: Leitura, literatura, ensino-aprendizagem. 

Resumo: Por presenciar cotidianamente a falta de interesse dos educandos pela leitura e o 

sofrimento que é para os mesmos lerem e interpretar textos, busco com este trabalho formar 

leitores. O caminho que me propus a percorrer é a leitura por prazer, e a partir daí se espera que o 

aluno busque seu caminho sem nenhum sofrimento, mas por prazer. O trabalho será iniciado com 

leituras de livros em voz alta, pela professora; também, apresentação do livro em áudio; resgate 

de leituras já feitas; leituras de imagens; pesquisa para saber o envolvimento dos alunos com a 

leitura; trabalho com folclore;  histórias em quadrinhos e tudo isso, aliado a produção de textos 

diversos para incentivar a leitura e escrita dos educandos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCI CASSIA CASAGRANDE 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Blog educativo e o incentivo à leitura de gêneros discursivos da esfera literária. 

Palavras-chave: Blog educativo. Leitura. Crônica. Língua Portuguesa. 

Resumo: O presente artigo apresenta, por meio de uma sistematização teórica e de ideias, o 

processo de implementação de um blog que figurou como instrumento para  ensino e 

aprendizagem de leitura da literatura em aulas de Língua Portuguesa. O gênero literário que 

embasou o estudo, no blog, foi a crônica. Este trabalho é resultado da formação continuada do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação (SEED). 

O objetivo foi criar um projeto-piloto para desenvolver e implementar um blog educativo, o qual 

serviria como recurso didático em aulas práticas de formação leitora, para alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio de uma escola pública de Cascavel-PR. Optou-se pelo blog educativo, por ser 

um meio de publicação virtual que leva vantagem sobre as home pages e pela facilidade de 

criação, manutenção, e, ainda, porque não é necessário nenhum conhecimento profundo em 

programação para a utilização da ferramenta. Assim, os próprios professores podem organizá-lo 

em conjunto com os alunos.  Sabe-se que a formação do cidadão se faz a partir de um diálogo 

aberto entre o indivíduo e os outros e com os instrumentos oferecidos pela cultura. Dessa forma, 

os resultados alcançados com construção e uso do blog educativo, como recurso pedagógico, 

foram especialmente válidos, uma vez que oportunizou a interação entre sujeitos por meio de 

muitas leituras, ampliando os conhecimentos de todos os envolvidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e conhecimento do gênero literário crônica por meio de um blog. 

Palavras-chave: leitura, formaçao de leitores,novas tecnologias, blogs, edublogs 

Resumo: Modernamente, dentre as preocupações a respeito do ensino e aprendizagem da 

leitura, merecem atenção especial os avanços tecnológicos, o afastamento do leitor do interesse 

pela leitura a formação do leitor e o relacionamento com a realidade vivida. Refletindo-se a 

respeito do ensino da leitura e da efetivação da habilidade leitora, é possível perceber que as 

novas mídias são recursos que podem favorecer esta formação. Dentre os tantos recursos 

oferecidos pelas novas mídias estão os blogs ou edublogs, os quais se caracterizam por 

publicações a exemplo do home pages, que possibilitam a criação e a edição de páginas na Web, 

permitindo a publicação de idéias em tempo real e a interação com qualquer pessoa que esteja 
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conectada. Esta Unidade Didática tem como objetivo fornecer um passo-a-passo para a criação 

de um blog como ferramenta de aprendizagem e formação leitura em sala de aula. Bem como, 

sugerir atividades para que o professor organize em seu próprio blog uma série de ações 

pedagógicas visando a leitura e o conhecimento do gênero discursivo/textual crônica. Para atingir 

esse objetivo pautar-se-á teoricamente em uma perspectiva sociológica de leitura – Freire (2006) 

e Silva (1988 e 2003) e interacionista de linguagem – Bakhtin (1997). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIA MARINALVA GALETI 

ORIENTADOR: ELSI DO ROCIO CARDOSO ALANO 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Artigo Final. Letramento: Fronteiras e culturas de leitura. Literatura: para quê não te quero 

Palavras-chave: Letramento. Leitura. Literatura. 

Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados finais da implementação do projeto em 

questão. Destacamos a importância do letramento para leitura e vivência de textos 

estéticos/literários para alunos da educação infantil. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Letramento literário: atividades pedagógicas para professores da Educação Infantil 

Palavras-chave: Letramento; literatura. 

Resumo: O presente material oferece aos professores e alunos que estão em formação docente 

subsídios para implementar ações que contribuam para a vivência de textos estético-literários e 

tem o objetivo de estimular e valorizar o repertório de leituras das crianças da educação infantil e 

das séries iniciais do ensino fundamental. O material está divido em duas partes: Fundamentação 

teórica e encaminhamento metodológico que consiste no trabalho com quatro modalidades 

importantes para o estímulo da leitura  e vivência de textos lúdicos/estéticos/ literários que são: as  

parlendas; as paródias; os trava-línguas; e os haicais. O uso desse material pressupõe 

sensibilização prévia das crianças e trabalho direto e dirigido à vivência e composição de textos 

orais e escritos  das experiências das crianças. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIA OLIVEIRA FAJARDO 

ORIENTADOR: LUCIANE THOME SCHRODER 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

 

Título: Um estudo da propaganda com representação de vozes sociais: um olhar sobre a 

juventude 

Palavras-chave: Discurso. Leitura. Propaganda. 

Resumo: Este artigo é parte final do trabalho desenvolvido junto ao programa PDE cujo objetivo é 

possibilitar aos professores da Rede Pública Estadual de Ensino aprofundar seus conhecimentos 

teórico-metodológicos na busca de uma educação de qualidade. Tem por temática a questão da 

leitura, a partir da Análise de Discurso de linha francesa desenvolvida por Michel Pêcheux. Para 

este momento, o texto pauta-se nos estudos de Maingueneau (2005), Orlandi (2007 e 2008), 

Possenti (1990), Mussalin (2001) e Voese (2004). O projeto tem objeto de análise discursos 

publicitários. Compreendendo a leitura como prática sócio-histórico e ideológica, entende-se que o 

sentido não é único, posto que a língua não é transparente. Enfatiza-se que os discursos fazem 

retornar outros discursos que o atualizam e sustentam o seu sentido. Desse modo, trabalha-se 

com o processo interpretativo a partir do dizível, enquanto processo discursivo decorrente da 

relação da língua na história sua relação com a exterioridade, o já-dito: o significado antes, em 

outro lugar. O projeto pretende a partir da análise da propaganda “Mentos”, com base nos estudos 

da Análise de Discurso de linha francesa, fazer uma reflexão da construção da imagem do jovem 

que é produzida nas propagandas “Mentos Cube”, “Mentos Pure Fresh” e “Mentos Sheep”. O 

público alvo foram os alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Arthur 

da Costa e Silva – Ensino Fundamental e Médio, do município de Terra Roxa – PR. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Um estudo da propaganda como representação de vozes sociais: um olhar sobre a 

juventude 

Palavras-chave: Discurso. Leitura. Propaganda. 

Resumo: Considerando que as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná afirmam que o 

“processo de ensino-aprendizagem, é importante ter claro que quanto maior o contato com a 

linguagem, nas diferentes esferas sociais, mais possibilidades se tem de entender o texto, seus 

sentidos, suas intenções e visões de mundo” (2008, p.55). A implementação desta Unidade 

Didática, desenvolver-se-á através de atividades em sala de aula, mediante a leitura crítica de 
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várias propagandas, em especial as do “Mentos”. A análise dar-se-á através da Análise de 

Discurso (AD) de linha francesa fundada por Michel Pêcheux. Na AD, o sujeito é construído na e 

pela linguagem, cuja perspectiva de constituição dos discursos não depende de si, mas do Outro 

sob ordem do ideológico. Por meio deste estudo, pretende-se propiciar uma prática de leitura que 

supera a mera decodificação, levando os alunos do ensino médio à compreensão de que as 

propagandas são práticas discursivas sócio-culturalmente situadas, que o levará ao 

reconhecimento de outros dizeres, os não-ditos. Nesta Produção Didático-Pedagógica, serão 

utilizadas algumas estratégias baseadas na AD que estuda o processo interpretativo da leitura, 

tornando-se um meio pedagógico de apoio a um ensino que conduza o indivíduo a ser um sujeito 

ativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIANA DASKIU AGUIAR KAMMER 

ORIENTADOR: ADRIANA DALLA VECCHIA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Leitura: Abertura de novos caminhos 

Palavras-chave: Leitura. Formação de Leitores. Conhecimento. Desenvolvimento. 

Resumo: É possível identificar no mundo uma comunicação rápida, por meio de uma profusão de 

imagens,  linguagens sintéticas, além de novas formas de organização de mensagens, verbais e 

não-verbais.  Dessa forma, a leitura torna-se um instrumento valioso para a apropriação de 

conhecimentos relativos ao mundo exterior, podendo também se constituir num poderoso 

instrumento para o auto-conhecimento. Sendo assim, o artigo trata da leitura, pois o mundo 

apresenta uma grande circulação social e um diversificado volume de informações, exigindo cada 

vez mais o aumento da capacidade de ler e de interpretar diferentes textos, tornando-se, portanto, 

imprescindível essa prática. Para tanto, a pesquisa bibliográfica, utilizou autores como Zilberman 

(1991), Silva (1991), Bamberger (1988) e Hila (1997). A pesquisa de campo que teve como público 

alunos da 7ª série. Nesta pesquisa, houve dois diferentes questionários, sendo um para docentes 

e outro para educandos do Colégio Júlia H. de Souza, no município de Pitanga/PR, instrumentos 

que investigaram a problemática do hábito da leitura incentivando todos os envolvidos para a 

prática da leitura eficiente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura - abertura de novos caminhos 
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Palavras-chave: leitura; interação; conto. 

Resumo: O presente material tem o objetivo de auxiliar o professor na formação de leitores 

competentes, possibilitando aos alunos a aprendizagem dos diferentes tipos de leitura 

independente do grau de dificuldade. Busca ainda demonstrar como incentivar os alunos a 

apropriarem-se da linguagem literária, oportunizando a formação de cidadãos críticos capazes de 

pensar e interagir com autonomia. Através de tal reflexão, procurar-se-á desenvolver condições 

para que os alunos possam defender seu ponto de vista e também desenvolver subsídios de 

convencimento, formando-se enquanto cidadão capaz de fazer suas próprias escolhas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIMARA DE SOUZA MONTEIRO 

ORIENTADOR: ALTAIR PIVOVAR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Literatura e Escola: a necessidade de construir significados 

Palavras-chave: leitura; literatura; ensino fundamental; significado 

Resumo: Este artigo relata as experiências vivenciadas na Implementação da Proposta de 

Intervenção Pedagógica na Escola do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), por 

meio da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior e Universidade Federal do Paraná, aplicada no Colégio Estadual 

Paula Gomes, em Curitiba, em duas turmas de sexta série. Neste trabalho, partiu-se do 

pressuposto de que não adianta, somente, criar momentos para a leitura dentro de uma sala de 

aula, com fim em si mesma (por exemplo, uma vez por semana, dez minutos por dia etc.). Faz-se 

necessário esclarecer que, nas aulas de Língua Portuguesa, a leitura deve ser prioridade e que os 

objetivos dependem dela para serem alcançados, ou seja, a finalidade das aulas de Língua 

Portuguesa deve ser a leitura. Outra questão a ser considerada é desmistificar a leitura como algo 

sagrado e que o leitor é modelar e universal. Cada leitor tem suas características próprias e por 

isso o professor deve diversificar as atividades, visando causar no aluno uma inquietude, uma 

curiosidade ou incômodo que possam ser aquietados por meio da leitura. Foi com essa finalidade 

que se pensou no projeto de intervenção pedagógica e, posteriormente, no material didático, os 

quais têm por objetivo causar no aluno a necessidade da leitura. Para este trabalho optou-se pelo 

texto literário. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e Escola: a necessidade de construir significados 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Ensino Fundamental; Significado 

Resumo: Este material foi pensado com o intuito de ser mais um meio de aproximar o aluno da 

leitura e para isso optou-se pelo texto literário. Com esse propósito pensou-se num material que 

auxiliará os Professores que atuam nas séries finais do Ensino Fundamental a compreenderem a 

leitura como prática de construção de sentido para o aluno e a desenvolverem em sala de aula 

práticas de incentivo à leitura condizentes com a formação de alunos leitores. Quanto ao aluno, 

que as atividades despertem o interesse pela leitura e o auxilie a pensar, imaginar, criar e a 

produzir. Dessa forma, primeiramente, o texto literário será apresentado com algumas adaptações 

e omissões em determinados trechos do texto, com o intuito de mobilizá-lo para a leitura. As 

atividades foram organizadas de modo que o aluno seja um participante ativo de todo o processo 

de produção, enquanto que o professor fará as intervenções necessárias após cada produção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIMARA MARISA RODOLFO SAVARIS 

ORIENTADOR: VALERIA SANCHES FONSECA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: O texto argumentativo sob a perspectiva dos gêneros textuais. 

Palavras-chave: Gênero textual; cartas; sequências argumentativas. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do projeto, intitulado “Da argumentação à formação 

de cidadãos autônomos: o rico trabalho com o gênero textual cartas de reclamação e solicitação”, 

implementado no Colégio Estadual Princesa Isabel – Ensino Médio, no Município de Araruna, 

Estado do Paraná, com aproximadamente 35 alunos da 1ª série A do período da manhã, durante o 

segundo semestre do ano letivo de 2010. A proposta, organizada em uma unidade didática, se 

desenvolveu a partir do gênero cartas de reclamação e de solicitação, nas quais predominam as 

sequências lingüísticas argumentativas. A proposta surgiu porque constatamos que para um 

ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa mais produtivo é necessário desenvolver projetos 

pedagógicos que elejam a língua em funcionamento como objeto de trabalho. Nesse sentido, 

parece-nos coerente trabalhar a partir de gêneros textuais/discursivos, orais e escritos, que 

circulam na sociedade, para demonstrar, a partir do gênero, em especial as cartas de reclamação 

e solicitação, as inúmeras formas de participação social que os estudantes, como cidadãos, 

podem ter, fazendo uso da linguagem. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e Escrita para sujeitos autônomos: Um trabalho com a argumentatividade no 

gênero carta. 

Palavras-chave: Texto. Gênero Textual . Argumentatividade. 

Resumo: Este estudo decorre da necessidade de adotarmos uma metodologia em sala de aula 

que melhore o processo da leitura, e consequentemente reflita no processo da produção de textos 

orais e escritos. Portanto, é uma proposta de leitura e produção mais significativa. Gostaríamos 

que a leitura alcançasse o nível da compreensão  e que isso possibilitasse também atividades de 

produção textual oral e escrita que revelassem, por parte do estudante, maior domínio das 

estratégias argumentativas. Nesse sentido, acreditamos que o projeto pedagógico para a 

disciplina de Língua Portuguesa deva estar direcionado para um trabalho com os gêneros 

textuais/discursivos argumentativos, tanto na modalidade oral quanto na escrita, que circulam na 

sociedade. A finalidade deste trabalho é sensibilizar o nosso aluno sobre a importância de 

conhecer os diferentes gêneros textuais/discursivos que circulam socialmente, especificamente o 

gênero Cartas Argumentativas, e, partindo deste gênero, perceber que a escrita, na diversidade 

de usos em que se apresenta, cumpre funções comunicativas socialmente relevantes. 

Primeiramente apresentaremos aos alunos a importância do trabalho com os gêneros 

textuais/discursivos no cotidiano de cada um deles. Após, apresentaremos o gênero que será 

trabalhado no projeto para estudá-lo e desenvolver atividades de produção oral e escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIO FLAVIO COTRIM 

ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ARAUJO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Ensino e aprendizagem de leitura - A formação do leitor 

Palavras-chave: leitura; cinema; literatura; clássicos. 

Resumo: Este artigo  trata de uma proposta  sociointeracionista  de intervenção pedagógica para 

a formação de leitores intitulada Literocinematografia e leitura prazerosa: um diálogo pragmático, 

desenvolvida  nas turmas de 2º e 3º anos de ensino médio do Colégio Estadual Conjunto João de 

Barro, Marialva, NRE Maringá. Ressalta-se, na proposta, a instrumentalização  da linguagem 

cinematográfica  no despertar de literatos incipientes a um “batismo de fogo” na literatura de alta 

expressão, especificamente clássicos literários universais relacionados a diversos filmes classe A. 
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O trabalho embasa-se nos fundamentos teórico-metodológicos de Vygotsky, Bakhtin, Jauss e Iser, 

todos contribuintes das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCE). 

Vygotsky e  Bakhtin formularam os conceitos de dialogia e alteridade. O desenvolvimento da 

proposta foi influenciado pelas abordagens libertadora e crítico-social dos conteúdos da 

pedagogia progressista que  abriram leques para manejos diferenciados que colaboraram para 

atingir satisfatoriamente o objetivo da intervenção, pois oportunizou  a  socialização de 

conhecimentos literários para a comunidade escolar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sentimentos à flor da pele: Intertextualização A Cartomante / Presença de Anita 

Palavras-chave: Anita. Cartomante. Intertextualização. Leitura. 

Resumo: A Intertextualização do conto A Cartomante e minissérie Presença de Anita é uma das 

estratégias principais da proposta de implementação para despertar nos jovens de 2º e 3º anos do 

Ensino Médio e interesse pela literatura universal. Por serem obras fascinantes a seus olhos, 

propiciam-lhes contatos preliminares ou revitalizam práticas de leitura. Dentre vários objetivos, o 

projeto mira a formação de leitores e ampliação do horizonte de expectativas. Relativo ao material 

didático, especificamente, os alunos serão orientados à leitura do conto, assistirão à minissérie na 

TV Multimídia, participarão de atividades em sala de aula e no laboratório de informática, 

verbalizando o conhecimento construído ao final do semestre. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LURDES TERESINHA NALON 

ORIENTADOR: ATILIO AUGUSTINHO MATOZZO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: Trabalho com gênero reportagem em sala de aula - em busca da formação de 

leitores/escreventes e proficientes. 

Palavras-chave: leitura; produção; textual 

Resumo: O objetivo central deste  artigo é analisar as atividades desenvolvidas durante o projeto 

envolvendo  um trabalho efetivo/reflexivo com o gênero textual ‘reportagem’, a partir de 

sequências didáticas apresentadas por Schneuwly e Dolz (2004), considerando os conhecimentos 

e práticas sociais desenvolvidos pelos alunos do Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos. O Projeto Reciclinho desempenha, aqui, o papel de principal recurso, 

atualmente denominado Usina de Triagem e Compostagem (UTC), na qual o lixo é reciclado sob a 
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responsabilidade da Prefeitura de Bituruna/Paraná. Ao longo da pesquisa foram coletados dados 

que serviram de suporte para a elaboração da reportagem. A aplicabilidade do projeto deu-se em 

três etapas seguindo uma sequência didática: na primeira, a apresentação, acompanhada de 

debate sobre o Projeto Reciclinho; a segunda focalizou  o trabalho com o texto, levando em 

consideração os níveis de textualidade apresentados; na terceira etapa do trabalho, enfocou-se a 

produção textual com base na reflexão epiliguística, apresentada por Geraldi (2006). Seguida da 

aplicabilidade, partiu-se para a análise dos trabalhos desenvolvidos, confrontando teoria e prática, 

na tentativa de buscar soluções para o trabalho com o texto dentro e fora da sala de aula, visando 

alunos/sujeitos proficientes no que tange à prática linguística e textual. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Trabalho com gênero reportagem em sala de aula - em busca da formação de 

leitores/escreventes e proficientes. 

Palavras-chave: leitura; produção; textual; reportagem. 

Resumo: Sendo a leitura a chave que nos permite entrar em contato com os mundos, ampliando 

horizontes, o desenvolvimento e de uma suma importância, para garantir o acesso a sociedade. 

Levando aos alunos se tornarem leitores e escritores reflexivos e críticos, participando de forma 

ativa da sociedade que estão inseridos. Com a prática da leitura e da produção textual, os alunos 

apropriam-se de conceitos, abordagens, técnicas, conhecimento e habilidades para escrita de 

textos nos mais variados ambientes sociais, portando-se como verdadeiros agentes e 

transformadores da sociedade. O interessante caráter da aprendizagem, que de certa maneira 

também é desafiador e provocador, levando-nos, professores e alunos, a um ato de reflexão que 

induz a experimentação, indo além do convencional. Busca-se, com este trabalho alcançar um 

forte índice de produção e divulgação dos textos. Temos como objetivo promover a leitura dos 

alunos do CEEBJA, numa tentativa de engajamento social no que tange a construção do 

conhecimento e o fortalecimento de sujeitos agentes em sociedades, responsáveis pela 

interpretação e produção de processos co-relacionados ao mundo da escrita e da leitura. A 

metodologia dever estar voltada, para a formação de cidadão autônomo, capaz de interagir com a 

realidade do momento em que vivemos. A realidade dinâmica que se transforma a disseminação 

dos meios de comunicação. Devemos promover atividades humanas dentro das esferas sociais. 

Trabalhar o conhecimento do gênero reportagem, com um meio de comunicação que circula na 

esfera social,conhecer a realidade do Reciclinho,escrever o texto e reestruturá-lo para a sua 

divulgação. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUZIA APARECIDA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ANNIE ROSE DOS SANTOS 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Estudo do Gênero Textual Fábula 

Palavras-chave: Fábula. Gênero Textual. Bakthin. 

Resumo: Este projeto, intitulado Estudo do Gênero Textual Fábula, objetiva propiciar aos alunos 

da quinta série do Ensino Fundamental o estudo do gênero textual fábula através de pesquisas 

pela Internet e também levar esse aluno a perceber a relevância do ensino e da aprendizagem do 

gênero textual fábula como prática discursiva presente em seu cotidiano. A finalidade do Projeto é  

apresentar aos alunos da 5ª série do Ensino Fundamental o gênero fábula, almejando que 

reconheçam seus elementos, condições de produção, suporte e o meio social em que circulam. A 

justificativa para tal estudo se deve pela constatação de que o trabalho com o gênero textual 

fábula em sala de aula possibilita ao educando maior interesse pela leitura de textos, o que, 

consequentemente, beneficiará a leitura dos demais textos do universo escolar. A metodologia 

utilizada é o trabalho com diversos exemplos do gênero em questão (fábula), visando à 

assimilação desse conceito pelos alunos, fazendo uso também de vídeos explicativos, de forma a 

motivar o educando para o desenvolvimento desse trabalho na perspectiva interacionista proposta 

por Bakhtin. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência Didática para o Estudo do Gênero Textual Fábula 

Palavras-chave: Leitura; gênero; fábula. 

Resumo: Esta unidade didática tem por finalidade apresentar aos alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental o gênero fábula, objetivando que reconheçam seus elementos, condições de 

produção, suporte, e o meio social em que circulam. A justificativa para tal estudo se deve pela 

constatação de que o trabalho com o gênero textual fábula em sala de aula possibilita ao 

educando maior interesse pela leitura de textos, o que, consequentemente, beneficiará a leitura 

dos demais textos do universo escolar. A metodologia utilizada será o trabalho com diversos 

exemplos do gênero em questão (fábula), visando à assimilação desse conceito pelos alunos, 

fazendo uso também de vídeos explicativos, de modo a motivar o educando para o 

desenvolvimento desse trabalho, na perspectiva interacionista proposta por Bakhtin. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUZIA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGUEIRA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Aulas de português.com o espaço virtual: formando cibercidadãos 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Hipertexto. Cibercultura. 

Resumo: A leitura associada à tecnologia com os recursos disponíveis na informática pode 

aproximar e proporcionar a formação intelectual dos nossos alunos. Sua chegada modificou a 

rotina de vários setores da sociedade, levando-os a conviver dentro de uma cibercultura mediada 

pelo computador. A tecnologia associada à educação traz para nós educadores a importância de 

nos adequarmos aos novos tempos. A Internet compete com outros meios de aprendizagem 

tradicional e desperta interesse pelo novo. O texto eletrônico na aula de Língua Portuguesa é um 

motivador e orientador de leitura, pois nosso aluno, seduzido, envolvido com a informatização e 

pelo ciberespaço, adquire e pratica os novos hábitos construídos pela cibercultura. Usando a 

tecnologia com objetivos educacionais e pedagógico, a investigação vai dando sentido à 

tecnologia mudando as aulas de leitura em Língua Portuguesa. Com textos eletrônicos nas aulas 

de Língua Portuguesa como motivadores da leitura, apresentamos uma proposta teórica e prática 

de trabalho para ser implantado na escola, favorecendo o desenvolvimento e gosto de ler e de 

uma visão crítica nos alunos, substituindo os moldes tradicionais de ensino de textos e leituras 

nas escolas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Aulas de Português com o Espaço Virtual Formando Cibercidadãos 

Palavras-chave: Leitura; escrita; hipertexto; cibercultura. 

Resumo: A leitura sempre foi uma preocupação de professores da Língua Portuguesa. Sendo ela 

uma atividade capaz de mudar o indivíduo e suas relações com o mundo, apresenta-se como 

requisito básico para o desenvolvimento pessoal e de comunicação efetiva na sociedade. Ao 

disponibilizar caminhos para leitura, o professor de Língua Portuguesa busca meios de formar 

sujeitos usuários da língua que participem e interajam com as práticas sociais. Assim, texto 

eletrônico na aula de Língua Portuguesa é um motivador e orientador de leitura, pois nosso aluno, 

seduzido, envolvido com a informatização e pelo ciberespaço, vai adquirindo e praticando os 

novos paradigmas de interação com os textos construídos pela cibercultura. Desse modo, as 

práticas de leitura nas aulas de Língua Portuguesa necessitam apropriar-se dos textos que 

circulam nos espaços virtualizados da Internet a fim de problematizá-los e analisá-los em sua 
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estruturação lingüística e discursiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUZIA DE QUEIROZ CASSIANO 

ORIENTADOR: LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Romance regionalista e denúncia social 

Palavras-chave: romance; regionalismo; denúncia social. 

Resumo: Esta proposta de estudo do regionalismo na Literatura Brasileira faz parte do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria de Estado da Educação do Estado do 

Paraná. O trabalho foi pensado a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção. A 

proposta busca a formação de um leitor capaz de sentir e de expressar o que sentiu, com 

condições de reconhecer, nas aulas de literatura, um envolvimento de subjetividades pela tríade 

obra/autor/leitor, em um processo interativo. O foco foi a denúncia social presente nos romances, 

Inocência de Visconde de Taunay e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O objetivo do trabalho foi 

focar a linguagem como prática social por meio da leitura crítica das duas obras, com alunos do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Douradina de Douradina. A discussão focou a visão 

denunciadora presente nas duas narrativas, romântica e moderna, no intuito de estabelecer 

pontos marcantes da tradição e da violência na narrativa regionalista, tais como os costumes e o 

modo de vida do sertanejo, a miséria do sertão, a brutalização do nordestino, os conflitos de 

gerações e a fome compartilhada pelo ser humano e pelos animais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Romance regionalista e denúncia social 

Palavras-chave: Regionalismo; romance; denúncia social. 

Resumo: O Estudo com o título “Romance regionalista e denúncia social”, aborda o tema 

regionalismo entrelaçado com o discurso social. A proposta se fundamenta nos preceitos das 

teorias da Estética da Recepção, para a ampliação dos horizontes de expectativas objetivando 

uma reestruturação da leitura de mundo dos educandos, através de um estudo crítico do 

Regionalismo brasileiro a partir dos romances Inocência e Vidas Secas, com vistas ao debate 

acerca de problemas sociais. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUZIA IRENE PLACA 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE MELLO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O universo feminino nos contos: a cartomante e uns braços 

Palavras-chave: conto; Machado de Assis; semiótica; leitura. 

Resumo: Os contos objeto desse estudo são A cartomante e Uns braços, publicados em 1884 e 

1885 respectivamente. Neles procuramos delinear como as personagens femininas estão ali 

caracterizadas. Nos perfis femininos de Machado de Assis, as mulheres não são vistas como 

mães amorosas ou a maternidade é relegada, o que não condiz com a sociedade patriarcal do 

século XIX. Sem a ingenuidade das donzelas românticas, elas são antes de tudo avançadas para 

sua época, donas de si, protótipos das mulheres modernas. Para fundamentar as análises 

usaremos como aporte os conceitos da Semiótica greimasiana procurando conciliar as análises 

tanto internas quanto externas dos textos, mais precisamente do percurso gerativo do sentido. 

Esses aportes teóricos encontram-se resumidos na primeira seção deste artigo. Na última, 

descrevemos uma experiência didática de leitura tendo como objeto os referidos contos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Imagem feminina nos contos; A Cartomante e Uns Braços 

Palavras-chave: conto, leitura, Semiótica, Machado de Assis. 

Resumo: A leitura dos clássicos recomendada aos alunos do Ensino Médio parece, num primeiro 

momento, uma tarefa muito difícil ou até impossível, e é claro muitas obras o são, levando-se em 

conta a linguagem e as características de algumas escolas literárias. Porém, em muitas delas ou, 

na maioria, é possível observar que em relação aos temas são atuais, pois tratam dos eternos 

dilemas humanos que, nem com toda modernidade em que vivemos, conseguimos explicar dada 

à sua complexidade. Na literatura, cabem todas as ciências, por ela e através dela vários textos 

dialogam e são reinventados a partir dos vários sujeitos que dela se apropria. O trabalho com a 

literatura nesta perspectiva abordará a leitura dos contos do eterno “bruxo” Machado de Assis, 

que, por seu caráter enxuto, motiva o aluno nos primeiros contatos com a leitura dos clássicos. O 

projeto será desenvolvido nos1º anos do Ensino Médio e terá como fundamentação teórica a 

Semiótica de linha francesa. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MAGDA INES BRITO LUSTOSA BAPTISTA 

ORIENTADOR: GREICE DA SILVA CASTELA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: O desenvolvimento da leitura a partir do gênero textual conto de tradição popular 

Francisco Beltrão – PR 2011 

Palavras-chave: Estratégias de leitura. Ensino-aprendizagem. Conto popular. 

Resumo: Este trabalho é fruto de nossa participação no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE). Escolhemos como tema de trabalho para o Projeto de Intervenção 

Pedagógica, a compreensão leitora na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino 

Fundamental Fase II, utilizando o gênero textual “conto de tradição popular”, por se tratar de uma 

narrativa atraente a qualquer faixa etária de alunos, pois traz à tona temáticas do cotidiano, de 

forma agradável, divertida, mesclando a realidade com a fantasia, proporcionando reflexões e 

discussões aprofundadas sobre os assuntos abordados nos textos. O ensino da leitura na escola 

é fundamental para o desenvolvimento integral do educando e para a aprendizagem de qualquer 

conteúdo em todas as disciplinas. Faz-se necessário que a leitura não esteja alheia à realidade do 

aluno, mas que proporcione a ele reflexão e análise crítica sobre o que se lê e o estabelecimento 

de relação das informações presentes no texto com a sociedade em que vive. Para auxiliar os 

estudantes nesse processo, o professor pode trabalhar as estratégias de compreensão leitora, 

ensinando-os os passos a serem seguidos para a realização de uma leitura proficiente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O ensino da leitura na escola 

Palavras-chave: Leitura. Ensino-aprendizagem; Estratégias de compreensão leitora. 

Resumo: Existem diferentes maneiras de realização da leitura de qualquer gênero textual. Para 

tanto, é importante que se compreendam algumas concepções de leitura, que estão expostas no 

presente trabalho, com o objetivo de dar suporte teórico-prático aos professores da rede pública 

do ensino fundamental e médio e contribuir para que ocorram mudanças na prática docente com 

textos na sala de aula. Entende-se que a escola, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas 

no seu cotidiano, ainda é o espaço mais autêntico e autorizado para o ensino e a aprendizagem, o 

gosto e o hábito da compreensão leitora dos alunos. Sabe-se que o ato de ler é uma operação 

mental que envolve ativamente o indivíduo e, para que isso ocorra com maior eficácia, propõe-se 

uma perspectiva interacional de leitura, em que haja uma interação permanente entre 

autor/leitor/texto/contexto, pois entende-se que é desta maneira que o sujeito vai atribuindo 
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sentidos, acionando seus conhecimentos prévios, às leituras que realiza, tornando-se assim um 

leitor ativo e não apenas um receptáculo das informações do texto. E isso acontecerá conforme os 

objetivos e as estratégias de leitura que lhe for ensinadas para que o processo aconteça com 

maior eficiência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MAIELI CUSTODIO GARRIDO VIEIRA 

ORIENTADOR: NAIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Literatura e oralidade: práticas em sala de aula 

Palavras-chave: Leitura literária; oralidade; dramatização; Dom Casmurro; Otelo 

Resumo: O ato de ler vai muito além de decifrar o código, pois é condição necessária à 

construção dos sentidos, à reflexão e ao posicionamento do indivíduo diante de qualquer situação. 

A leitura é, então, meio indispensável à aquisição dos mais diversos conhecimentos e forma de 

entretenimento, especialmente a leitura literária, por isso, é preciso pensar o ensino da literatura 

sob diferentes nuances. Esse trabalho propõe uma breve análise, sobre as dificuldades de leitura 

compreensiva e crítica, interpretação de textos, reflexão, formulação de hipóteses e oralidade 

encontradas pelos alunos e enfrentadas diariamente no ambiente escolar, e de como o teatro, por 

estimular a criatividade e desenvolver a capacidade de comunicação e expressão, pode ser um 

aliado no ensino de literatura no Ensino Médio. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e oralidade: práticas em sala de aula 

Palavras-chave: Leitura; oralidade; reflexão; dramatização; Dom Casmurro. 

Resumo: A função original da literatura é exercer influência sobre o indivíduo, respondendo a 

seus dilemas, promovendo a reflexão crítica, apontando-lhe caminhos. Apesar disso, grande parte 

dos estudantes tem concluído o Ensino Médio cada vez mais despreparados para realizarem 

leituras compreensivas de qualquer tipo de texto - literário e não - literário - que circula em 

diferentes esferas sociais. Observando-se então a realidade diária das aulas de Português e 

almejando melhorias no rendimento escolar e na formação dos estudantes como sujeitos 

autônomos nasceu essa proposta que visa a exploração do tema ciúme, através de leituras, 

exploração dos textos, debates, aliando a literatura à dramatização - pois  acredita-se  que a 

dramatização na sala de aula pode trazer inúmeras vantagens para o aluno, uma vez que 
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desenvolve o vocabulário, o trabalho em grupo, a leitura, a oralidade, a autoconfiança, dentre 

outros benefícios -  por meio da encenação de Dom Casmurro e de Tragédia Brasileira, levando 

os alunos a compreenderem o que é literatura e sua importância para a cultura de um país, a 

ampliarem seus horizontes de expectativas e a perceberem a importância da  leitura, resgatando-

os da alienação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARA ALICE DELFINO 

ORIENTADOR: RENILSON JOSE MENEGASSI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Produção de textos na escola: a reescrita como forma de desenvolver a competência 

discursiva escrita do aluno 

Palavras-chave: Produção de textos. Reescrita. Ensino. 

Resumo: Este texto apresenta os resultados do projeto de pesquisa “A reescrita de gêneros 

textuais no Ensino Fundamental”, desenvolvido na Escola Estadual Prof. Francisco José Perioto, 

no município de Mandaguaçu/PR. São analisadas algumas produções realizadas pelos alunos da 

8ª série do Ensino Fundamental, em trabalho proposto na sala de aula, as quais revelam a forma 

como o aluno vem conduzindo o processo de produção de textos, bem como a sua revisão e 

reescrita. Além disso, reflete-se sobre a importância da reescrita e da mediação do professor, a 

partir da abordagem teórico-metodológica de Bakhtin e seu Círculo e de Vygotsky. Os resultados 

revelam que a reescrita, se utilizada regularmente como estratégia de ensino, pode ser uma 

ferramenta eficiente para desenvolver a competência discursiva escrita do aluno. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A reescrita de gêneros textuais no ensino fundamental 

Palavras-chave: Produção de textos; Reescrita; Ensino. 

Resumo: O ensino ofertado em nossas escolas públicas não tem conseguido dar conta dos 

aspectos mais básicos e primordiais da aprendizagem, como aquisição e desenvolvimento da 

leitura e escrita, por exemplo. Nesse sentido, desenvolvemos um projeto que visa promover 

melhorias na produção escrita do aluno do ensino fundamental e, em contrapartida, oferecer 

subsídios teórico-metodológicos ao professor de língua materna. Assim, pretendemos, nos deter 

exclusivamente ao estudo da revisão e reescrita de textos de opinião, considerando os aspectos 

teórico-metodológicos que norteiam este processo para o desenvolvimento da competência 
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discursiva escrita do aluno. O ponto de partida será o roteiro de atividades do Caderno do 

Professor – Orientação para produção de textos, da Olimpíada de Língua Portuguesa/Escrevendo 

o Futuro do CENPEC. Neste material encontram-se oficinas, organizadas numa sequência 

didática, que podem ser realizadas com os alunos, para que aprendam a se expressar melhor no 

gênero artigo de opinião. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARA ALICE SILVA COSTA 

ORIENTADOR: MARINES LONARDONI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Lendo e produzindo: notícia, charge e reportagem no contexto escolar 

Palavras-chave: Estratégias/ leitura/produção/ notícia/charge/ reportagem. 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar resultados da implementação do projeto de 

intervenção pedagógica, que tem como tema o ensino de estratégias de leitura e produção textual 

de notícias, charges e  reportagens desenvolvidos no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE/2009). De acordo com os PCNs (1998), é importante ensinar o aluno a ter estratégias 

conscientes para a construção de significados e sentidos de um texto, procedendo desta forma, 

releituras e reescritas  que por sua vez resultarão em outro texto, de autoria dele. Isso , porquê, o 

processo de utilização do jornal impresso na sala de aula como referencial pedagógico permite ao 

professor estabelecer relações entre os conteúdos escolares, as informações das mídias e a 

realidade em que desenvolvemos  as relações humanas – que  é uma das importantes maneiras 

de se construir conhecimentos..Diante disso, serão  apresentados resultados de atividades com 

os gêneros já citados na intervenção pedagógica realizada no Colégio Unidade Pólo, de Maringá, 

em  turma de  5ª. Série. O tema escolhido recaiu sobre o que esteve  em destaque e discussão  

na imprensa local, do jornal O Diário do Norte do Paraná, com o propósito de apresentar 

estratégias de leitura, interpretação e produção desses gêneros aos alunos. Para tanto, tomamos 

como base os postulados de Marcuschi (2002), Medina (1988), Solé (2007) e Kleiman (2008). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Lendo e produzindo notícia, charge e reportagem no contexto escolar 

Palavras-chave: estratégias; leitura; produção; notícia; charge; reportagem. 

Resumo: Esta unidade didática visa contextualizar a teoria dos gêneros jornalísticos: notícia, 

charge e reportagem, por meio da leitura e interpretação da notícia sobre a dengue, da 
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reportagem sobre o  Parque do Ingá,  que foram editadas durante 2010, e algumas charges 

produzidas pelos alunos do Colégio Estadual Unidade Pólo e publicadas na coluna  Programa O 

Diário na Escola, em 2003. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARA TEREZINHA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: WAGNER DE SOUZA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A releitura dos clássicos pelo viés feminino 

Palavras-chave: Literatura; pós-modernidade; discurso feminino. 

Resumo: A releitura de obras clássicas torna-se recorrente nas produções literárias da pós-

modernidade que, por meio do recurso paródico tanto retoma, quanto reatualiza os textos com os 

quais dialoga. Assim, no processo de transcontextualização de obras anteriores, os clássicos são 

retomados por outro olhar, geralmente daquele que ficou esquecido e ora se torna foco de 

interesse. Nesse contexto, surgem produções literárias, cujo discurso revela a voz das minorias, 

como as narrativas contadas a partir do ponto de vista feminino. Na consideração desses 

pressupostos, constitui-se como objetivo principal deste estudo a apresentação e descrição de 

uma proposta de leitura e análise do aspecto dialógico, dado pelo recurso paródico, que se 

estabelece entre as obras Otelo, de William Shakespeare, e Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, e entre esta e sua releitura sob o viés feminino em Capitu – Memórias Póstumas, de 

Domício Proença Filho; com alunos do 2º Ano do Ensino Médio. Tal proposta, constitui-se como 

uma das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE-

2009/2011) e institui-se por meio do Projeto de Implementação Pedagógica na Escola. Para tanto, 

toma-se como aporte teórico, principalmente, os estudos de Bakhtin (1981), Peter Burke (1992), 

Le Goff (1988), Linda Hutcheon (1985), Helen Caldwel (2008), entre outros; na observância da 

paródia como reatualização e ressignificação dos textos clássicos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A releitura dos clássicos sob o viés feminino. 

Palavras-chave: Literatura; pós-modernidade; discurso feminino. 

Resumo: A partir das décadas de 80 e 90, no Brasil, inúmeros estudos e teses, pautados nas 

teorias pós-modernistas, como os Estudos Culturais e Pós-coloniais, passam a abordar e 

questionar o discurso canônico, assim como os valores e as verdades por ele expressos, por meio 
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de releituras de obras clássicas sob um outro olhar, geralmente daquele que ficou esquecido e ora 

se torna foco de interesse. Nesse contexto, surgem produções literárias, cujo discurso revela a 

voz das minorias, como as narrativas contadas a partir do ponto de vista feminino. Assim, na 

consideração desses pressupostos, constitui-se como objetivo principal deste estudo uma 

proposta de leitura e análise do aspecto dialógico, dado pelo recurso paródico, que se estabelece 

entre as obras Otelo, de Willian Shakespeare, e Dom Casmurro, de Machado de Assis, e entre 

esta e suas releituras sob o viés feminino em Capitu – Memórias Póstumas, de Domício Proença 

Filho, e Enquanto isso em Dom Casmurro, de José Endoença Martins. Para tanto, toma-se como 

aporte teórico, principalmente, os estudos de Bakhtin (1981), Peter Burke (1992), Le Goff (1988), 

Linda Hutcheon (1985), Helen Caldwel (2008), entre outros; na observância da paródia como 

reatualização e ressignificação dos textos clássicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA BENGOSI BERTAGNA 

ORIENTADOR: ALEXANDRE VILLIBOR FLORY 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: MOtivação para a leitura: fábulas de Monteiro Lobato 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; gênero fábula; literatura brasileira; Monteiro Lobato 

Resumo: O artigo parte da dificuldade do trabalho com a leitura na escola. É fundamental que o 

professor aproxime o educando de diversas formas literárias, buscando métodos para motivá-lo a 

ler. O projeto objetiva: a) Despertar no aluno o interesse pela leitura, por certas estratégias; b) 

Estudar o gênero Fábula, seu questionamento e atualização; c) Explorar a leitura de fábulas de 

Monteiro Lobato, por estratégias específicas; d) Estruturar e conduzir processos de leitura por 

questões abertas para a compreensão textual; e) Discutir várias leituras que o texto suscita, numa 

perspectiva dialógica e diacrônica, pela interação entre professora/alunos; f) Desenvolver a 

expressão oral e escrita para a socialização dos textos lidos, visando aprofundar o trabalho sobre 

o texto; g) mostrar que a leitura oral e a escrita são partes do processo de produção e apreensão 

de conhecimento.  A metodologia inclui práticas visando a aproximação do universo literário com a 

experiência vivencial dos alunos, por meio do seguinte processo: a) Caixas de leitura com fábulas 

de Monteiro Lobato; b) Discussões sobre os textos do universo ficcional; c) Leitura 

Contextualizada: discussão da obra em uma visão histórica e dialógica. Esse processo permitiu 

que os alunos praticassem a leitura, tornando o texto vivo e estimulante. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Estratégias de motivação à leitura na escola: uma intervenção para a interpretação de 

texto. 

Palavras-chave: Estratégias. Motivação. Leitura. Fábula. Interpretação. 

Resumo: Sendo a leitura imprescindível para a construção da compreensão, busca-se melhorar o 

desempenho das aulas de leitura para que se tornem atrativas aos alunos por meio de estratégias 

que lhes permitam a compreensão e interpretação do Gênero Fábula, tornando-se mais fácil 

desenvolver a competência leitora pela prática da leitura. Objetivos: a) Despertar no aluno o 

interesse para a leitura pela vivência de novas estratégias; b) Explorar a leitura de fábulas do 

autor Monteiro Lobato por meio de estratégias motivadoras; c) Ensinar o processo de leitura por 

meio de questionamentos para a compreensão do texto; d) Discutir as várias leituras que o texto 

pode apresentar, em uma visão dialógica e diacrônica; e) Explorar e demonstrar a compreensão e 

a interpretação das leituras feitas por meio da expressão oral e escrita. Estratégias de leitura: • 

Caixas de leitura - Fábulas de Monteiro Lobato; • Discussões sobre os textos do universo 

ficcional(espaço/tempo/personagem); • Leitura Contextualizada: discussão da obra em seu 

contexto maior em uma visão dialógica. A prática destas estratégias possibilitará aos alunos um 

constante acesso à fábula, que é uma narrativa tradicional e ainda traz o encantamento das 

histórias de ficção e por apresentar uma moral que leva o leitor à reflexão, na atualidade, sobre o  

sentido moralizante desse gênero. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA DE LIMA MEIRA 

ORIENTADOR: MARINES LONARDONI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Uma proposta para uso do telejornalismo, da publicidade do vídeo didático em sala de 

aula. 

Palavras-chave: Leitura; estratégias; metodologia; telejornalismo; publicidade, vídeo-didático. 

Resumo: O projeto “Uma proposta para uso do telejornalismo, da publicidade e do vídeo didático 

em sala de aula” teve como objetivo desenvolver, apresentar e socializar estratégias e 

metodologias para análise de vídeos didáticos curtos, programas de TV e estudo de publicidades 

veiculadas na TV. Seu desenvolvimento consistiu em unir as estratégias de leitura do texto escrito 

de Solé (1998) e o método compreensivo de Ferrés (1996) para compreensão do audiovisual. O 

trabalho de implementação pedagógica foi desenvolvido em 32 horas-aulas com professoras de 
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Língua Portuguesa, do Núcleo Regional de Umuarama, que participaram da aplicação do caderno 

pedagógico por meio de propostas de leitura para o antes, o durante e o depois dos vídeos. Os 

modelos propostos no caderno foram analisados e um dos resultados, entre outros, é que o 

professor necessita de um letramento para o trabalho com vídeos e textos imagéticos em geral. 

Esse fato ficou evidenciado logo após os primeiros estudos e aplicação da metodologia, pois as 

professoras participantes relataram que se viram assistindo aos vídeos de modo diferente, com 

um outro olhar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Uma proposta metodológica para leitura dos audiovisuais 

Palavras-chave: Leitura; vídeo; televisão; publicidade; telejornalismo. 

Resumo: Este trabalho a ser implementado com no máximo 25 professores de Língua 

Portuguesa justifica-se pela emergência do professor em sala de aula implementar metodologias 

de uso a fim de potencializar o uso de TV Multimídia como suporte e como meio para trabalhar 

diferentes gêneros textuais em sala de aula disponibilizando mais uma opção a sua prática 

pedagógica diária. Objetiva apresentar uma metodologia para leitura dos audiovisuais 

telejornalismo, publicidade e vídeo didático. O curso será implementado das 08:00 às 12:00 aos 

sábados, aos professores durante um período de 8 encontros nas dependências do Colégio 

Estadual Professor Paulo Alberto Tomazinho. Os professores concluintes receberão certificado de 

32hs, sendo que para isso deverão participar com freqüência de pelo menos 75% do total de 

horas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA JURACI FERREIRA 

ORIENTADOR: NAIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: RPG (Role-Playing Game) e literatura: o  lúdico da leitura e da escrita 

Palavras-chave: Literatura. Role-Playing Game. Narrativas Interativas. Leitura. Escrita. 

Resumo: Este artigo é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado 

do Paraná- PDE e tem como objetivo relatar experiências de práticas de leitura e escrita a partir 

de sessões de RPG (Role-Playing Game), vivenciadas na Oficina: RPG & Literatura e nos 

encontros do Grupo de Apoio à Implementação do Projeto PDE na Escola, bem como nas 

discussões no GTR- Grupo de Trabalho em Rede, atividades realizadas no segundo semestre de 
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2010. Buscou-se verificar se a prática do RPG constitui uma ferramenta lúdico-pedagógica de alto 

potencial educativo, que mobiliza a fruição do texto literário e a sua produção criativa. Como 

resultado, ressalta-se que o projeto revitalizou a parceria literatura-escola-leitura ao apresentar 

uma proposta, na qual o RPG pôde, sim, ser uma interface pedagógica que além de funcionar 

como fator de motivação para a leitura, envolvendo o leitor-jogador no jogo da ficção, contribuiu 

para a produção de narrativas interativas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: RPG e Literatura 

Palavras-chave: Literatura; Role-Playing Game; narrativas interativas; leitura; escrita. 

Resumo: A escola, ao priorizar o didático em detrimento do lúdico em textos para crianças e 

adolescentes, transforma a leitura em função pedagógica. Diante disso, este Caderno Pedagógico 

é um “convite à aventura” por meio do desenvolvimento de práticas de leitura e escrita a partir de 

sessões de RPG (Role-Playing Game), construindo um contexto interativo e colaborativo de 

ensino-aprendizagem, por meio de Oficinas de Jogos Narrativos. Mais do que um jogo, as 

narrativas interativas conhecidas como Role-Playing Game (RPG), também chamadas de “jogos 

de representação de papéis”, são construções coletivas de narrativas, onde os jogadores (exceto, 

o Mestre), interpretam ou criam personagens, dentro de um mundo imaginário, segundo regras 

específicas. Por suas características discursivas, lúdicas, de socialização e cooperação, busca-se 

verificar se a prática do RPG constitui uma ferramenta lúdico-pedagógica de alto potencial, que 

favorece a fruição do texto literário e a sua produção criativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA LUCIA RAUBER 

ORIENTADOR: ROSANA BECKER QUIRINO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Leitura e Produção Escrita do Gênero Discursivo Poema 

Palavras-chave: Sequência didática. Poema. Estratégias de leitura. Estratégia de escrita. 

Gêneros discursivos. 

Resumo: Para alguns autores a arte e a poesia necessitam de inserção e trabalho na escola 

como uma forma de se entender o mundo lógico e as suas limitações. A escola, muitas vezes, 

apresenta um discurso sob a égide do capitalismo  excluindo o poema em seus planos de ensino, 

tendo como proposta quase, unicamente, a produção de outros gêneros discursivos. Nas raras 
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vezes em que é realizado, geralmente o ensino do poema acontece de forma inconsistente. O 

presente artigo apresenta reflexões acerca da implementação do projeto pedagógico “Leitura e 

produção escrita do gênero discursivo poema”, desenvolvido no município de Cascavel, no 

Colégio Estadual Professor Victório Emanuel Abrozino, em turma de 6º ano, no período de agosto 

a dezembro de 2010. A proposta teve seu direcionamento sob a compreensão da linguagem como 

interação social.  Os objetivos do projeto foram fornecer alternativas metodológicas, por meio da 

organização de uma sequência didática, a professores de Língua Portuguesa para o 

desenvolvimento de práticas discursivas de leitura e de produção de poemas junto a turmas de 

sexto ano. Sendo assim, os estudos do gênero poema propostos foram pautados em estudos 

biográficos e literários de Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Ricardo Azevedo, Pedro Bandeira e 

Mário Quintana. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e produção escrita do gênero discursivo 

Palavras-chave: poema; prática discursiva; leitura. 

Resumo: Uma educação adequada está baseada em saber ler, escrever e interpretar. Preceitos 

que garantem o desenvolvimento das capacidades intelectuais no contexto social. Diante disso, a 

arte poética pode contribuir com as ciências expandindo o conhecimento e promovendo melhor 

produção escolar. Para isso e contando com os objetivos de fornecer alternativas metodológicas 

para professores de Língua Portuguesa, pensando no desenvolvimento de práticas discursivas de 

leitura e produção de poemas junto a turmas do 6º Ano, foi criada uma sequência didática. A 

mesma tem por finalidade o trabalho com o gênero discursivo “poema” de modo a fornecer aos 

professores orientações e encaminhamentos que permitam a possibilidade do trabalho com este 

gênero. A produção poética por seu caráter literário deve constar como prática escolar, pois pode 

sensibilizar e envolver,  conferindo valoração ao membros por: exposições, atividades em datas 

específicas, conteúdos que podem ser interdisciplinares e interagidos com o corpo docente e 

discente. A abordagem do material didático pedagógico será direcionada por leitura e produção 

conferindo a compreensão de mecanismos de estética e sensibilidade do gênero em estudo, 

material elaborado e destinado a duas aulas semanais, no período de agosto a novembro do ano 

de 2010. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA MATSUE SARUI 

ORIENTADOR: JAIME DOS REIS SANT ANNA 

IES: UEL 
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Artigo 

Título: Literatura e cinema 

Palavras-chave: literatura; cinema; leitura 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o ensino de literatura, no Ensino Médio, 

levando em consideração as dificuldades enfrentadas pelos educadores em estimular a leitura e o 

gosto pelas obras literárias.  Nesse estudo, pretende- se demonstrar como a limitação das aulas 

de literatura no Ensino Médio, apenas ao nível da abordagem histórica e a leitura de fragmentos 

de obras literárias clássicas contribuem para a desmotivação dos alunos. Para confrontar esse 

método de ensino, apresenta- se uma proposta de trabalho da literatura voltada para a interação 

do aluno com o texto literário, configurado a partir do Método Recepcional elaborado por Bordini e 

Aguiar. O trabalho partiu da leitura e estudo da obra “Inocência” de Visconde de Taunay em 

paralelo com a análise obra cinematográfica intitulada “Inocência” do diretor Walter Lima Júnior. 

Pretende-se com esse trabalho repensar  as nossas práticas pedagógicas, vendo na filmografia 

de obras literárias, um novo método de leitura, uma vez que, as tecnologias educacionais, e nesse 

caso, o cinema, possibilita a leitura do filme  como complemento da leitura do livro e, dessa forma, 

contribua para que novas formas de ler e interpretar sejam adquiridas pelos estudantes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e cinema 

Palavras-chave: Literatura; cinema; leitura. 

Resumo: A unidade Didática tem por finalidade apresentar atividades a serem desenvolvidas 

pelos alunos do Curso Normal na implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola pelo professor PDE. Considerando-se que os alunos do Ensino Médio, de modo geral, 

encontram dificuldades na leitura e interpretação dos textos, o presente trabalho visa ao resgate 

do gosto pela leitura de obras literárias  utilizando as obras cinematográficas adaptadas de obras 

literárias.Todos os encaminhamentos deste trabalho seguem as etapas do Método Recepcional 

proposto por Bordini e Aguiar.Segundo essas autoras, os objetivos desse método com relação ao 

estudante são: ler, compreender , interpretar e analisar os textos. Dessa forma, o aluno ampliará 

seu horizonte de expectativas  e sua visão de mundo.A partir da utilização do filme em sala de 

aiula, pretende-se que o aluno estabeleça comparações e faça distinções entre a linguagem 

literária e a fílmica.A utilização do filme como instrumento pedagógico é adequado visto que 

apresenta-se como um elemento mediador entre o aluno e o texto literário. 

 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA REGINA CIAMBRONI 

ORIENTADOR: CIRO DAMKE 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Variação Linguística: preconceito e ensino 

Palavras-chave: variação linguística; discriminação; preconceito; ensino. 

Resumo: A variação linguística causa discriminação a um grande número de pessoas, embora 

tantas discussões permeiem este campo. Com base na experiência profissional, podemos 

perceber que a discriminação e o preconceito diante da variação linguística, em qualquer lugar ou 

segmento social, estão muito intensificados, apesar dos esforços científicos da linguística e dos 

constantes debates promovidos no sentido de combater este comportamento social. Como 

educadores temos o compromisso de contribuir para que este comportamento seja mudado, 

através de nosso relacionamento, de discussões e reflexões alimentadas por um vasto material 

bibliográfico, isto posto em prática em nossas aulas. Este artigo teve por objetivo trabalhar um 

projeto junto aos professores e estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Dario Vellozo, no 

Município de Toledo-PR, sobre as diferentes formas de se falar a língua portuguesa, considerando 

os diversos fatores que influenciam a variação linguística.   Espera-se, com isso, demonstrar que 

a língua é heterogênea e que as diferentes avaliações sobre as variedades têm base social e não 

científica, na busca de diminuir o preconceito linguístico e a discriminação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Variação Linguística: prconceito e ensino 

Palavras-chave: Variação; língua; mudança; preconceito. 

Resumo: A variação da língua tem sido motivo de preconceito linguístico, causando violência 

física e psicológica nos sujeitos discriminados. No ambiente escolar isto não é diferente. Para 

tanto, proponho, com este material didático, colocar em discussão e para reflexão os textos nele 

contidos, referente à temática que envolve a linguagem e sua variabilidade. Objetivo que, tanto os 

estudantes quanto os professores, possam internalizar a importância de uma educação linguística, 

entendendo a necessidade de mudança comportamental, com a aceitação das diversidades que 

permeiam nosso dia a dia; que se coloquem como sujeitos construtores de seus próprios 

discursos e inclusos socialmente. Tais estudos serão realizados em grupos de estudantes e 

professores separadamente. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCO ANTONIO CORREA DIAS 

ORIENTADOR: NAIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A prática efetiva da leitura e escrita aliada às novas tecnologias e o ensino de literatura 

Palavras-chave: leitura, ciberespaço, análise, literatura, hipertexto 

Resumo: O espaço da internet possui novas formas de escrita e leitura – o chamado hipertexto - 

com características específicas que provocam alterações no ler/escrever, as quais escapam à 

sucessividade canônica das ferramentas ou dos suportes de escrita tradicionais. Embora seja de 

conhecimento dos professores, muitos ignoram os benefícios que a Internet trouxe para a 

Literatura, sobretudo sua difusão de forma democrática. A internet é virtual, múltipla, 

multimidiática, heterogênea, multifacetada, não-linear, autônoma, desterritorializada: um 

ciberespaço que permite a escrita/leitura que não são mais limitadas geograficamente. O objetivo 

desse trabalho é discutir, pesquisar, comparar e analisar essas alterações do ler/escrever coletivo, 

tendo como suporte o estudo de poesias e textos de autores paranaenses como Tasso da Silveira 

e Helena Kolody, bem como aproximar o aluno da leitura e pesquisa, através do incremento do 

ciberespaço. Enfrentar as transformações tecnológicas, aliando-se a elas para que o ensino 

progrida e não retroceda, possibilitará a relação enunciativo-discursiva da arquitetura hipertextual 

através de formas de comunicação (livros e textos em papel linear) com a navegação ( fóruns de 

discussão e blogues para a produção e compreensão literária). Aliar novos meios que reproduzam 

a Literatura, como a criação de um Fórum ou Blogue, escrito coletivamente pelos próprios alunos, 

ampliará sua visão literária e linguística, pois através da pesquisa, de uma contínua análise 

comparativa de textos escritos e lidos em papel com textos encontrados em sítios literários, seus 

comentários, discussões e produção, proporcionará o uso consciente de tecnologias como a 

Internet, propiciando uma educação básica pública de qualidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura Paranaense com ênfase em estudos literários de Tasso da Silveira e Helena 

Kolody 

Palavras-chave: leitura, ciberespaço, análise, literatura, hipertexto. 

Resumo: Este OAC (Objeto de Aprendizagem Colaborativa) procura discutir soluções para uma 

prática docente que permita ao educando uma visão crítica e ao mesmo tempo construtiva da 

leitura em sala de aula, bem como a prática efetiva da mesma, através do hipertexto. Construtiva, 

na medida em que estabeleça princípios científicos e metodológicos que permitam a construção 
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do ensino e da aprendizagem a serviço do aluno. Crítica, pela orientação que todo professor deve 

imprimir à sua prática profissional para o ensino da Literatura aliado às novas tecnologias. O  

objetivo  que norteia este  trabalho  consiste em aliar a prática da leitura de dois autores 

paranaenses – Tasso da Silveira e Helena Kolody, nas aulas de Português do Ensino Médio, junto 

aos meios de comunicação de massa como a Internet, e com isso incentivar sua utilização na 

prática docente, despertando em nosso aluno o processo de escrita, através da criação de um 

blogue literário ou wiki, possibilitando ao mesmo a oportunidade de comparar, analisar e discutir 

textos, mostrando-lhe  sua  função  social  e  seus  propósitos comunicativos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARGARETE APARECIDA NATH 

ORIENTADOR: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Repensando a educação de jovens e adultos – ensino 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Formação continuada. Educação de Jovens e Adultos. 

Encaminhamento metodológico 

Resumo: O presente artigo apresenta o resultado de um trabalho de pesquisa realizado no 

período de 2009 a 2011, com professores que atuam na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, II segmento do Ensino Fundamental, dos Núcleos Regionais de Educação de Cascavel, 

Foz do Iguaçu e Toledo. O objetivo deste trabalho foi de propor uma discussão acerca do ensino 

da disciplina de Língua Portuguesa para alunos da Educação de Jovens e Adultos, visando um 

redimensionamento teórico-prático. Este estudo teve como fundamentação teórica a concepção 

sociointeracionista da linguagem apresentada, entre outros, por M. Bakhtin, assim como a 

proposta de trabalho com os gêneros discursivos introduzida por Bakhtin (1995, 2003), Dolz, 

Noverraz e Schnewuly (2004) acerca do trabalho com os gêneros a partir da metodologia da 

sequência didática. A metodologia escolhida para o desenvolvimento desse projeto foi o grupo de 

estudo presencial, organizado em 80h de estudo de questões teóricas e práticas com professores 

de EJA e alguns acadêmicos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE e da 

União Panamericana de Ensino – UNIPAN. Este trabalho culminou com a produção de um 

caderno pedagógico estruturado em dez sequências didáticas com  diferentes gêneros, a saber: 

biografia e autobiografia, conto, cartum, notícia, resenha crítica, carta do leitor, fatura, notícia de 

divulgação científica e propaganda. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Repensando a educação de jovens e adultos – ensino fundamental / 2º segmento: uma 

proposta de (re)orientação teórica e prática 

Palavras-chave: Língua portuguesa. EJA. Gêneros textuais. Sequência didática. 

Resumo: Com esse trabalho propôs-se uma discussão  com os professores que atuam na EJA – 

Educação de jovens e adultos, acerca dos pressupostos teóricos que da língua portuguesa 

presentes nas DCEs – Diretrizes Curriculares Estaduais e, a partir desse estudo teórico, 

encaminhou-se uma produção de material didático-pedagógica contemplando os gêneros 

discursivos como propõe Bakhtin e a sequência didática  como metodologia de trabalho. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARGARETE RODRIGUES 

ORIENTADOR: SANDRA APARECIDA PIRES FRANCO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O Resumo como aperfeiçoamento da Leitura e da Escrita 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Ideologia. Resumo 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na implementação do material didático 

produzido para o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE-SEED/Pr, aplicado na sexta 

série do Ensino Fundamental, em Maringá, onde foi desenvolvido com estes alunos, 

possibilidades no redimensionamento da prática  da escrita do gênero textual resumo.Usando 

estratégias de leitura voltadas para a observação e análise,  inferindo a ideologia que permeia  

gêneros textuais de diferentes esferas, possibilitou-se ao educando (re)construir uma nova relação 

com o texto escrito e consequentemente, seu  papel de leitor e produtor, especificamente, do 

gênero textual resumo 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ler e Interpretar para Resumir 

Palavras-chave: gêneros textuais;estratégias de leitura ;ideologias;resumo 

Resumo: Este Caderno Pedagógico está inserido na concepção discursiva da linguagem, de linha 

bakhtiniana e objetiva apresentar possibilidades de trabalho de leitura e de escrita com a Língua 

Portuguesa a partir de gêneros textuais de diferentes esferas sociais, enfatizando a necessidade 

de se observar as ideologias presentes nos discursos e o redimensionamento da produção escrita 

do gênero textual resumo. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARGARIDA JORDAO VOLPATO 

ORIENTADOR: MARILURDES ZANINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Leitura e escrita de textos em ambiente informatizado 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Língua Portuguesa. Informática. Gêneros textuais de 

estrutura narrativa. Tutoriais 

Resumo: Este artigo tem os objetivos de: a) apresentar uma prática de leitura e escrita de textos 

em ambiente informatizado; b) dar noções de como manusear as ferramentas do PRD (Paraná 

Digital), computadores com sistema Linux, através de tutoriais, no laboratório de informática da 

escola. A atividade foi desenvolvida com alunos da Sala de Apoio, do Colégio Estadual Itacelina 

Bittencourt, do Município de Cianorte, NRE de Cianorte, oriundos das 5ª séries do ensino 

fundamental, com dificuldades de aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa. O objeto de 

apoio das atividades de estudo se ateve aos pequenos textos de contos, histórias e fábulas e a 

exploração de outros gêneros textuais. Fundamentada na Linguística Aplicada, a pesquisa partiu 

do problema e subsidiou-se nas teorias linguísticas de base sociointeracionista que orientaram a 

produção de textos. Os resultados obtidos revelam, salvo algumas exceções geradas por material 

– computadores em número insuficiente para o número de alunos das turmas convencionais, a 

viabilidade de aplicação do processo, em turmas menores, já que os participantes revelaram 

avanço nas práticas de leitura e de escrita, quando retornaram para as respectivas salas 

tradicionais. Assim, o processo possibilitou  recuperação satisfatória dos alunos das salas de 

apoio. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e escrita de textos em ambiente informatizado. 

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; ferramentas pedagógicas. 

Resumo: Com os benefícios tecnológicos que a escola pública tem recebido, aqui no Estado do 

Paraná, permanecer na inércia, não trará avanço nenhum para a Educação. Por isso, vale a pena 

lutar e investir num projeto que possa proporcionar aos professores e aos educandos subsídios 

necessários para um ensino e uma aprendizagem de qualidade. Aprender de uma maneira 

prazerosa, utilizando as ferramentas tecnológicas como um processo lúdico e porque não, adotar 

posturas reavaliadas a partir dessa necessidade emergente, sob um novo olhar, uma nova ótica 

de ver e agir dentro do ambiente escolar. Assim, os objetivos deste trabalho são: a) geral: 

contribuir para a formação de cidadãos críticos, capazes de transformar a sociedade na qual estão 
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inseridos; b) específicos: discutir a contribuição das novas tecnologias para a melhoria do ensino-

aprendizagem de língua materna; criar ações e mecanismos que auxiliem alunos e professores no 

acesso aos textos do mundo digital; produzir tutoriais que abram possibilidades de exploração do 

ambiente informatizado; ler textos diversos, percebendo a influência demandada pelo contexto de 

produção quanto ao(s) sentido(s) pretendido(s) pelo autor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA BARBOSA BIASAO 

ORIENTADOR: ANNIE ROSE DOS SANTOS 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Uma questão de gêneros 

Palavras-chave: Ensino da língua portuguesa; gêneros do discurso e textual; tipologia textual; 

dialogismo. 

Resumo: Este  projeto objetiva aprofundar o conhecimento da teoria bakhtiniana da linguagem, 

relacionado com a proposta das Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa, do 

Estado do Paraná, em um processo coletivo de estudo com os professores dessa disciplina, 

atuantes no Colégio Estadual Vital Brasil – Maringá, PR. Ele foi pensado, considerando que este é 

um tema recorrente nas Diretrizes, e que, com amparo no pensamento de Bakhtin, tem 

direcionado o currículo da disciplina de Língua Portuguesa na Rede Estadual de Ensino, 

suscitando a discussão sobre o trabalho e a valorização das questões sobre Gênero do Discurso. 

No entanto, apesar de toda a capacitação promovida pela mantenedora, e dos avanços das 

pesquisas em estudos da linguagem, percebe-se ainda que há dificuldade em incorporar e 

implementar tal proposta no cotidiano escolar, surgindo a dúvida se tal teoria é compreendida e 

conhecida pelo grupo de professores atuantes em sala de aula, advindo daí as questões: quais os 

empecilhos para que essa implementação se efetive no cotidiano escolar? O que eles pensam 

sobre essa proposta? Quais as possibilidades de que essa implementação contribua para a 

aprendizagem dos alunos e melhore o seu desempenho na produção escrita? Assim, propomos  

um estudo, cuja compreensão e  incorporação resultem em uma proposta de trabalho que esteja 

pautada nesses termos,  se efetive na sala de aula, contribuindo para a aprendizagem dos alunos 

e  melhorando seu desempenho na produção escrita. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Uma questão de gêneros 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Produção textual. Ensino da língua Portuguesa. 

Resumo: A produção didático-pedagógica, que consiste em um Objeto de Aprendizagem 

Colaborativa - OAC, que apresenta o tema e  “A concepção de Gêneros do Discurso nas 

Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa da Educação Básica do Estado do Paraná  

compreensão e Implementação no Cotidiano Escolar” cujo tema é recorrente nas Diretrizes. 

Apesar de toda capacitação promovida pela mantenedora, sobre os avanços nas pesquisas de 

estudos da linguagem, estaremos nós professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental 

e Médio conhecendo a teoria que ampara essas diretirizes, ou seja, a teoria bakhtiniana sobre os 

Gêneros do discurso, a ponto de incorporá-la em nossa prática pedagógica? Sendo assim, 

Aprofundar o conhecimento da teoria bakhtiniana da linguagem, relacionando-a com a proposta 

das Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa, do Estado do Paraná, num processo 

de interação com os professores desta disciplina, visando a elucidação de uma proposta de 

trabalho docente que efetive a aprendizagem dos alunos, melhorando o seu desempenho na 

produção escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DA COSTA VINCI 

ORIENTADOR: SANDRA APARECIDA PIRES FRANCO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O Texto Publicitário em sala de aula: uma proposta de leitura e análise da diversidade de 

gêneros do discurso 

Palavras-chave: Propaganda. Imagens. Ideologias. Intencionalidade 

Resumo: O presente artigo pretende levar o aluno a fazer uma análise e compreensão da 

diversidade dos textos veiculados nas mídias, propagandas, imagens digitais e virtuais com 

criticidade percebendo a existência de uma ideologia que nos é imposta muitas vezes sutilmente, 

tornando-se leitores críticos dos mais diferentes gêneros textuais, em especial, do publicitário. 

Como pressuposto teórico utilizou-se,nesta pesquisa, os autores BAKHTIN (1992), SAVIANI 

(1993) TERUYA e Moraes (2010). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Texto Publicitário em Sala de Aula: uma Proposta de Leitura e Análise da Diversidade de 
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Gêneros do Discurso 

Palavras-chave: Propaganda. Imagens. Ideologias. Intencionalidade 

Resumo: Sabendo-se da dificuldade em tornar a leitura agradável e que ela não corresponde a 

uma simples decodificação de símbolos, mas significa de fato interpretar e compreender o que se 

lê, pretende-se levar o aluno a fazer uma análise e compreensão da diversidade dos textos 

veiculados nas mídias, propagandas, imagens digitais e virtuais com criticidade e que por meio 

dessa  leitura ele possa absorver a existência de uma ideologia que nos é imposta muitas vezes 

sutilmente. Portanto, é relevante ressaltar o papel que a escola desempenha para a formação do 

hábito de ler em qualquer parâmetro da sociedade não só pelo prazer, mas também para que se 

sintam preparados para interagirem numa leitura mais profunda, mais crítica e menos ingênua 

desse tipo de discurso, oferecendo-lhes, dessa forma, instrumentos para que possam “quebrar as 

armadilhas” dos textos e, consequentemente, tornarem-se leitores críticos dos mais diferentes 

gêneros textuais, em especial, do publicitário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE BARROS 

ORIENTADOR: SERGIO PAULO ADOLFO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Do movimento Hip Hop a outros gêneros literários: manifestação de vozes sociais 

silenciadas 

Palavras-chave: vozes silenciadas; movimento Hip Hop; Método Recepcional. 

Resumo: Este trabalho é produto resultante da formação continuada, promovida pela Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná – SEED – por meio do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, turma 2009. O objetivo desse artigo é divulgar o material pedagógico, 

elaborado no decorrer dessa formação continuada, relatando os limites e possibilidades de sua 

aplicabilidade com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, no período de contraturno, na 

Escola Estadual Professor William Madi, Cornélio Procópio, Paraná. A proposta de trabalho 

amparou-se nos pressupostos teóricos apresentados nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica do Estado do Paraná – DCEs – Língua Portuguesa. O documento pontua a dimensão 

social da linguagem, expressa nas práticas de leitura, oralidade e escrita. Então, procuramos 

elencar as vozes sociais advindas do Movimento Hip Hop ampliando o diálogo com outras vozes a 

fim de aprimorar a estética e o senso crítico nos alunos. Por isso, o Método Recepcional foi ponto 

angular do material pedagógico por nós elaborado.  
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Hip Hop: Hip Hop sob uma perspectiva literária 

Palavras-chave: Movimento Hip Hop. Vozes silenciadas. Método Recepcional. 

Resumo: Elaborou-se este Caderno Pedagógico, referenciado na formação do leitor (Método 

Recepcional), na poesia oral, bem como em produções que se debruçam sobre as vozes 

silenciadas. A reflexão iniciou-se com produções do movimento Hip Hop, sendo agregados 

variados gêneros textuais com o propósito de aprimorar a percepção estética do aluno, a fim de 

proporcionar-lhe maior reflexão a situação social na expectativa de  nela interfirir  como agente 

produtor de conhecimentos. Para tanto, pontuou-se  os  objetivos: explicitar  em plano de trabalho 

docente a ação pedagógica composta por variados gêneros textuais, que reflitam as vozes 

silenciadas, verificando a importância dessa prática pedagógica como ações afirmativas para o 

grupo social e, também, como aprimoramento estético e ético dos sujeitos em formação. Divulgar 

a comunidade educativa o material pedagógico decorrido da experimentação efetuada em sala de 

aula. A metodologia ancorou-se nas etapas do Método Recepcional, pois por meio delas pode-se 

expandir o objeto de pesquisa, porque ao acessar a historiografia, vitaliza-se o universo de 

sentidos, a criatividade e aperfeiçoa-se o senso crítico do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MACHADO 

ORIENTADOR: JUSLAINE DE FATIMA ABREU NOGUEIRA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Prova brasil - avaliação das práticas de letramento dos estudantes e uma oportunidade de 

repensar a ação docente 

Palavras-chave: Palavras-chave: Prova Brasil; Práticas de leitura; Letramento; 

Resumo: Este trabalho apresenta a análise dos resultados da Prova Brasil, como parte de uma 

pesquisa que visava detectar as causas do baixo rendimento dos alunos e apontar estratégias de 

superação dos problemas levantados. Diante dos resultados obtidos na edição 2009 pelos alunos 

do Colégio Estadual La Salle, pensou-se em um trabalho de pesquisa que procurasse as causas 

das dificuldades encontradas por eles ao realizarem o teste de leitura. A proposta do trabalho 

consistia em reaplicar a prova e observar os fatores que influenciaram nos resultados, ao mesmo 

tempo em que esta intervenção serviria para investigar até que ponto as práticas leituras 
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desenvolvidas pelos professores podem ser percebidas nas dificuldades dos alunos. Para 

fundamentar a pesquisa, buscou-se fazer um resgate da história do ensino da leitura no Brasil, 

passando pelas principais correntes de autores que aprofundam o estudo do texto com função 

social, num esforço de apresentar a leitura não como um hábito a ser adquirido, mas como algo 

munido de sentido. O trabalho mostrou que os motivos dos baixos rendimentos em leitura devem 

ser enfrentados de forma particularizada, por cada escola, uma vez que não há uma fórmula que 

se aplique igualmente para toda e qualquer situação escolar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Prova brasil e a avaliação das práticas de letramento dos estudantes e uma possibilidade 

de repensar a ação docente 

Palavras-chave: Letramento. Concepções de Linguagem. Prova Brasil. Formação de Professores 

Resumo: ste projeto pretende estudar o tema do letramento a partir de uma reflexão sobre a 

Prova Brasil, instrumento de avaliação que tem marcado a Educação Básica em nosso país. Isto 

implica pensar, tomando como corpus de análise a concepção de linguagem e a composição 

dessa prova, questões relativas às vivências lingüístico-discursivas articulando-as a uma 

interrogação sobre as práticas docentes em Língua Portuguesa, seara esta que entendemos 

emergir também nos resultados dessa avaliação. Assim, ancorando-se num horizonte da 

pesquisa-ação, este trabalho quer perceber, ainda, em que medida mecanismos advindos dessas 

políticas públicas de avaliação contemplam ou não práticas socioculturais de leitura e escrita 

significativas à comunidade de professores e estudantes da escola pública que faz parte desse 

universo de investigação. Para tanto, partiremos de uma discussão do conceito de letramento 

para fundamentar a pesquisa, seguida de um debate histórico e político dessas avaliações que se 

propõem a aferir o desempenho de leitura e escrita de nossos alunos. O estudo leva em conta 

que, uma vez convivendo com este delimitador curricular novo - a Prova Brasil -, é pertinente 

saber de que forma esta avaliação pode contribuir para o efetivo letramento não somente dos 

alunos, mas também, por um convite à análise do instrumento, subsidiar a formação e o 

letramento dos próprios professores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO 

ORIENTADOR: JULIANO DESIDERATO ANTONIO 

IES: UEM 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

Artigo 

Título: A construção da interlocução autor/leitor/blog no processo de produção de texto 

Palavras-chave: gênero textual; interlocução; blog; produção de texto. 

Resumo: A apropriação de um gênero requer situações significativas, concretas de interação. 

Desse modo, há necessidade de compreender a razão da escrita: escreve-se um texto para ser 

lido. Entretanto, na vida discente, o que se observa é uma prática de produção textual direcionada 

apenas à correção. Assim, torna-se imprescindível repensar esta prática pedagógica. Este artigo 

se propõe a utilizar o blog como um instrumento de mediação tecnológica para demonstrar as 

mudanças fundamentais no modo de ser da produção, circulação e recepção dos textos dos 

alunos. Com essa prática, pretende despertar o interesse do educando pela produção textual. E, 

para que se constitua via eficaz à escrita, deve-se levar em conta a variedade dos gêneros 

trabalhados a partir das situações de uso. Tal procedimento parte do pressuposto de que a 

linguagem deve ser trabalhada na visão dos gêneros textuais e como intrínseca às condições 

interlocutivas presentes no blog. Nesse sentido, propõe-se um trabalho pautado na metodologia 

de Sequência Didática, indispensáveis para a organização da aprendizagem e para o progresso 

no ensino de gêneros. Esse material foi elaborado para aplicar o projeto de intervenção na escola. 

O resultado desse trabalho demonstrou que houve um bom desenvolvimento do aluno, ampliando 

sua criatividade, originalidade e, ainda, unindo o prazer ao conhecimento. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A construção da interlocução autor/leitor/blog no processo de produção de texto 

Palavras-chave: Gênero Textual. Interlocução. Blog. Produção de Texto. 

Resumo: A apropriação de um gênero requer situações significativas, concretas de interação. 

Diante disso, há necessidade de compreender a razão da escrita: escreve-se um texto para ser 

lido. Entretanto, na vida discente o que se observa é uma prática de produção textual direcionada 

apenas à correção. Assim, torna-se imprescindível repensar esta prática pedagógica. Para tanto, 

se propõe a utilizar o blog como um instrumento de mediação tecnológica para determinar 

mudanças fundamentais no modo de ser da produção, circulação e recepção dos textos dos 

alunos e, com isso, despertar o interesse do educando pela escrita por meio da situação de 

interlocutores reais. Tal prática objetiva-se em constituir-se uma via eficaz à escrita, levando-se 

em conta a variedade dos gêneros trabalhados a partir das situações de uso. Desta forma, este 

material didático, evidenciando o blog com as suas condições interlocutivas, insere-se a partir do 

pressuposto de que a linguagem deve ser trabalhada na visão dos gêneros textuais. Esta 

Sequência Didática apresenta, na maioria dos seus procedimentos direcionados à leitura e à 

escrita, atividades como: a identificação inicial do contexto de produção, recepção, avaliação, 

revisão final e publicação Essas estratégias propiciarão mais autonomia ao aluno para exercer 
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suas praticas comunicativas. 
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Artigo 

Título: Variação linguística e a representação de futuridade na fala de alunos do Ensino Médio. 

Palavras-chave: Variação. Futuridade. Fala. 

Resumo: Este trabalho está fundamentado na Teoria da Mudança e Variação Linguística 

(WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968 [2006], e segue as orientações metodológicas propostas 

para a pesquisa sociolinguística de acordo com o que preconizam o próprio LABOV (1972), 

TARALLO (2004) e SILVA-CORVALÁN (1989).Nosso objetivo é discutir a variação morfossintática 

relacionada à representação de futuridade na fala de alunos do Ensino Médio, período diurno, 

estudantes do Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga – Ensino Médio e Profissional e seus 

reflexos no uso das formas de futuro confrontadas com o que preconiza a língua padrão, 

veiculadas nas aulas de Língua Portuguesa. Trata-se de uma experiência resultante do Projeto de 

Intervenção Pedagógica realizada para obtenção de qualificação como professora do Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do 

Estado do Paraná - SEED, em parceria com a Universidade Federal do Paraná e a Faculdade 

Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. O ponto de partida para nossas reflexões 

está na crescente disseminação do uso das formas variantes de representação de futuro calcadas 

na forma: verbo IR como auxiliar + verbo principal no infinitivo (vou estudar), em detrimento das 

formas de futuro sintéticas consideradas tradicionais (estudarei) este é apenas um dos exemplos 

da representação de futuridade, pois há outros casos com grau menor de uso, mas que altera a 

forma sintética também. Através de nossa pesquisa verificamos a tendência do desuso das formas 

consideradas padrão de futuro. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Variação linguística e o ensino da língua portuguesa 

Palavras-chave: Inclusão, diversidade, valorização, identidade, cultura. 

Resumo: Partimos do princípio de que uma escola dialógica nos moldes propostos por Bakhtin 

(1999) deve ser inclusiva e deve respeitar a diversidade linguística do aluno, considerando neste 

aspecto todo gênero de expressão linguística como aceitável. Objetivos: • Entender que a Língua 
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Portuguesa, por fatores históricos e sociais, é constituída por variedades linguísticas que devem 

ser valorizadas e respeitadas; • Estimular a autoestima daqueles que se sentem desvalorizados 

ou discriminados; • Verificar a noção de crença e atitude linguística do usuário da língua, em 

relação ao seu dialeto e, em geral, em relação à língua portuguesa; • Valorizar a identidade 

cultural dos alunos frente ao dialeto utilizado pelo grupo onde está inserido; • Propiciar práticas de 

desenvolvimento de oralidade, produção de texto e análise linguística, formando por base o 

fenômeno da variação. Metodologia: Apresentação do assunto aos alunos, em seguida será feita 

uma pesquisa sobre a diversidade lingüística, um debate também será realizado para identificar o 

posicionamento dos docentes a respeito da situação-problema, exibição de alguns vídeos, filmes 

e leitura de textos com a temática, confecção de banners que mostrem a diversidade  linguística 

existente no Brasil;  Análise e  produção de textos, focando apenas o conteúdo das 

produções,pesquisa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA PERRELLI HALILA 

ORIENTADOR: IONE DA SILVA JOVINO 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: De polaco a descendente de poloneses: construindo práticas pedagógicas de valorização 

cultural 

Palavras-chave: Diversidade. Biografia. Preconceito. Imigrantes poloneses 

Resumo: Este artigo relata a experiência da implementação do projeto “História dos imigrantes 

poloneses em São João do Triunfo: construindo conhecimentos a partir do gênero biografia”, 

desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Rede Pública 

Estadual do Paraná em um colégio do município de São João do Triunfo – PR, no segundo 

semestre de 2010. Apresenta o percurso da realização do projeto, desde sua concepção, a 

trajetória, a implementação, desafios e resultados. Expõe a Sequência Didática desenvolvida 

como apoio pedagógico à implementação do projeto. Mostra as contribuições do Grupo de 

Trabalho em Rede e a importância de conhecer a biografia. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: História dos imigrantes poloneses em são joão do triunfo: construindo conhecimentos a 

partir do gênero biografia 

Palavras-chave: gênero biografia, TICs, sequência didática. 
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Resumo: Através do gênero biografia os alunos e alunas deverão escrever sobre a história de 

seus familiares, moradores de São João do Triunfo, os imigrantes e descendentes de poloneses e 

os que não são para conhecer de sua origem. 
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Artigo 

Título: Leitura da literatura: uma necessidade não só acadêmica, mas social. 

Palavras-chave: leitura; literatura; metodologia. 

Resumo: Este artigo descreve o Plano de Trabalho desenvolvido no 1º semestre de 2009, em 

cuja abordagem foram propostas metodologias dinâmicas que priorizam o leitor diante do texto 

sendo esse um dos objetivos desse artigo e esperando contribuir na elaboração de sentidos e de 

novos significados para o ensino de Literatura, mais especificamente da leitura literária, revendo 

concepções na formação desse aluno/leitor e que essa busca de novas metodologias atendam os 

horizontes de expectativas dos mesmos. Assim, propomos como embasamento teórico a Estética 

da Recepção de Jauss  (Jauss, 1994), transformada em método pelas professoras Maria da Glória 

Bordini e Vera Teixeira de Aguiar (Bordini e Aguiar, 1993). Essa teoria e o método recepcional 

contemplados no projeto, acredita-se contribuem para a formação de leitores livres, críticos e 

sujeitos da própria leitura, percebendo-se parte da tríade obra/autor/leitor, havendo uma interação 

no trabalho da dimensão estética do texto nas aulas de Literatura, motivando-os a interagirem e 

oportunizando a esses alunos de EJA-EM, desvincularem-se da simples obrigatoriedade da tarefa 

de ler para avaliações e  vestibulares. Pretendeu-se com esse método contribuir ainda, não só na 

ampliação vocabular, mas também na capacidade de observação, imaginação e comparação. Foi 

o que se buscou na implementação da Unidade Didática e obteve-se como resultado alunos mais 

críticos e dispostos a buscar novas leituras após  vivenciarem esse modo dinâmico de abordagem 

de textos. Resultados esses que após analisados foram descritos neste artigo. O médodo 

recepcional vem de encontro ao que Pennac (Pennac,1998) cita em seu ensaio sobre leitura: “...a 

leitura pelo simples prazer de ler.” 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura Literária: uma necessidade não só acadêmica, mas social 

Palavras-chave: Literatura Literária. Leitor. Estética da recepção. 
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Resumo: A presente Unidade Didática justifica-se pela preocupação, no ambiente escolar, no 

que se refere à formação de leitores, especialmente da leitura literária, tornando-se dessa forma 

urgente a (re)significação dessa leitura específica nos ensinos Fundamental e Médio, por ser ela 

importante na formação do aluno/leitor. Adequar metodologias contribuindo para a modalidade de 

EJA, com aplicações práticas de abordagem interacional entre leitor e texto, obedecendo níveis de 

recepção literária, em uma visão dialógica e aplicá-la de acordo com a metodologia proposta de 

Bordini e Aguiar, voltada para a Estética da Recepção Literária, baseada na Teoria do mesmo 

nome, de Jauss, em que o leitor é priorizado e acreditando dar aos alunos leitores uma nova visão 

sobre a leitura literária. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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Artigo 

Título: Práticas discursivas articuladas à aprendizagem através de projeto: resignificando o 

conhecimento de si 

Palavras-chave: Conhecimento de Si. Discurso. Identidade. Aprendizagem por Projetos. 

Autonomia 

Resumo: Este projeto teve como fundamento a metodologia aprendizagem através de projetos, a 

qual abriu possibilidades ao aluno de aprender de modo relacionado e não linear partindo de 

questões pertinentes do cotidiano. Ao investigar a história de si, numa perspectiva 

sociointeracionista e discursiva de linguagem, procurou-se levar o aluno a compreender e analisar 

a construção/transformação de seus processos identitários, que consideraram aspectos como: 

genealogia familiar, origens étnicas, heranças culturais, naturalidade, entre outras conceituações 

que surgiram das necessidades e/ ou curiosidade de cada um. Ao integrar os eixos norteadores 

de Língua Portuguesa, oportunizou-se o contato com os mais vários gêneros discursivos, num 

enfoque interdisciplinar. Neste projeto utilizaram-se os aparatos tecnológicos como ferramenta que 

possibilitou interações entre os alunos no processo de desenvolvimento do conhecimento através 

do uso de: bate-papo, o fórum, o portfólio, o diário de bordo, uso de imagens, entre outras 

possibilidades. A finalidade principal foi orientar o aluno a trilhar seu próprio caminho na busca de 

sua autonomia. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Práticas discursivas articuladas à aprendizagem resignificando o conhecimento de si. 

Palavras-chave: Conhecimento de Si. Discurso. Identidade. Aprendizagem por Projetos. 

Autonomia. 

Resumo: A Unidade Pedagógica fundamenta-se na metodologia aprendizagem através de 

projetos, a qual abre possibilidades ao aluno de aprender de modo relacionado e não linear 

partindo de questões pertinentes do cotidiano. Ao investigar a história de si,numa perspectiva 

sociointeracionista e discursiva de linguagem, procura-se levar o aluno a compreender e analisar 

a construção/transformação de seus processos identitários, que poderá considerar aspectos 

como: genealogia familiar, origens étnicas, heranças culturais, naturalidade, entre outras 

conceituações que poderão surgir das necessidades e/ ou curiosidade de cada um. Ao integrar os 

eixos norteadores de Língua Portuguesa oportuniza o contato com os mais vários gêneros 

discursivos, num enfoque interdisciplinar.  Para o desenvolvimento das atividades e utilizar-se-á os 

aparatos tecnológicos como ferramenta que possibilita interações entre os alunos no processo de 

desenvolvimento do conhecimento através do uso de: bate-papo, o fórum, o portfólio, o diário de 

bordo, uso de imagens, entre outras possibilidades. A finalidade principal é orientar o aluno a 

trilhar seu próprio caminho na busca de sua autonomia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA BATISTA DA SILVA 
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Artigo 

Título: Leitura como instrumento de conhecimento e aperfeiçoamento da produção textual 

Palavras-chave: Leitura, produção textual, texto argumentativo. 

Resumo: Esse estudo aborda o texto argumentativo com o objetivo maior de apresentar 

estratégias que possam propiciar a compreensão e desenvolvimento de um texto argumentativo.O 

trabalho apresenta a análise dos resultados da aplicação de uma unidade didática sobre o tema 

\"aborto\", com o texto argumentativo, realizada no Colégio Estadual Godoy Moreira, na cidade de 

godoy Moreira-Pr, para alunos do Ensino Médio. Durante as aulas, percebeu-se que os 

estudantes apresentavam dificuldades na sua argumentação textual, portanto foi criado então o 

projeto \"Leitura como instrumento de conhecimento e aperfeiçoamento da produção textual\" a 

fim de melhorar a qualidade dos textos no que diz respeito à argumentação. Os trabalhos foram 

encaminhados por meio de diversas práticas: leitura individual, coletiva e dirigida de textos sobre o 
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tema escolhido, sessão argumentativa,vídeos, discussão em mesa redonda,anotações no quadro 

de giz e em cartazes, produção de texto em duplas, refacção dos textos e exposição destes para 

leitura de outras turmas. A utilização de recursos midiáticos, de TICs(Tecnologias de Informação e 

comunicação) favoreceu muito o trabalho docente, na motivação dos alunos e na pesquisa. Como 

resultado houve a melhoria da qualidade da produção textual de textos argumentativos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A leitura como instrumento de conhecimento e aperfeiçoamento da produção textual 

Palavras-chave: texto argumentativo, Leitura, Interpretação e Produção. 

Resumo: A prática de leitura  e produção de textos faz parte do cotidiano, não só nas escolas, 

mas também na vida do cidadão. É primordial que os estudantes saibam escrever e, para tanto, 

nada melhor que a leitura para aprimorar estas habilidades, pois a dificuldade em escrever 

provém também da falta de leitura. Esta, no contexto escolar não deve ser um ato mecânico e 

sincronizado para contentar a instituição. Tão pouco sem substância, significados, sequência e 

aprofundamento. Uma das formas encontradas para propiciar ao aluno a chance de se tornar 

letrado em interpretação e produção textual é o texto argumentativo. Argumentar não é tarefa fácil 

e somente com experiência e muita leitura o educando consegue produzir uma tipologia 

argumentativa que é importante em todos os níveis de ensino. A Unidade didática tem por objetivo 

levaro aluno a perceber a relação de sincronicidade entre os elementos do texto argumentativo, 

aqui realizado por meio de metodologias de pesquisa, atividades em grupo, aula expositiva, 

atividades práticas de leitura e interpretação, aguições, discussões e produção. Os multirecursos 

utilizados são livros, revistas, jornais, intenet, uso de vídeos e imagens na tv pendrive. Assim, o 

tema proposto possibilita a utilização dos diversos elementos da prática pedagógica para o ensino 

de Língua Portuguesa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA BERNADETE DA ROZA 

ORIENTADOR: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Prática de leitura responsiva: proposta de encaminhamento didático-metodológico com o 

gênero conto infanto-juvenil 

Palavras-chave: Gênero discursivo conto; leitura; sequência didática. 

Resumo: Pensar a formação do aluno leitor conforme a perspectiva da responsividade significa 
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compreender que, ao ler, o leitor constrói sentido em relação àquilo que está sendo lido, movendo 

conceitos e imagens interiorizadas, acrescentando novas e transformando as que já trazem 

consigo, ou seja, ele dá uma resposta consciente a tudo o que lê. Tomando como base essa 

compreensão teórica de leitura, trataremos, no presente artigo, dos resultados obtidos com a 

implementação do projeto Prática de leitura responsiva do gênero textual conto infanto-juvenil, 

apresentado com proposta de pesquisa dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, turma 2009/2011. Tal proposta teve como suporte teórico Bakhtin (1999, 2003), bem como 

as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008). Com base nessas teorias, que 

possuem em seu contexto os gêneros discursivos como ponto de partida para o ensino-

aprendizagem da língua, e considerando que são inúmeros e diferentes os gêneros produzidos a 

partir da e na interação (comunicação real e diária), entendemos que devemos repensar nossa 

prática docente, de forma que a aprendizagem da língua aconteça de modo significativo para o 

aluno, tanto no ato de ler ou na produção (oral ou escrita) de textos que circulam socialmente. 

Tratando especificamente da leitura como uma ação dialógica, que envolve o locutor e seu 

interlocutor responsivamente, desse projeto resultou a produção de uma Unidade Didática, 

planejada conforme a metodologia da sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004) e adaptada por Costa-Hübes (AMOP, 2007) e Costa-Hübes (2008). A 

implementação ocorreu na turma da 5ª série do Ensino Fundamental/6ºano da Educação Básica, 

da Escola Estadual João Paulo II, na disciplina de Língua Portuguesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Unidade didática: uma proposta de trabalho com o gênero textual “conto”, segundo a 

metodologia da sequência didática 

Palavras-chave: Gênero Conto; leitura responsiva; aprendizagem. 

Resumo: O conteúdo estruturante da nossa disciplina de Língua Portuguesa, é o Discurso como 

prática social, sendo assim observei que os alunos, ao ingressarem na 5ª série, trazem consigo 

várias dificuldades na prática da leitura, da oralidade e da escrita. Neste trabalho, priorizei a leitura 

do gênero conto infanto-juvenil, com encaminhamentos metodológicos que possibilitem a prática 

de atividades interpretativas consistentes, introduzindo o aluno a uma leitura responsiva do texto 

lido, ouvido. Essa leitura compreensiva no contexto escolar é imprescindível para que a escola 

cumpra com sua função, que é viabilizar o saber sistematizado, levando em conta o contexto 

social, econômico e ideológico do aluno. Objetivo: Sistematizar procedimentos didáticos-

metodológicos, envolvendo situações de leitura e interpretação, com o gênero discursivo conto 

infanto-juvenil, na perspectiva de contribuir com a prática docente e de melhorar o processo de 

leitura responsiva de alunos da 5ª série do ensino básico, da escola Estadual João Paulo II. 

Metodologia: •Verificar o nível de leitura responsiva dos alunos; (com leitura de gêneros textuais 
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curtos). Apresentar e reconhecer o gênero textual conto infanto-juvenil; •Ler, juntamente com os 

alunos os contos; •Desenvolver atividades de leitura, utilizando-se da metodologia da sequência 

didática. •Apresentar aos alunos questões escritas, para a verificação da compreensão textual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CAROLINA TEXEIRA 

ORIENTADOR: ROOSEVELT ARAUJO DA ROCHA JUNIOR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Histórias em quadrinhos. 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Histórias em Quadrinhos. Leitura. Interdisciplinaridade. 

Resumo: O presente artigo aborda as Histórias em Quadrinhos como um valioso recurso 

pedagógico na sala de aula. Seu objetivo principal é analisar a importância das Histórias em 

Quadrinhos como elemento eficaz nas práticas discursivas de oralidade, leitura e escrita 

considerando a interdisciplinaridade nas suas diferentes possibilidades pedagógicas, sendo que 

no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e na adaptação das obras literárias, elas são 

importantes aliadas na formação de leitores. O público alvo foram os alunos de uma 5ª série do 

Colégio Estadual Professora Hildegard Sondahl - EFM de Curitiba – PR, mas de modo geral 

envolveu uma grande parte dos alunos da escola e a comunidade. Apresentaremos os resultados 

de um longo tempo dedicado exclusivamente aos estudos e pesquisas, com volta à universidade, 

contato direto com os professores nos momentos de cursos e os dedicados às orientações. As 

experiências adquiridas durante a construção do Projeto de Intervenção Pedagógica, a produção 

do Material Didático, bem como da Implementação do Projeto na escola e outros, serão relatados 

no decorrer deste artigo. A política educacional inovadora de formação continuada para 

professores, ofertada pelo Governo do Estado do Paraná, está resultando em produção de novos 

conhecimentos e práticas educativas qualitativas no âmbito das escolas públicas do Estado do 

Paraná, proporcionando aos educadores que fizeram ou fazem parte do programa alento e uma 

ação que lhes dá condições de tornar seu fazer mais dinâmico no dia a dia da sua vida 

profissional. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Histórias em Quadrinhos 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, leitura, interdisciplinaridade. 

Resumo: O Material Didático, apresentado em forma de Unidade Didática será de grande auxílio 
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ao professor PDE na implementação do projeto na escola. Assim sendo, investigaremos a eficácia 

da leitura de Histórias em Quadrinhos nas turmas de 5ª série, tendo como principal objetivo a 

inserção dos educandos ao mundo da oralidade, leitura e escrita de forma prazerosa, com o 

intuito de adquirir bons resultados no processo ensino aprendizagem. Pretende-se ainda, incitar 

os professores das várias áreas do conhecimento a repensar conceitos e procedimentos 

metodológicos, despertando assim o seu interesse particular, enquanto leitor. São inúmeras as 

possibilidades metodológicas que as Histórias em Quadrinhos oferecem: pesquisa nas diversas 

mídias, produção de histórias, de textos, aulas expositivas, várias situações de leitura etc., além 

da arrecadação de gibis para a montagem da Gibiteca na escola, promovendo uma maior 

integração entre escola e comunidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA JAREMA 

ORIENTADOR: PASCOALINA BAILON DE OLIVEIRA SALEH 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: O letramento das 7ª séries do Ensino fundamental: O desafio de tornar o adolescente leitor 

Palavras-chave: Leitura. Propaganda. Ensino. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar  os resultados de uma proposta de 

trabalho de letramento dos alunos de 7ª series obtidos a partir da implementação da proposta de 

intervenção na Escola Estadual Medalha Milagrosa. A partir de um Plano de Trabalho elaborado 

em 2009, como parte das atividades do PDE, levamos aos alunos a prática de leitura através de 

textos publicitários, principalmente.  Com base na análise desses textos e reflexões iniciais sobre 

tema, objetivo, imagem e recursos linguísticos, os alunos trabalharam a leitura de modo que as 

ideias pertinentes aos temas propostos em sala fossem analisadas, discutidas e enfatizadas. 

Assim, para que fosse desenvolvida a competência comunicativa dos educandos, foi elaborado 

um material que propiciasse a exposição do estudante a  diferentes textos publicitários para que 

ele pudesse apreender o que os caracteriza enquanto gênero. Com esta intervenção pedagógica 

procuramos intensificar a prática de leitura e, assim, contribuir, não somente motivando-os a essa 

prática, como também levando-os ao reconhecimento do valor dessa atividade intelectual, tão 

necessária para as suas vidas diárias. Assim, acreditamos que priorizar a leitura na escola é o 

melhor caminho para torná-la um lugar de desenvolvimento e formação de pessoas melhores 

preparadas para a vida. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e interpretação de textos publicitários 

Palavras-chave: leitura;práticas de leitura; formação de leitores 

Resumo: Os resultados das avaliações oficiais mostram que a falta de leitura está se tornando 

uma constante na vida dos jovens. Sabe-se que as consequências geradas por essa situação 

refletem e muito na aprendizagem e na vida dos alunos. Sendo assim, pretende-se por meio deste  

projeto de intervenção em turmas de  7ª séries do Ensino Fundamental do da Escola Estadual 

Medalha Milagrosa, Ponta Grossa, Paraná, na disciplina de Língua Portuguesa, desenvolver 

atividades de leitura apoiadas em  gêneros textuais publicitários orais,escritos e veiculados que 

circulam na sociedade e que abordem temas variados que possam despertar o interesse dos 

alunos pela leitura. O propósito é, por meio de aplicação de diferentes estratégias de leitura, 

contribuir para a formação de alunos críticos, capazes de entender que ler é um ato político, 

condição essencial para exercer a sua cidadania. Sendo assim, espera-se que este projeto possa 

colaborar para a formação de leitores capazes de compreender e interpretar os significados  

explícitos e implícitos em um texto. O suporte teórico para fundamentar as práticas de leitura em 

sala de aula estará assentado em autores que discutem a importância de se trabalhar a leitura na 

perspectiva de letramento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA RODRIGUES 

ORIENTADOR: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Dificuldades Ortográficas: um trabalho de análise sobre a apropriação da escrita alfabética 

da Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: ensino de língua portuguesa; produção escrita; ortografia. 

Resumo: O presente estudo teve por objetivo analisar, as principais dificuldades ortográficas, 

detectadas em textos de alunos, de 5a série ,do Ensino Fundamental de escola pública de 

algumas cidades do Oeste do Paraná. A pesquisa bibliográfica teve início em setembro de 2009, 

com a garimpagem de obras de autores que discutem sobre o assunto e, em seguida, partiu-se 

para a pesquisa de campo, a qual consistiu na coleta de amostras de textos de alunos de 5a 

série, solicitados aos professores. Após a coleta, realizou-se a análise das produções escritas, 

para posterior construção de gráfico, onde foram apontados as principais alterações  ortográficas, 

o que serviu de base para a construção do material didático pedagógico que foi socializado aos 
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professores de Língua Portuguesa que atuam com 5ª série, do Colégio Estadual Jardim Santa 

Cruz, gravado em CD, para desenvolvimento das atividades em sala de aula, visando contribuir 

para o ensino dessa temática. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Abordagem da ortografia em sala de aula de língua portuguesa 

Palavras-chave: ortografia; lingua portuguesa; 5ª série. 

Resumo: O presente Caderno Pedagógico é parte do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

Dificuldades Ortográficas: um trabalho de análise sobre a apropriação da escrita alfabética da 

Língua Portuguesa”,  tendo como objetivo socializar com os professores de Língua Portuguesa do 

Colégio Estadual Jardim Santa Cruz, o resultado de um estudo sobre as dificuldades ortográficas 

encontradas em textos de alunos de 5ª série de escolas públicas de algumas cidades do Oeste do 

Paraná. Na realização da pesquisa, fizemos um levantamento das principais dificuldades 

ortográficas em produções escritas de alunos de 5ª série do Ensino Fundamental, por meio de 

análise rigorosa das alterações presentes nos referidos textos, registro em tabela, elaboração de 

gráficos para demonstrar as alterações com maior incidência. A partir dos dados coletados na 

análise diagnóstica, passamos à elaboração deste material didático pedagógico, buscando uma 

forma de trabalho diferenciada, com atividades que levem o aluno a refletir sobre a ortografia da 

língua portuguesa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ROOSEVELT ARAUJO DA ROCHA JUNIOR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Aprendendo com música e poesia 

Palavras-chave: música, poesia, sensibilidade, criatividade. 

Resumo: O presente artigo tem como finalidade divulgar a pesquisa e implementação da 

Proposta de intervenção em uma escola pública do Estado do Paraná com alunos do 1º ano do 

ensino Médio a partir de leituras de poesias e audições de músicas bem como a relação existente 

entre elas. Onde pode-se constatar que dentro da literatura elas  têm um grande valor histórico, 

cultural e estético e muitas vezes são estudadas separadamente. Este projeto objetivou ainda o 

trabalho de cada aluno, onde pode usar de sua imaginação e de sua liberdade de expressão para   

criar sua própria poesia  seguindo dois poetas famosos e, também na elaboração de letras de 
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música seguindo dois compositores e intérpretes de nossa música popular brasileira, 

comprovando  que o aluno ao produzir um texto deve ter a convicção do que quer produzir e qual 

o objetivo que está implícito em sua produção. Assim, se combinando a poesia presente em letras 

de músicas pode-se notar o interesse e a curiosidade em conhecer os seus valores histórico-

cultural e também as formas como foram se desenvolvendo e mudando durante os anos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Aprendendo com Música e Poesia 

Palavras-chave: literatura, poesia, música, leitura, 

Resumo: Neste projeto, a literatura  será trabalhada usando a poesia e a música. Assim, leitura, 

interpretação e audição se encontram para mudar formas tradicionais de leitura, bem como em 

aproveitar a apreciação musical dos alunos do ensino médio, confirmando uma ponte existente 

entre estas duas artes onde será desenvolvido nos leitores ou ouvintes leituras ou audições por 

prazer, e não somente pela busca ao imediatismo das coisas. Também serão trabalhadas como 

recursos para desenvolver neles, a reflexão, a análise e a sensibilidade presentes em poesias e 

letras de músicas.O desenvolvimento se fará a partir das relações existentes entre texto e melodia 

e em composições de poetas e músicos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA VAZ SANNA 

ORIENTADOR: NERYNEI MEIRA CARNEIRO 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Aprendendo com bom humor 

Palavras-chave: leitura; humor; crônica 

Resumo: A leitura é um instrumento para o desenvolvimento individual e fundamental para o 

pleno exercício da cidadania. Entretanto, é vista de forma negativa pela maioria dos estudantes 

que consideram o ato de ler sinônimo de obrigação escolar. Na busca de alternativas que visem 

mudar esse quadro negativo, o presente artigo objetiva tratar da questão da formação do leitor. 

Para tanto, sugere como possível proposta de trabalho uma experiência de leitura, em que se 

utiliza o Método Recepcional e crônicas de humor com o intuito de estimular os alunos à prática 

da leitura, bem como desenvolver a capacidade reflexiva e crítica dos mesmos. A experiência foi 

realizada com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental da Escola Estadual Carlos Augusto 

Miranda Nichols de Santa Mariana e pode-se observar a empatia dos alunos pelo tema trabalhado 
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e que o humor criou um clima propício para a aprendizagem, facilitando os processos de 

socialização, comunicação e expressão. Portanto, no processo de formação do leitor, a crônica de 

humor surge como recurso didático-pedagógico eficaz. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Aprendendo com bom humor 

Palavras-chave: leitura; humor; crônica. 

Resumo: Em nossa prática escolar, observamos que muitos alunos são resistentes à atividade de 

leitura, consideram-na enfadonha e tortuosa e quando a praticam, não demonstram prazer. Para a 

maioria, o ato de ler é sinônimo de obrigação escolar. Torna-se imprescindível a adoção de uma 

nova postura do professor diante do ensino-aprendizagem da leitura, o qual permita a expansão 

dos conhecimentos, das habilidades intelectuais e da tomada de posições por parte do aluno. 

Assim, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de cativar o aluno para a leitura e torná-lo 

um leitor competente, autônomo, crítico e conhecedor da visão de mundo em que vive, com hábito 

e gosto de ler independentemente das obrigações escolares e garantia de uma participaçao mais 

ampla na vida social. Esta Unidade Didática é uma proposta de atividades que incluem crônicas 

de humor com o objetico de estimular os alunos da 7ª série à prática da leitura, bem como 

exercitar a imaginação e a criatividade e desenvolver a capacidade reflexiva e crítica dos mesmos. 

  Com esse intuito, a metodologia dada a este trabalho está pautada no Método Recepcional que 

visa ampliar, gradativamente, o horizonte de expectativas do aluno, através do contato deste com 

diferentes tipos de textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DA LUZ DE MACEDO VITORINO 

ORIENTADOR: JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNOLI 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O desafio de se render a leitura. 

Palavras-chave: estrategias; leitura; resultado. 

Resumo: Esta proposta objetivou a busca de estratégias que pudessem melhorar o trabalho do 

professor através da leitura em sala de aula, beneficiando o público estudantil. A aplicação de 

leitura, nas escolas encontra-se em decadência, em vista disso, observamos a necessidade de 

ações que suprisse esta lacuna, com projeto que solidifique a formação do leitor, procurando 

torná-lo apto a compreender, refletir, analisar e interpretar, não somente as histórias em 
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quadrinhos, as tiras, mas todos e qualquer gênero literário. A proposta de se trabalhar as revistas 

e tiras em quadrinhos, a principio objetivou incentivar o aluno o gosto pela leitura, por ser gênero 

curto, ilustrativo, cômico e lúdico, bem como auxiliar o professor nesta tarefa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Despertar o interesse e o gosto pelo leitura a partir das revistas e tiras em quadrinhos 

Palavras-chave: Estratégias. Leituras. Resultados. 

Resumo: As atividades sugeridas neste caderno pedagógico visam à leitura em primeiro lugar e a 

partir dela reflexão do que foi lido com o objetivo de levar aluno a se tornar um leitor crítico, ativo e 

mais atento. Propondo atividades que incentivem leitura de uma forma viva e criativa. Também 

auxiliar o professor da rede de ensino do estado do Paraná a trabalhar com este gênero discursivo 

que venha a suscitar no docente o interesse em criar suas próprias atividades, visando 

capacidade e o envolvimento dos seus alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA ABREU 

ORIENTADOR: JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNOLI 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Leitura na Escola:Compromisso de Todos! 

Palavras-chave: Leitura; docentes; interdisciplinaridade; compromisso. 

Resumo: Este artigo apresenta um estudo sobre a situação da leitura na escola e os resultados 

obtidos a partir da implantação da proposta de intervenção no Colégio Estadual Professor Jose 

Guimarães, em Curitiba, sobre a questão da leitura interdisciplinar. Este trabalho faz parte do 

programa PDE, (Programa de Desenvolvimento Educacional do Governo do Estado do Paraná e 

propõe uma série de reflexões sobre a Leitura e o papel que ela vem representando na escola: 

apenas conteúdo de língua Portuguesa, ao invés de conteúdo de todas as disciplinas.  Grande 

parte dos professores ainda a utilizam apenas como pretexto para o ensino gramatical ou de 

interpretação textual e nas demais disciplinas como suporte para provas e avaliações. A leitura 

diversificada, contextualizada e interdisciplinar pode significar um novo olhar sobre a realidade 

escolar e do educando. Ela é capaz de aproximar o conteúdo da realidade do aluno, ampliando 

perspectivas de vida e de trabalho. Toda escola deve ter os seus projetos de leitura bem 

delineados buscando na leitura e na interdisciplinaridade a transformação, a superação do 

educando num desenvolvimento mais global, mais humano e crítico para a compreensão e a 
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busca de uma sociedade mais desenvolvida e justa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura na escola : compromisso de todos. 

Palavras-chave: leitura, interdisciplinaridade, transformação. 

Resumo: Só os professores de Português devem ter a preocupação e a responsabilidade com o 

desenvolvimento da leitura nas escolas? Essa tarefa tem sido delegada quase sempre só aos 

profissionais desta área, embora os problemas envolvendo a leitura, a interpretação, e a escrita 

afetem a todas as disciplinas. A leitura na Escola deve ser muito mais do que pretexto para o 

ensino gramatical, interpretação textual, ou nas demais disciplinas como suporte para provas e 

avaliações. As escolas devem ter projetos de leitura voltados ao desenvolvimento crítico dos 

alunos, mas, sobretudo, colocar a leitura como categoria fundante, base de todo o 

ensino/aprendizagem. Ela é a ponte que vai promover o encontro e o reencontro dos saberes 

necessários ao desenvolvimento pleno do educando preparando-o para o pleno exercício da 

cidadania. Assim, o trabalho com a Leitura deve ser entendido como compromisso primeiro da 

Escola, na pessoa do diretor, e de todos os profissionais envolvidos no processo 

ensino/aprendizagem, uma vez que, quanto mais o aluno expande seus conhecimentos e sua 

visão de mundo, tanto mais ele entende todo o universo escolar com suas exigências, disciplinas 

e múltiplas linguagens. O objetivo deste projeto - com perspectivas interdisciplinares - é dar 

oportunidade aos professores de participarem de reflexões sobre a prática da leitura, através de 

oficinas contextualizadas buscando à adoção de uma nova postura, valores e principalmente 

atitudes. O caderno pedagógico, elaborado para o trabalho com os professores sobre leitura 

interdisciplinar, é composto de parte teórica e oficinas práticas com textos para leitura, estudo, 

reflexão e debates, priorizando a questão da interdisciplinaridade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES ALVES 

ORIENTADOR: ALBA MARIA PERFEITO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O conto: uma leitura na perspectiva  bakhtiniana 

Palavras-chave: leitura, gêneros discursivos, conto, Plano de trabalho docente. 

Resumo: Este artigo relata o processo de implementação de uma proposta de intervenção 

pedagógica - na 1a série do Ensino médio, do Colégio Estadual Professora Maria Cintra de 
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Alcântara – exigência do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. 

Pautado nos aportes teóricos de Bakhitn (2003), Fiorin (2002), Gotlib pedagógica - na 1a série do 

Ensino médio, do Colégio Estadual Professora Maria(1985), Coelho (2010), Gasparin (2002) e 

outros, o gênero conto foi abordado, na perspectiva dos gêneros discursivos, por meio da análise 

dos contos do realismo fantástico “Fronteira” e “O Cachorro Canibal”, de José J. Veiga. Após uma 

síntese da história do conto e uma breve definição dos conceitos de gêneros discursivos, esferas 

de atividades humanas, enunciado e dialogismo, o artigo traz a descrição do desenvolvimento das 

atividades concernentes à proposta de análise a partir dos aspectos constitutivos do respectivo 

gênero - conteúdo temático, estrutura composicional e marcas lingüístico-enunciativas, 

determinados pelas condições de produção - e viabilizados por meio dos passos do plano de 

trabalho docente – prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse, e prática 

social final – levando em consideração também os recursos lingüísticos, demarcadores das vozes 

alheias, mobilizados pelo autor. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Conto: uma leitura dialógica numa perspectiva bakhtiniana 

Palavras-chave: Conto. Leitura. Dialogia. Análise Linguística. 

Resumo: Justificativa: Este estudo decorre do nosso interesse em desenvolver um trabalho a 

partir de uma proposta de ensino da língua materna que privilegie os gêneros discursivos, mais 

precisamente o gênero conto, da esfera literária, voltado à primeira série do ensino médio da 

escola pública do Paraná. Propomo-nos a abordar conceitos próprios da teoria bakhtiniana como: 

esfera da atividade humana, condições de produção, conteúdo temático, construção 

composicional e estilo, apoiando-nos no Plano de Trabalho Docente de Gasparin. Objetivo: 

Analisar contos de J. J. Veiga, abordando conceitos bakhtinianos como gêneros discursivos, 

esferas de atividade humanas, dialogismo e aspectos relativos ao conteúdo temático, condições 

de produção, estrutura composicional e marcas linguístico-enunciativas. Metodologia: 

Encontramos no Plano de Trabalho Docente um instrumento seguro e eficiente para o 

encaminhamento metodológico das atividades que serão propostas aos alunos envolvidos neste 

estudo. Servimo-nos do roteiro de estudo apresentado por deste instrumento, para propor 

atividades de leitura e análise linguística dos contos de José J. Veiga, que serão desenvolvidas 

com orientação docente em sala de aula. O processo será avaliado a partir da proposta de leitura 

e análise de um 4º conto do mesmo autor, a ser escolhido pelos alunos que utilizarão um roteiro 

de análise semelhante ao empregado nos estudos dos três contos anteriores. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES CLARO DA SILVA 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A importância da leitura e a formação de leitores 

Palavras-chave: Estratégias de leitura. Formação leitora. Crônicas. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões sobre a importância da leitura e a 

formação de leitores, tendo como recurso o gênero literário “Crônica”. Versa, ainda, sobre o uso 

adequado de estratégias de leitura que possibilitam ao aluno adquirir o gosto pelo ato de ler, 

reconhecendo o valor da leitura crítica e proficiente, na dimensão social, para a formação humana 

do indivíduo. Este trabalho é fruto dos estudos realizados no Programa de Desenvolvimento 

Educacional, PDE do Paraná (SEED) 2009, em parceria com a Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná (UNIOESTE) na cidade de Cascavel. Nas atividades desenvolvidas procurou-se 

enfatizar a utilidade da leitura no universo escolar e fora dele, quando realizada de forma 

adequada e prazerosa, levando-se em conta a realidade social do aluno. Trata-se, mais 

especificamente, da apresentação dos resultados das ações vivenciadas no PDE com a 

experiência de Implementação Pedagógica, a partir da produção de uma Unidade Didática. Este 

projeto teve como público a sétima série do Colégio Estadual Monteiro Lobato – Ensino 

Fundamental e Médio da cidade de Dois Vizinhos – PR. Os estudos fundamentaram-se em 

teóricos que tratam das estratégias de leitura e dos processos da compreensão leitora, além das 

especificidades que caracterizam os gêneros discursivos. Dentre eles estão: Freire (1988) e Silva 

(1986 e 2005) com a perspectiva sociológica de leitura e Bakhtin (1992) com a concepção 

interacionista de linguagem, além de Koch e Elias (2006), Lajolo (2003) dentre outros.  Como 

metodologia utilizou-se as “estratégias de leitura” proposta por Solé (1998). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A crônica como incentivo à leitura 

Palavras-chave: Leitura. Formação leitora. Crônica. 

Resumo: O crescente índice de analfabetismo funcional no Brasil,demonstram que há, ainda, 

muito por se fazer na perspectiva de formação de leitores proficientes e críticos. Neste contexto, 

sabemos que grande parte dessa responsabilidade cabe a escola, porém, ela não tem atingido 

seus objetivos de forma satisfatória no que tange a formação de bons leitores, além de não 

despertar o prazer e o hábito de leitura nos alunos de todos os graus de ensino. No intuito de 

colaborar para que essa realidade se transforme, elaboramos esta Unidade Didática, na qual 
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propomos a utilização de estratégias diversificadas de leitura, com o gênero crônica, aqual, 

objetiva: conceituar o gênero literário crônica, apontando as características específicas do gênero; 

promover diversas situações de leitura do gênero “crônica”; propor atividades de escrita a partir 

das leituras realizadas das crônicas; estimular, por meio de atividades lúdicas, a prática da leitura 

de crônicas em sala de aula. A metodologia a ser utilizada contará com, questionário para 

conhecer o gosto de leitura dos alunos; aulas expositivas sobre as características do gênero, 

pesquisa na biblioteca e na internet sobre o autor de crônicas Fernando Sabino; dramatização de 

algumas crônicas como um recurso a mais de ampliação de conhecimento do ato de ler. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES NEVES OLSEN 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANA 

 

Artigo 

Título: Correspondências de cartas pessoais na escola: uma proposta significativa para leitura e 

escrita 

Palavras-chave: cartas pessoais; leitura; escrita. 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo propiciar ao educando o efetivo exercício de leitura e 

escrita na interação social e contribuir eficazmente com o desenvolvimento da autoria pessoal, 

utilizando o texto epistolar numa situação de uso aproximada do real, por meio de propostas 

pedagógicas em que as práticas de produção textual se realizem na interação verbal. Ocupa-se 

em descrever analiticamente os fatores que concorrem para que esse gênero textual assuma um 

dado funcionamento que faz dele uma produção de linguagem, socialmente situada, que 

engendra uma forma de interação particular. O projeto contou com um corpus constituído de 

cartas postadas, nas quais, em sua maioria, manifesta-se objetivamente uma relação de troca de 

cartas contínua entre os estudantes da oitava série do ensino fundamental. Inspirando-se em 

princípios teóricos e metodológicos advindos do sociointeracionismo. O projeto de intervenção 

acorreu mediante 32 horas aulas nas quais o aluno envolveu-se numa estreita relação entre teoria 

e prática, aprimorando leitura e escrita mediante trabalho com o gênero textual carta pessoal. No 

decorrer do projeto, houve produção de cartas, e-mails e intercâmbio de correspondências, 

finalizando o projeto por meio de fórum de debates. Os resultados obtidos no projeto de 

intervenção conduzem à seguinte conclusão: o funcionamento do gênero carta pessoal é 

constituído por movimentos essencialmente dialógicos que atravessam as práticas comunicativas 

e se refletem no processo de textualização da escrita dos textos. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Cartas Pessoais na Escola: Uma proposta significativa para leitura escrita 

Palavras-chave: Gênero textual, Cartas Pessoais,Interação Verbal,Leitura e Escrita. 

Resumo: A elaboração da Unidade Didática se justifica pelo desafio de formar leitores e 

produtores de textos mais eficientes, com a utilização do gênero textual cartas pessoais. O 

principal objetivo é instrumentalizar os alunos para o efetivo exercício da linguagem pautado na 

interlocução e em atividades planejadas que possibilitem aos alunos a leitura e a produção oral e 

escrita, em que o uso da linguagem em diferentes situações prioriza as práticas sociais e fomente 

a interação verbal como recurso de construção de textos epistolares, com ênfase em sua unidade 

temática. A metodologia baseada nas práticas discursivas de oralidade, leitura, escrita e análise 

linguística garantem a socialização do conhecimento, inserindo os alunos, independentes da 

origem quanto à variação linguística que possuem para sua expressão e compreensão. As 

atividades propostas consideram o aluno leitor e produtor, com destinatário e finalidades definidos, 

para decidir o que escrever, como escrever, numa situação real de uso da escrita e de produção 

de discursos nos quais os alunos se constituem como sujeitos do processo interativo. As 

atividades desta Unidade Didática criam oportunidades para o aluno refletir, construir, considerar 

hipóteses a partir da leitura de diferentes textos epistolares, para chegar à compreensão do 

funcionamento da língua na interação social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DILMA DA SILVA PEDROSO 

ORIENTADOR: JOYCE ELAINE DE ALMEIDA BARONAS 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Prática da leitura: um exercício essencial à cidadania 

Palavras-chave: Leitura. Literatura Infanto-Juvenil. Cidadania. 

Resumo: Este artigo vem buscar um significado mais profundo e profícuo para a leitura. Visando 

apresentar a importância da formação do cidadão e de seu autoconhecimento, pois o ato de ler 

caracteriza a relação do indivíduo com o mundo que o cerca, proporcionando seu 

desenvolvimento cultural, social e histórico. A leitura não deve ser vista apenas como um 

cumprimento de uma atividade pessoal, relaxante, acadêmica, mas como um elemento que 

enriquece o “ouvir” e o “falar”. Na busca desta prática e formação do gosto, torna-se relevante a 

participação dos pais, da instituição escolar e dos professores, que desde muito cedo devem atuar 
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para despertar o gosto e, consequentemente, cultivar o hábito. A leitura é um processo constante, 

que começa na escola e continua pela vida afora, através das influências da atmosfera cultural 

geral e dos esforços conscientes da educação. O Método Recepcional foi o que mais se destacou 

dentre os demais, por investir na literatura, permitindo ao leitor efetuar leituras críticas, ser 

receptivo a novos textos e às leituras de outrem, questionar as leituras efetuadas em relação a 

seu horizonte e transformar os próprios horizontes de expectativas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Prática da leitura: um exercício essencial à cidadania 

Palavras-chave: Leitura. Literatura Infanto-Juvenil. Cidadania. 

Resumo: O presente estudo pretende buscar um olhar crítico em relação à leitura de textos 

literários, a partir do Método Recepcional. Ressaltando a importância da leitura, a qual consiste 

uma atividade essencial para a cidadania, e proporciona uma prática pedagógica mais significativa 

ao aluno e um maior conhecimento. Através deste método, o aluno deverá interagir com os 

demais na sala de aula, participando de debates, produzindo textos etc. Desta maneira seu 

conhecimento e suas vivências ampliará sua capacidade de compreensão e interpretação de 

diferentes textos. Tal método torna o aluno apto a fazer inferências e comparações, aprimorando 

sua exigência de leitor em termos estéticos e ideológicos. Esta proposta se divide em seis 

módulos com a leitura de obras infanto-juvenil, na qual pode-se afirmar que o Método Recepcional 

proporciona ao leitor maturidade para interagir com a obra estética, comparando-a à realidade e, a 

partir desta experiência usufruir de todas as funções propostas pela literatura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO ALAMINOS MENDES CAIRES 

ORIENTADOR: IZABEL CRISTINA SOUZA GIMENEZ 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Textos literários como instrumento para a 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Educação de Jovens e Adultos. 

Resumo: Este trabalho é parte das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) do Estado do Paraná e registra o trabalho desenvolvido junto aos alunos do Ensino Médio 

do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA), de Assis 

Chateaubriand. O objetivo maior dessa proposta educacional foi o de motivar os alunos para a 

leitura literária, bem como auxiliá-los no desenvolvimento da prática da leitura de um modo geral, 
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e teve como suporte teórico o método recepcional elaborado pelas professoras Maria da Glória 

Bordine e Vera Teixeira de Aguiar, método esse pensado a partir dos pressupostos da Estética da 

Recepcão, apresentado por Hans Robert Jauss. Neste artigo são apresentados os resultados da 

implementação dessa proposta, os textos da esfera literária que foram utilizados e os 

encaminhamentos metodológicos propostos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Textos literários como instrumento para a formação do leitor da EJA 

Palavras-chave: Leitura, literatura, EJA. 

Resumo: Diante da inegável responsabilidade da escola no processo de formação do leitor, faz-

se necessária uma proposta metodológica para a motivação e o desenvolvimento da leitura, 

principalmente a literária, já que esta é, provavelmente, uma das práticas menos realizadas por 

parte dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Em função do problema mencionado, 

este material didático apresentará a possibilidade de realizar um trabalho com textos literários , 

em sala de aula, objetivando, desta forma, motivá-los para a leitura literária, bem como auxiliá-los 

no desenvolvimento da prática da leitura de um modo geral. Este trabalho tem como suporte 

teórico o método recepcional elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordine e Vera Teixeira 

de Aguiar, pensado a partir dos pressupostos da Estética da Recepcão, apresentado por Hans 

Robert Jauss. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO DA SILVA REZENDE 

ORIENTADOR: MARILEIA GARTNER 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Práticas leitoras no ensino médio: (re)vendo o texto literário 

Palavras-chave: Literatura; interartes; diálogo; leitura; aprendizagem. 

Resumo: Este artigo fundamenta-se no desenvolvimento de um trabalho de pesquisa com alunos 

do 2º Ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual São Vicente de Paulo, Irati – PR e tem como 

proposta buscar alternativas para minimizar as dificuldades encontradas, em sala de aula, no 

trabalho com a Literatura. Neste contexto, pretende-se sinalizar para experiências de leitura, 

fundamentadas em recursos contemporâneos de estudos da linguagem, além da teoria para o 

ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa/Literatura, proposta nas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (Paraná, 2008). Apoiando-se no dialogismo, em Bakhtin e, numa perspectiva 
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interartes, em Clüver, busca-se com o cinema entre outras artes, apontar para práticas leitoras 

que, pela interação, possibilitam o desenvolvimento do senso crítico, a produção de sentidos e o 

olhar diferenciado para o texto literário, entre outros textos artísticos. As práticas leitoras propostas 

constituem-se em recursos didático/pedagógicos e metodológicos com o objetivo de aproximar, de 

forma lúdica e prazerosa, os alunos do texto literário. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e cinema: um diálogo possível 

Palavras-chave: Literatura; interartes; diálogo; leitura; aprendizagem. 

Resumo: A Unidade Didática, Literatura e Cinema: Um Diálogo Possível tem como propósito 

refletir sobre alguns princípios que norteiam o trabalho com a Língua Portuguesa, em especial 

com a Literatura, o que pressupõe leitura, e ao mesmo tempo buscar alternativas para minimizar 

as dificuldades encontradas, em sala de aula, no trabalho com textos literários. Neste contexto, 

buscamos sinalizar para experiências de leitura, fundamentadas em recursos contemporâneos de 

estudos da linguagem, além da teoria para o ensino/aprendizagem de Língua 

Portuguesa/Literatura, proposta nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (Paraná, 2008). 

As práticas de leitura propostas constituem-se em recursos didático/pedagógicos e metodológicos 

com o objetivo de aproximar, de forma lúdica e prazerosa, alunos do texto literário. Buscamos 

apoiados numa perspectiva interartes com o cinema entre outras artes, apontar para práticas 

leitoras no trabalho com a Literatura que levem, pela interação, à produção de sentidos do texto 

literário. Pretendemos, pelas experiências de leitura, buscar possibilidades de aproximação 

dialógica entre o texto literário e o fílmico e, destes, com outros textos nas práticas de 

ensino/aprendizagem da Literatura. Os participantes serão avaliados pela interação, participação 

oral, escrita e criativa em relação às práticas leitoras realizadas buscando, principalmente, 

perceber na produção de sentidos, o senso crítico, o olhar diferenciado para o texto literário, entre 

outros textos artísticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO DIAS DE ARRUDA 

ORIENTADOR: NINCIA CECILIA RIBAS BORGES TEIXEIRA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Dos olhos ao coração – redescobrindo o mundo: práticas discursivas e gêneros textuais 

Palavras-chave: Língua. Desigualdade social. Práticas discursivas. Intertextualidade. Gêneros 
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textuais. 

Resumo: O presente trabalho aborda a temática “Desigualdade Social” e objetiva possibilitar, por 

meio de temáticas relevantes no cotidiano dos alunos sob forma de Sequência Didática (SD), a 

produção de leituras eficientes que os levem a analisar a realidade na qual estão inseridos 

levando em consideração a compreensão da produção dos sentidos materializados nos textos, 

com destaque para o diálogo existente entre os vários gêneros com uma mesma temática. O 

objetivo do trabalho foi o de contribuir na aprendizagem dos alunos a partir das práticas 

discursivas por meio da aplicação do trabalho com gêneros textuais em situações cotidianas. Além 

disso, buscou-se possibilitar, por meio de uma perspectiva interdisciplinar, a motivação do aluno 

para produzir poesias, resenhas de filmes, artigos de opinião levando em consideração a 

operação que se efetiva pela inserção explícita de determinado texto em outro texto. A proposta 

contemplou alunos da oitava série do Ensino Fundamental, e para a sequência foram 

selecionados os diversos gêneros: Vídeos, Charge, Artigo de Opinião, Poesia e Cinema por se 

pressupor que o contato deles com esses gêneros possam propiciar à prática, a discussão, a 

leitura de textos das diferentes esferas sociais. Com base nos conhecimentos adquiridos sobre o 

tema e após detectar as dificuldades de comunicação, realizaram-se a intervenção em sala de 

aula com a aplicação do material didático produzido para esta finalidade, foram desenvolvidos 

cinco módulos com o propósito de saná-las, de maneira que seja possível encaminhá-los à 

produção final.  O estudo da prática discursiva dos gêneros ocorreu em um contexto significativo, 

e a produção final consistirá na montagem de Fanzine com as produções dos alunos sobre o tema 

“Desigualdade Social” e divulgação em toda comunidade escolar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Dos olhos ao Coração – Redescobrindo o Mundo: Práticas Discursivas e Gêneros Textuais 

Palavras-chave: Língua. Desigualdade social. Práticas discursivas. Intertextualidade. Gêneros 

textuais. 

Resumo: Muito se tem discutido a respeito de como trabalhar textos nas escolas por esta não ser 

uma tarefa fácil encontra-se nas salas de aulas uma forte resistência, da parte dos alunos, em 

relação à leitura e a produção de texto. Nosso caminho é buscar por meio da diversidade textual 

práticas de linguagens e instrumentos que venham ao encontro da curiosidade de nosso 

educando e desenvolva suas capacidades de expressão oral e escrita em diversas situações de 

comunicação. O trabalho objetiva possibilitar, por meio de temáticas relevantes no cotidiano dos 

alunos sob forma de Sequência Didática, a produção de leituras eficientes que levem a analisar a 

realidade na qual eles estão inseridos levando em consideração a operação que se efetiva pela 

inserção explícita de determinado texto em outro texto. Contribuir na aprendizagem dos alunos a 

partir das práticas discursivas por meio da aplicação do trabalho com gêneros textuais em 
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situações cotidianas. Compreender a produção dos sentidos materializados nos textos, com 

destaque para o diálogo existente entre os vários gêneros com uma mesma temática. Como a 

proposta contemplará alunos de oitava série do Ensino Fundamental, para a seqüência foi 

selecionado os diversos gêneros: vídeos, Charge, Artigo de Opinião, Poesia e Cinema por se 

pressupor que o contato deles com esses gêneros possa propiciar a prática, a discussão, a leitura 

de textos das diferentes esferas sociais, assim, preparamos, então, uma seqüência de atividades 

planejadas a partir de uma situação inicial, em que os alunos demonstrarão seus  conhecimentos 

prévios, bem como suas  dificuldades. Detectadas as dificuldades de comunicação, serão 

desenvolvidos quatro módulos com o propósito de saná-las, de maneira que seja possível 

encaminhá-los à produção final. O estudo da prática discursiva dos gêneros ocorrerá em um 

contexto significativo, e a produção final consistirá na montagem de Fanzine com as produções 

dos alunos sobre o tema \"Desigualdade Social\" e divulgação em toda comunidade escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO MARTINS ALVES 

ORIENTADOR: VANDERLEIA DA SILVA OLIVEIRA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Televisão e Literatura: nos bastidores da fantasia 

Palavras-chave: Letramento Literário. Telenovelas. Sequência Expandida. Ensino e 

Aprendizagem de Leitura. 

Resumo: O presente artigo visa socializar uma prática pedagógica organizada e vivenciada a 

partir de pressupostos teóricos e metodológicos que proporcionam condições para leitura, 

interpretação, escrita e oralidade a partir de leitura de cultura de massa e clássicos da literatura. 

Neste caso específico, de telenovelas e de contos, fábulas, poesias, provérbios, aforismos, 

entrevistas, pesquisas, lendas e do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis. As atividades 

foram organizadas por meio de uma sequência didática aliando o método Recepcional (BORDINI 

& AGUIAR. 1993) e a Sequência Expandida (COSSON, 2006). Objetivando conduzir o leitor a 

partir da determinação de seu horizonte de expectativas, ao rompimento e a ampliação, 

possibilitando a leitura, análise, crítica, discussão e produção na condução ao Letramento 

Literário, proposto por Cosson. Na tentativa de conduzir a leitura do clássico, na íntegra, sem 

torná-lo maçante ou tomado como pretexto para avaliação sistemática de leitura encaminhando o 

leitor iniciante numa “viagem” segura, capaz de proporcionar momentos de prazer, compreensão, 

interesse e catarse no processo de formação de um leitor competente. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Televisão e Literatura: Nos bastidores da fantasia 

Palavras-chave: televisão; literatura e tecnologia; Machado de Assis; leitura; letramento literário. 

Resumo: O presente material foi concebido de forma a oportunizar aos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, uma proposta de leitura que faça parte de sua biblioteca vivida e os conduza ao 

letramento literário. Espera-se que, por meio da fantasia, seja possível formar leitores críticos, 

preenchendo os chamados \"vazios de leitura\". Esta é uma proposta didática destinada aos 

professores que queiram se aventurar pela literatura e cultura de massa, mais especificamente as 

telenovelas, propondo-lhes a abordagem da leitura literária envolvendo clássicos literários, 

adaptações para a TV e outros textos. sendo assim, faz uso do método recepcional em três de 

suas etapas: determinação, ruptura e ampliação dos horizontes de expectativas, bem como da 

denominada sequência expandida. Apresenta-se sequência didática que alia novelas de televisão 

ao clássico Esaú e Jacó, de Machado de Assis, obra eleita como corpus básico de trabalho. 

Organizado de forma a contribuir para a formação do professor, o material oferece textos de 

fundamentação teórica e apresenta sugestões de atividades divididas em três etapas: a 

apresentação do autor, a apresentação da obra e a leitura da obra em sua totalidade. A fim de 

garantir uma experiência inovadora de leitura os \"intervalos de leitura de Esaú e Jacó\" são 

entremeados com cenas de novelas e uma variedade de textos nos mais variados gêneros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO STEVANIN DA SILVA 

ORIENTADOR: JOAO CARLOS CATTELAN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Argumentar, uma habilidade que se aprende. 

Palavras-chave: Discurso; interação; artigo de opiniao. 

Resumo: Argumentar, uma habilidade que se aprende é uma proposta pedagógica direcionada a 

estudantes de oitava série do Ensino Fundamental que objetiva capacitar o educando a 

compreender como se constrói o gênero argumentativo. Através do aprimoramento de sua 

sustentação argumentativa, da leitura de alguns textos, como editorial, dissertação escolar, 

charge, cartum,carta do leitor e carta ao leitor  e estudo de textos dissertativo-

argumentativos,orais e escritos.,Objetiva-se  construir no educando uma postura segura frente à  

negociação de idéias,à tomada de posição e à refutação do argumento do outro. Propõe-se uma 

sequencia didática para o estudo da tipologia argumentativa, sua aplicabilidade social, 
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conhecimento de sua estrutura e comparação entre textos do gênero, o que deve levar o 

educando a  adquirir mais segurança na argumentação, criando hipóteses e, consequentemente, 

tornando-se um leitor mais competente, entendendo-se com capacidade, oportunidade e direito, 

não só de conhecer, mas também de interferir no contexto social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Argumentar, uma habilidade que se aprende. 

Palavras-chave: Discurso. Interação. Artigo de opinião. 

Resumo: O ensino da Língua Portuguesa através do exercício da articulação argumentativa pode 

e deve contribuir para o desenvolvimento psicológico e social dos educandos. Este trabalho visa a 

orientar os estudantes a agir com segurança dentro e fora do contexto escolar em situações de 

aprendizagem que os torne capazes de expor sem impor suas ideias, de inferir à respeito das 

mais diversas situações, de habilitá-los à oralidade e à escrita; enfim de prepará-los para as 

oportunidades, afinal, uma pessoa insegura em sua argumentação e fluencia considera-se 

inferiorizada e sem condições de interação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DOLORES DE SOUZA 

ORIENTADOR: JOAO CARLOS CATTELAN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Fábulas: um gênero discursivo para ser visto sob análise do discurso. 

Palavras-chave: Discurso. Interação. Dramatização. Produção. 

Resumo: Os gêneros textuais não são frutos de invenções individuais, mas formas socialmente 

maturadas em práticas comunicativas. Esta era também a posição central de Bakthin (1997), que 

trata os gêneros como atividades enunciativas relativamente estáveis. O presente artigo relata a 

experiência realizada por meio da implementação pedagógica na escola e trata-se do objeto de 

estudo do Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE 2009, cujo foco se pauta no gênero 

discursivo fábula, dividido em três momentos (leitura, debates, produções e dramatizações). O 

primeiro momento aconteceu com a fábula “A cigarra e a formiga”; o segundo, com “O fazendeiro, 

seu filho e o burro, e o terceiro, com “O leão e o Ratinho”. A partir daí, dividiu-se a turma em três 

grupos e cada um deles escolheu a fábula, leu, ensaiou, além de criar novas versões e fazer 

dramatizações da mesma. Após as dramatizações, os trabalhos finais foram individuais. Cada 

aluno produziu a própria fábula, que foi lida, reescrita e reestruturada e foi dramatizada para os 
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demais grupos. O trabalho com fábulas propiciou aos alunos mais facilidade com outros gêneros 

textuais, tanto na escrita como na leitura. Pode-se dizer que o trabalho com fábula foi uma 

oportunidade de lidar com a língua e com seus mais diversos usos no seu cotidiano. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Fábulas 

Palavras-chave: Oralidade. Produção. Criação. 

Resumo: As atividades propostas foram preparadas pensando nas dificuldades que nosso 

educando vem apresentando em compreender o gênero Fábula e com o propósito de que no final 

deste trabalho, os mesmos não só tenham compreendido o gênero Fábula como também estejam 

prontos a entender os demais gêneros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ELUIZA SOLAREVISKI 

ORIENTADOR: KATIA ALEXSANDRA DOS SANTOS 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: A palavra como instrumento de poder: uma contribuição da Análise do Discurso para o 

trabalho com textos em sala de aula. 

Palavras-chave: Discurso; relações de poder; Discurso, relações de poder, trabalho com textos 

em sala de aula 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo central divulgar a implementação pedagógica de 

uma proposta de trabalho com textos nas aulas de língua portuguesa, a partir do referencial 

teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha francesa (AD). Pretendeu-se focar as 

relações de poder que se estabelecem pelas palavras, ou seja, via discurso. Tal proposta se 

justifica uma vez que contribui para a formação de um aluno mais crítico e observador no que se 

refere ao uso da língua, sobretudo no que diz respeito às relações de poder que permeiam os 

discursos que circulam na sociedade.  A metodologia consistiu de um trabalho de análise e 

interpretação de textos que tinham como temática as relações de poder, com posterior produção 

de textos, tudo sob o enfoque da AD. Os resultados foram a percepção das relações de poder e o 

desenvolvimento da criticidade por parte dos alunos, assim como a consideração da língua 

enquanto discurso, ou seja, vinculada à história, ao aspecto social e à ideologia. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A palavra como instrumento de poder: uma contribuição da Análise do Discurso para o 

trabalho com textos em sala de aula 

Palavras-chave: Discurso; relações de poder; trabalho com textos em sala de aula. 

Resumo: O presente material didático tem por objetivo apresentar uma proposta de trabalho com 

textos em sala de aula, pautado na teoria da Análise do Discurso, focando as relações de poder 

que se estabelecem pelas palavras, ou seja, via discurso. Tal proposta se justifica uma vez que 

contribui para a formação de um aluno mais crítico e observador no que se refere ao uso da 

língua, sobretudo no que diz respeito às relações de poder que permeiam os discursos que 

circulam na sociedade. A metodologia consistirá de análise e interpretação de textos, a partir dos 

pressupostos da Análise do Discurso. Serão apresentados os textos: “A cartomante”, de Machado 

de Assis, e o filme (ou trechos do filme, como o professor preferir) “A hora de estrela”, baseado na 

obra homônima de Clarice Lispector. O próximo passo será abordar o tema direcionado à 

realidade dos alunos. Trabalharemos os efeitos positivos e negativos do uso da linguagem. Como 

finalização do trabalho, será proposta uma produção de um artigo de opinião sobre o tema. As 

produções dos alunos serão expostas no mural da escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA FATIMA FREIRE DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: WILSON RODRIGUES DE MOURA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Leitura de Romance e Poesia na escola, um desafio 

Palavras-chave: Leitura, literatura, poesia, romance. 

Resumo: O artigo aponta estudos teóricos metodológicos e estratégicos de ação para as aulas de 

Língua Portuguesa, desenvolvendo no aluno o querer ler, o saber ler e o ler para saber. 

Participaram deste trabalho trinta e seis alunos entre 1ºAB e 3°A - Ensino Médio, no Colégio 

Estadual João XXIII, em Janiópolis, Estado do Paraná. Como motivação para um diálogo sobre 

leitura de texto literário, exibiu-se um vídeo com o poema Menestrel, de Willian Shakespeare; e 

declamação, pelo professor, de poemas brasileiros, envolvendo os temas sociais políticos e 

econômicos. Depois, uma conversa descontraída sobre as preferências dos alunos em relação 

aos gêneros textuais literários, a importância da leitura para a vida e comentários de obras de 

referência da Literatura brasileira do século XIX, associada ao Realismo Naturalismo, no Brasil, 

poesias contendo as temáticas da vida real como paixões, ciúmes, preconceito, sexualidade e 
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problemas sociais. Ficando ainda a serem exploradas outras preferências dos alunos como terror 

e aventuras fantásticas. Assim, o processo da leitura se deu seguido de declamação de poesia, 

conversação, debates, montagem de vídeo, relatórios e produção de texto. Todos esses 

procedimentos estão apontados na Aplicação Metodológica e Estratégia de Ação, deste artigo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino e aprendizagem da leitura de romance e poesia da literatura                         

brasileira, dialogando com o texto de forma compreensiva e prazerosa. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Práxis. Exposição. 

Resumo: Os professores têm sempre encontrado resistência dos alunos referente à leitura. A 

maioria dos jovens não lê, não gosta e quando leem o fazem por obrigação. Principalmente 

quando se trata de romance. É muito raro utilizarem o livro, dão preferência a resumos de textos, 

na internet. Outro caos é a leitura de poesia que devida à rejeição deste gênero, leem-se com 

descaso, trava-se a compreensão. Por isso, esse projeto, intenciona trabalhar textos literários, no 

Ensino Médio, com objetivo de despertar no aluno a prática e o prazer de ler, produzindo 

significados para se posicionar com argumentos, aceitando ou não o discurso do outro. As 

atividades práticas estão pautadas nos estudiosos da Literatura, tais como: Aristósteles, Octávio 

Paz, Arnaldo Franco Júnior, Platão e Fiorin etc. Para tanto, o professor poderá propor leitura 

crítica e comparativa de livros, jornais. Dramatizações, debates, discussões, declamação, visitas à 

biblioteca, apresentação de slides, conhecimento da vida do  autor, do texto/intertexto/contexto, 

num processo de caráter formativo e instrumental. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA IVETE DOS SANTOS LUZ 

ORIENTADOR: SERGIO PAULO ADOLFO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Cultura Afro-brasileira e Africana - RAP: Leitura e Interpretação de Letras de 

Músicas/Poemas de Afrodescendentes 

Palavras-chave: Cultura; poema; rap; preconceito e música. 

Resumo: O conteúdo contempla a prática de leitura e reflexão social no âmbito da Língua 

Portuguesa, como foco de pesquisa sobre o processo ensino-aprenizagem, criticidade e 

historicidade. Conforme a DCE, a leitura é vista como ato dialógico e dentro deste contexto a 

valorização da Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e interpretação de letras de músicas/p 

Palavras-chave: Poema; música; RAP; cultura-afro e ideologia. 

Resumo: Vivemos numa sociedade onde a pressa, o relógio e a net nos controlam o tempo todo 

deixando-nos muitas vezes quase máquinas, mesmo que, atualmente, tudo isso já tenha se 

tornado um amálgama e dele precisemos e façamos parte. Quase máquinas sim, porque há 

educadores e educadoras, como você e eu, que acreditam que sonhar é possível e realizar coisas 

boas na sociedade é mais possível ainda, principalmente, na área da comunicação e na disciplina 

de Língua Portuguesa. Para a interpretação do conteúdo exposto nas músicas/poemas de RAP 

fundamentaremos no dialogismo de Bakhtin (2007, p. 105) uma vez que consiste nos diferentes 

discursos representados por uma sociedade, por uma comunidade, por uma cultura onde há a 

expressão das diferentes vozes. Optamos pelo trabalho com o RAP primeiramente por haver uma 

grande identificação com a música e com a cultura africana e afrodescendente que há no Brasil, 

segundo por perceber neste estilo uma oportunidade de trabalhar o lado poético, cultural, crítico e 

prazeroso. Ao proporcionar ao aluno tal oportunidade, aprimoram-se as práticas discursivas da 

oralidade, leitura e escrita, bem como o contato com a literatura. O jovem se identifica e se 

apropria do conhecimento científico, bem como partilha com o outro o seu conhecimento 

construído e vivido. Para isto, este material foi organizado a partir de uma sequência didática com 

o objetivo de definir um procedimento encadeado de passos, ou etapas, para tornar mais eficiente 

o processo de aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA JOSE DE CARVALHO 

ORIENTADOR: GESUALDA DOS SANTOS RASIA 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: A construção de jornal online: caminho para as práticas de leitura e de escrita. 

Palavras-chave: aluno, leitura, multimídia. 

Resumo: O artigo ora proposto visa mostrar formas de conquistar o aluno, desmotivado, a se 

envolver com a leitura de forma prazerosa, utilizando as mídias on-line, através dos recursos 

tecnológicos que as escolas oferecem, como TV Multimídia e laboratório de informática. Para isto, 

foi desenvolvido trabalho com os gêneros discursivos: Manchete; Editorial; Notícia; Entrevista; 

Resenha; Crônica, Charge; Letra de música; Foto; Paródia; Conto; Carta do Leitor; Resumo e 
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Relato. E ao adquirir conhecimento sobre os gêneros, e reproduzi-los de forma colaborativa, 

construiu-se um jornal, no blog, utilizando as TICs disponíveis. 

Pesquisas recentes revelam o baixíssimo nível de compreensão, interpretação e reflexão dos 

alunos do Ensino Fundamental e Médio. Um dos motivos apresentados é o baixo índice de leitura 

no país, associado à pouca existência de bibliotecas públicas. Esta também é uma realidade no 

Instituto Estadual de Educação de Maringá. Resultados obtidos em levantamentos apontam que o 

índice de reprovação, de desistência e de alunos aprovados por conselho de classe, neste 

colégio, aumentou significativamente. A falta de leitura pode ser um dos fatores que contribuiu 

para tais resultados. Em função disso, este artigo se propõe a discutir como a utilização de 

recursos midiáticos pode contribuir para a formação do aluno leitor. Para tanto, o estudo será: 

leitura, linguagem e letramento, leitura midiática e aprendizagem colaborativa, trabalho com 

gênero discursivo, método, análise de prática de leitura e escrita e conclusão. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A construção de jornal online: caminho para as práticas de leitura e de escrita. 

Palavras-chave: aluno, leitura, multimídia 

Resumo: O estudo aborda a leitura com a exploração de recursos midiáticos que contribuam para 

a formação do aluno-leitor. Propõe-se a envolver o aluno em atividades diferenciadas, 

desenvolvendo sua criticidade; aprendendo a ler a mídia; percebendo as intenções de cada 

locutor; interpretando e se situando no contexto. Também visa procurar formas de conquistar o 

aluno, desmotivado, a se envolver com a leitura, utilizando mídias e os recursos tecnológicos que 

o colégio oferece: TV Multimídia e laboratório de informática. Pesquisas recentes revelam o 

baixíssimo nível de compreensão, interpretação e reflexão dos alunos do Ensino Fundamental e 

Médio. O índice de reprovação, desistência e aprovados por conselho de classe aumentou. A falta 

de leitura é um dos fatores que contribuiu. Partindo deste princípio, pensou-se que é possível 

através deste projeto de leitura, oferecer diferentes formas de textos (literários, informativos, 

entretenimentos...) usando os mais variados suportes para que o aluno seja atraído para o mundo 

da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA JOSE DOS SANTOS MACEDO 

ORIENTADOR: LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI 

IES: UEM 
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Artigo 

Título: Estudo de poesias: um resgate do gosto da leitura e produção poética 

Palavras-chave: gênero; texto- poesia; lírica; escrita; leitura; estudo. 

Resumo: Esse projeto tem por objetivo o trabalho com o gênero poesia lírica nas 1ª séries do 

ensino médio, tendo em vista que a maioria dos alunos têm dificuldades na leitura e produção de 

textos poéticos. Com base nos estudos dos gêneros literários utilizaremos do gênero lírico para 

trabalhar a poesia de maneira prazerosa e estimulante junto aos alunos que demonstram 

desinteresse por esse tipo de atividade. Para tanto, criaremos estratégias de leitura e escrita de 

textos para o gênero poesia com base na Estética da Recepção, buscando ensinar ao aluno 

dessas séries a lerem e entenderem esse gênero numa visão textual e literária, unindo teoria e 

prática entre autor- texto-leitor, envoltos num mundo de fantasia e estranhamento, bem como do 

fazer poético. Teremos como base de estudos, textos dos poetas modernistas Vinícius de Moraes 

e Carlos Drummond de Andrade, com seus poemas de aspecto existencialista, os quais 

contribuirão em muito para o conhecimento dos alunos, e para os professores de português nas 

aulas de literatura em séries iniciais do ensino médio. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estudo de poesias: um resgate do gosto da leitura e produção poética 

Palavras-chave: recepção; gênero; poesia; escrita; leitura. 

Resumo: Esse projeto tem por objetivo o trabalho com o gênero poesia lírica nas 1ª séries  do 

Ensino Médio, tendo em vista que a maioria dos alunos têm dificuldades na leitura e produção de  

textos poéticos. Serão criadas estratégias de leitura e escrita de textos para o gênero poesia com 

base nas etapas do  Método Recepcional, buscando ensinar ao aluno dessas séries a lerem e 

entenderem esse gênero numa visão textual e literária, unindo teoria e prática entre autor- texto-

leitor, envoltos num  mundo de fantasia e estranhamento, bem como do fazer poético. Teremos 

como base de estudos, textos dos poeta modernista Vinícius de Moraes, com seus poemas de 

caráter Existencialista.O trabalho com o gênero poesia nas aulas de português precisa ser mais 

eficaz, para tanto, buscar em teorias como a da Estética da Recepção, uma luz para novas 

práticas e, em especial novas estratégias para que os alunos saiam  dessa  apatia com relação à 

leitura e produção de textos literários/poéticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA JOSE LOCATELLI 

ORIENTADOR: JOAAO BACELLAR DE SIQUEEIRA 

IES: UEM 
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Artigo 

Título: O resgate da história da escola como fator de humanização no cotidiano escolar 

Palavras-chave: Linguagem; gênero Memórias; história; humanização. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação do projeto produzido para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2009, do Estado do Paraná, abrangendo os 

alunos da sétima série, da Escola Estadual Rui Barbosa – Ensino Fundamental – Distrito de Içara 

– Município de Astorga – PR, com o propósito de utilização da linguagem na escuta e na produção 

de textos orais e escritos, através do resgate das memórias dos ex-alunos e ex-integrantes da 

escola sob a perspectiva de humanização no cotidiano escolar. Por meio do estudo do gênero 

Memórias foi possível fazer uma reflexão sobre o papel social da escola como agente 

humanizador, tendo em vista o instrumento decisivamente socializador da memória que é a 

linguagem, por meio de questionário previamente elaborado e executado através de entrevista 

com ex-alunos, ex-professores, ex-diretores e ex-funcionários da escola. Ao final do projeto, 

constatou-se que o resgate da história e o valor das experiências daqueles que passaram pela 

escola contribuíram para a humanização e o desenvolvimento afetivo e intelectual dos atuais 

alunos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero Memórias como resgate da história da escola no exercício da Língua Portuguesa 

Palavras-chave: linguagem; gênero Memórias; história; humanização. 

Resumo: O projeto propõe a prática da linguagem oral e escrita no estudo do gênero Memórias 

como forma  de interação social entre alunos e ex-alunos e ex-membros da escola e sua 

importância para a humanização no cotidiano escolar. Através do gênero Memórias, que 

representa o resultado de um encontro no qual as experiências de uma geração anterior  são 

repassadas a outra pela linguagem, pretende-se resgatar a história  e o valor das experiências 

daqueles que passaram pela escola e projetá-las no futuro dos próprios alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA KLUSKONSKI 

ORIENTADOR: RAQUEL TEREZINHA RODRIGUES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Crônicas de fernando sabino: um caminho para a reflexão sobre a vida 
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Palavras-chave: Crônicas; Fernando Sabino; intervenção pedagógica; leitura literária. 

Resumo: Formar leitores críticos e conscientes do seu papel na sociedade é um dos grandes 

desafios enfrentados por professores de Língua Portuguesa.  A leitura de textos literários contribui 

significativamente quando se pretende despertar no aluno, uma capacidade comunicativa 

eficiente. Nessa perspectiva, foram selecionadas algumas crônicas de Fernando Sabino para 

trabalhar a literatura no ensino fundamental por meio de atividades que contemplam as práticas 

discursivas essenciais para o ensino da língua materna: oralidade, leitura e escrita.   Escolheu-se 

o gênero textual crônica, uma vez que a leitura de textos literários curtos, além de ensinar, 

possibilita o direcionamento de reflexões sobre a vida, permitindo a realização de atividades orais 

e escritas de maneira agradável e profunda. Como proposta de intervenção pedagógica, elaborou-

se o Material Didático: “CRÔNICAS: Pequenos Detalhes, Grandes Lições”.   Esta proposta foi 

implementada no Colégio Estadual Professor Pedro Carli, em Guarapuava – Paraná para alunos 

de sétima série do período matutino. Este artigo tem por objetivo relatar os resultados obtidos na 

implementação da proposta pedagógica elaborada no PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Estado do Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Crônicas: Pequenos detalhes, grandes lições. 

Palavras-chave: Crônicas; literatura; Fernando Sabino, leitura 

Resumo: O trabalho com o gênero literário crônica prioriza a leitura como subsídio para o 

desenvolvimento de atividades orais e escritas, uma vez que a oralidade, a leitura e a escrita 

possuem um grande valor social por estarem presentes em todas as situações do cotidiano. As 

crônicas selecionadas abordam temas que retratam a vida, o homem e seus sentimentos, 

despertando a sensibilidade e formando cidadãos mais conscientes. O texto literário é um 

instrumento insubstituível na formação do homem na sociedade moderna, por ampliar seus 

conhecimentos humanos, culturais e linguísticos. As atividades orais e escritas motivam a análise 

e a reflexão sobre a realidade e auxiliam na construção do “eu” social, permitindo ao educando a 

mudança de visão acerca dos fatos, tornando-o sujeito autônomo na construção do saber e 

agente transformador de sua realidade. O “intervalo” proposto ao final da realização das 

atividades referentes aos textos, tem como objetivo principal, incentivar a leitura extraclasse, uma 

vez que, quem lê constantemente fala e escreve melhor. A produção de crônicas permitirá a 

confecção de um livro. Com essa atividade, o educando perceberá que ele é o sujeito de sua 

história e, sendo assim, cabe a ele escrevê-la com consciência, criticidade e  autonomia. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA LINDINALVA CUNHA E SILVA 

ORIENTADOR: ALBA MARIA PERFEITO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A peça teatral como gênero discursivo da esfera literária 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de língua; gênero discursivo peça teatral; práticas 

pedagógicas; Plano de Trabalho Docente. 

Resumo: O presente artigo objetiva analisar a experiência com a implementação do projeto PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional), meio pelo qual foi aplicado o gênero discursivo 

peça teatral situado na esfera literária, com uma proposta de trabalho de língua materna, na 

articulação entre as práticas de leitura, análise linguística e produção textual que foi viabilizada no 

2º ano do Ensino Médio, no 2º semestre do ano de 2010. Nessa perspectiva, foram abordadas as 

peças teatrais Sombras da Ouvidor e Ao Primeiro que viu a Maré de Ruy Jobim Neto, embasadas 

nas dimensões bakhtinianas dos gêneros – conteúdo temático, construção composicional e estilo - 

e de suas condições de produção - interlocutores, finalidade, época, local, suporte -, veiculadas 

por meio de um Plano de Trabalho Docente (PTD) exposto em Gasparin visando ao processo 

teoria-prática-teoria (GASPARIN, 2009). Este autor, baseando-se nos preceitos vigostkianos, 

propõe os seguintes passos, na abordagem dos conteúdos pedagógicos: prática social inicial (o 

que os alunos e os professores já sabem); problematização (reflexão sobre os principais 

problemas da prática social); instrumentalização (ações didático-pedagógicas); catarse (nova 

forma de entender a prática social) e, enfim, a prática social final (nova proposta de ação a partir 

do novo conteúdo sistematizado). Convém assinalar que tais fases constituem-se um todo 

indissociável e dinâmico, em que cada passo interpenetra os demais. Essa fundamentação 

postula a interação verbal, estabelecida pela língua com o sujeito falante e com enunciados 

anteriores e posteriores, em que a palavra (sinal) torna-se signo social e ideológico e, ganha 

diferentes sentidos, consoante o contexto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A peça teatral como gênero discursivo da esfera literária 

Palavras-chave: gêneros discursivos; peça teatral; ensino-aprendizagem 

Resumo: Nosso objeto de estudo é o gênero peça teatral (curta), tendo em vista certo gosto do 

aluno por encenar, mas não em ler. O estudo será embasado pela teoria  bakhtiniana. Para o 

autor (1988), é na interação verbal, estabelecida pela língua com o sujeito falante e com 

enunciados anteriores e posteriores, que a palavra (sinal) torna-se signo social e ideológico e 
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ganha diferentes sentidos, consoante o contexto. (PERFEITO; RITTER, 2009). Ainda, para 

Bakhtin (1992), a arte possibilita viver várias vidas em vez de uma só, e com isso enriquecer a 

experiência pessoal, e, ainda, participar internamente de outra vida, em nome do significado 

comportado por ela. Desse modo, entendemos o jovem demonstrar certo interesse pelo jogo 

dramático, Porém, aspectos essenciais da encenação não lhe são, normalmente, propiciados. 

Muito menos, a leitura e as especificidades dialógicas do gênero em foco. Tendo como público 

alvo alunos do ensino médio, abordaremos esse gênero da esfera literária, levando em conta o 

conteúdo temático veiculado, a organização composicional e as marcas de linguagem, de acordo 

com as condições de produção. (BAKHTIN, 1992). No entrelace à mediação escolar, nos 

orientamos pela metodologia exposta em Gasparin para um plano de trabalho docente (PTD,) 

visando ao processo teoria-prática-teoria, isto porque “ninguém começa do zero”, mas precisa do 

professor para atingir um segundo nível de conhecimento. Assim, ressaltamos a necessidade em 

se trabalhar o gênero exposto, por meio do PTD, considerando que “a escola, em cada momento 

histórico, constitui uma expressão e uma resposta à sociedade na qual está inserida.” 

(GASPARIN, 2009, p. 1-2). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA DA CRUZ 

ORIENTADOR: DANIEL DE OLIVEIRA GOMES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Leitura:  a inclusão social e a crise de identidade do adulto 

Palavras-chave: Leitura. Desconstrução. Contos e Crônicas. Foucault. Luís Fernando Veríssimo. 

Resumo: Levar o aluno a se encantar com a leitura é a meta primordial de todo educador. 

Descobrir novas formas de trabalhar com o ato de ler de forma prazerosa é o que preconiza esse 

artigo. Utiliza-se para esse fim, ideias de Bakthin, Foucault  e de outros autores reconhecidos. 

Como corpus são trabalhados contos e crônicas de Luís Fernando Veríssimo. Buscou-se através 

de slides, vídeos e textos motivar os alunos para a leitura. Com a finalidade de propiciar ao aluno 

da EJA (Educação de Jovens e Adultos) um contato divertido e, ao mesmo tempo, instrutivo com a 

leitura, foram selecionados textos cuja tônica predominante é o humor, pois os mesmos abordam 

temas em que as verdades são ‘impostas’ muitas vezes pela sociedade hodierna e as quais 

jovens/adultos/idosos perenizam sem reflexão. Para que essa desconstrução ocorresse, recorreu-

se à filosofia desenvolvida por Foucault. O presente artigo surge a partir de resultados 

satisfatórios obtidos com a aplicação da unidade didática: Leitura: A Inclusão Social e a Crise de 
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Identidade do Adulto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura:  a inclusão social e a crise de identidade do adulto 

Palavras-chave: Leitura; EJA ( Educação de Jovens e Adultos); conto; crônica. 

Resumo: A Leitura é fonte de entretenimento, lazer, alegria e muito conhecimento. Um verdadeiro 

lenitivo para as nossas almas. No entanto, muitos brasileiros ainda não descobriram a sua 

utilidade, nem  se deixaram seduzir por ela. No intuito de sensibilizar os alunos para que leiam 

sempre e em todo o lugar é que foi organizada essa unidade didática. Num primeiro momento, 

são fornecidos alguns subsídios teóricos e práticos aos educadores. Aos alunos serão propostas 

atividades que têm como finalidade fazer com que eles sintam necessidade de ler e que, assim, 

possam fazer essa viagem lúdica ao saber. Como objeto de estudo serão utilizados contos e 

crônicas de Luís Fernando Veríssimo, de maneira que a leitura, não seja vista apenas como 

atividade escolar, mas também proporcione ao leitor horas agradáveis e novas formas de 

entender a vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA FURTADO 

ORIENTADOR: MOACIR DALLA PALMA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O despertar par o texto literário por influência das adaptações para o cinema e a televisão, 

visando aprimorar o pensamento crítico e a sensibilidade estética do educando. 

Palavras-chave: Literatura; cinema; televisão; interação; articulação. 

Resumo: As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná propõem que o ensino de Literatura seja 

pensado a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss e a 

Teoria do Efeito de Wolfgang Iser, uma vez que as DCEs. assumem a concepção de linguagem 

interacionista a partir das reflexões do Círculo de Bakhtin. As teorias de Jauss e Iser trabalham na 

interação obra/autor/leitor, para a formação de um leitor capaz de reconhecer seu envolvimento 

subjetivo com a obra lida e que a partir de experiências vividas amplie seu universo cultural. O 

texto literário é capaz de ampliar e romper conhecimentos de mundo de seus leitores, transformá-

los, pelo diálogo que estes têm com a obra, pelo seu saber prévio e pela influência do contexto 

social. O mesmo efeito pode ser causado quando a literatura é relacionada a outros meios (ou 

suportes), como o cinema ou a televisão. Este projeto é uma proposta para chamar a atenção dos 
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alunos ao texto literário clássico pelas leituras possíveis na contemporaneidade, que trazem em si 

a inovação do suporte, como filmes adaptados da literatura. Visa desenvolver um perfil de leitor 

para quem a literatura seja um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela 

produção de efeitos de sentido entre interlocutores e, também, dos diferentes suportes. Estes 

suportes serão a base portadora de contextos específicos de influência aos alunos. Apresentar-

lhes filmes adaptados dos clássicos literários, a fim de conquistá-los para a prática da leitura e ao 

interesse pela leitura das obras originais. Os filmes ou minisséries adaptados de obras literárias 

conseguem trazer para a realidade dos adolescentes a complexidade que os textos literários 

possuem de uma forma mais atraente e divertida. Levar em consideração nas discussões a 

diferença entre o ficcional e o literário e articular as relações dialógicas do texto literário com o 

suporte do cinema com debates e reflexões sobre a obra vista e lida. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O despertar para o texto literário por influência das adaptações 

Palavras-chave: Literatura, cinema, interação, articulação. 

Resumo: As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná propõem que o ensino de Literatura seja 

pensado a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss e a 

Teoria do Efeito de Wolfgang Iser, uma vez que as DCEs. assumem a concepção de linguagem 

interacionista a partir das reflexões do Círculo de Bakhtin. As teorias de Jauss e Iser trabalham na 

interação obra/autor/leitor, para a formação de um leitor capaz de reconhecer seu envolvimento 

subjetivo com a obra lida e que a partir de experiências vividas amplie seu universo cultural. O 

texto literário é capaz de ampliar e romper conhecimentos de mundo de seus leitores, transformá-

los, pelo diálogo que estes têm com a obra, pelo seu saber prévio e pela influência do contexto 

social. O mesmo efeito pode ser causado quando a literatura é relacionada a outros meios (ou 

suportes), como o cinema ou a televisão. Este projeto é uma proposta para chamar a atenção dos 

alunos ao texto literário clássico pelas leituras possíveis na contemporaneidade, que trazem em si 

a inovação do suporte, como filmes adaptados da literatura. Visa desenvolver um perfil de leitor 

para quem a literatura seja um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela 

produção de efeitos de sentido entre interlocutores e, também, dos diferentes suportes. Estes 

suportes serão a base portadora de contextos específicos de influência aos alunos. Apresentar-

lhes filmes adaptados dos clássicos literários, a fim de conquistá-los para a prática da leitura e ao 

interesse pela leitura das obras originais. Os filmes ou minisséries adaptados de obras literárias 

conseguem trazer para a realidade dos adolescentes a complexidade que os textos literários 

possuem de uma forma mais atraente e divertida. Levar em consideração nas discussões a 

diferença entre o ficcional e o literário e articular as relações dialógicas do texto literário com o 

suporte do cinema com debates e reflexões sobre a obra vista e lida. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA LUZIA SOARES DA SILVA 

ORIENTADOR: ROSELENE DE FATIMA COITO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: No chão da escola: da literatura às manifestações artísticas - algumas considerações 

Palavras-chave: professor; intertextualidade; interdisciplinaridade. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de atividades  motivacionais de leitura, 

aplicada em uma turma do 1º Ano do Ensino Médio, da Rede Pública de Educação do Estado do 

Paraná,  ressaltando que o professor, na maioria das vezes, é o único agente que leva o 

estudante a ter contato com os livros. Sendo assim, ele precisa motivar e cativar para a leitura e, 

no planejamento e encaminhamento dessa atividade, lançar mão de vários artifícios como 

seminários, saraus, entre outros, prevendo estratégias como a intertextualidade e a  

interdisciplinaridade, as quais permitem uma abordagem mais complexa do que seja mesmo o ato 

de ler. No que se refere à intertextualidade, destaca-se  atividades  realizadas a partir da leitura  

dos livros “Todos contra D@nte”, de Luís Dill: e “Olhai os lírios do campo”, de Érico Veríssimo; e 

no que se refere à interdisciplinaridade, destaca-se que este é um dos caminhos possíveis para 

que se tenha bom êxito nos objetivos traçados, enfatizando como exemplo a organização de uma 

Mostra Cultural, evento em que  além de ser possível intertextualizar gêneros diversos como 

literários, dança, teatro, desenho e outros, é um momento  oportuno  para se estabelecerem 

relações interdisciplinares, numa interação plena, no chão da escola, onde passa a ser o lugar de 

realizações concretas,  e também onde o professor tem oportunidade para fazer com que o aluno 

desvele o mundo através da leitura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: No chão da escola: da literatura às manifestações artísticas 

Palavras-chave: Professor; interdisciplinaridade; leitura 

Resumo: O professor, na maioria das vezes, é o único agente que leva o estudante a ter contato 

com os livros. Sendo assim, ele precisa motivar e cativar para a leitura e, no planejamento e 

encaminhamentos de leitura, lançar mão de vários artifícios como seminários, saraus, entre outro 

prevendo estratégias como a intertextualidade e a  interdisciplinaridade, as quais permitem uma 

abordagem mais complexa do que seja mesmo o ato de ler, porque é no chão da escola que o 

professor tem oportunidade para fazer com que o aluno desvele o mundo através da leitura, e que 
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o aluno-leitor passe a ser leitor pleno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA MAMCASZ 

ORIENTADOR: ARI JOSE DE SOUZA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Produção de texto dissertativo - argumentativo: caminhos a percorrer em sala de aula 

Palavras-chave: leitura, produção, texto, dissertação- argumentação. 

Resumo: Este trabalho procura demonstrar uma experiência desenvolvida, durante a 

implementação do projeto PDE, no Colégio Estadual Visconde de Guarapuava, em uma primeira 

série do Ensino Médio, no Curso de Formação de Docentes. Analisa aspectos positivos e 

negativos, tecendo algumas considerações a respeito dos resultados obtidos. O trabalho pautou 

na produção do texto dissertativo - argumentativo, do gênero artigo de opinião, cujo objetivo 

principal era o de auxiliar o aluno na produção escrita, oportunizando-lhe leituras e reflexões sobre 

o tema escolhido. O trabalho teve como norte principal o gênero discursivo, visando levar o aluno 

a reconhecer as diferenças e características específicas de cada um. Como recurso didático-

pedagógico, optamos pela Sequência Didática, pois esta, a nosso ver, permite a realização de 

todos os passos necessários à produção de textos com qualidade satisfatória, que envolvem a 

leitura, a análise linguística, a escrita, a revisão colaborativa e a reescrita do texto produzido. Para 

a realização do trabalho, procuramos nos embasar teoricamente em documentos oficiais como as 

DCESS, Parâmetros Curriculares Nacionais, além de autores estudiosos do tema escolhido. Está 

dividido em introdução, referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise dos resultados 

e, por fim, as considerações finais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A produção de texto dissertativo-argumentativo: caminhos a percorrer em sala de aula. 

Palavras-chave: produção;leitura; texto; dissertação; argumentação 

Resumo: A presente implementação do projeto visa ao trabalho de leitura, análise e produção de 

texto dissertativo-argumentativo, gênero artigo de opinião, aplicado em uma 1a. série do Ensino 

Médio, Curso de Formação de Docentes - Normal. Durante a implementação será desenvolvida 

uma sequência didática, no decorrer de 12 aulas, ampliando-se o número caso haja necessidade. 

O texto é o centro do trabalho, que se inicia com a leitura de fragmentos de textos de vários 

gêneros. Seguirá a abordagem do texto dissertativo-argumentativo - gênero artigo de opinião - 
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mostrando suas características estruturais e comunicativas. A produção é o passo seguinte, 

precedendo a revisão da escrita pelo aluno e o professor orientará individual e coletivamente a 

reescrita do mesmo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA REGINA DA SILVA 

ORIENTADOR: ELMITA SIMONETTI PIRES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: A contação de histórias e causos como encaminhamento para a leitura e o resgate da 

memória. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura e Oralidade. Resgate da Memória. 

Resumo: Este artigo do PDE é baseado na aplicação de uma Unidade de Ensino, como Projeto 

de Implantação na Escola, buscando oferecer aos alunos, pais e professores, estratégias que 

amenize as dificuldades encontradas com relação à Leitura, Literatura, e a Oralidade, fazendo 

com que haja um resgate da memória da comunidade pertencente ao Município de Maria Helena, 

Paraná, conforme Projeto de Intervenção, elaborado a partir do PDE. Assim, Objetiva-se com este 

artigo valorizar e resgatar a contação de historias e causos como uma estratégia válida e eficiente 

para a formação de leitores. Visa ainda valorizar a linguagem regional, e o resgate da memória, 

através da coleta de histórias contadas e vividas pelas famílias dos alunos, que propicia um rico 

material no trabalho de leitura, escrita e resgate dos valores da comunidade. Apresenta-se aqui o 

resultado de um trabalho de intervenção pedagógica realizado com alunos de oitava série, do 

período vespertino, do Colégio Estadual Professora Leonídia Pacheco – Ensino Fundamental e 

Médio do município de Maria Helena – Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A contação de histórias e causos como encaminhamento para a leitura e o resgate da 

memória 

Palavras-chave: Leitura. Literatura e Oralidade. Resgate da Memória. 

Resumo: Esta unidade didática pretende valorizar a cultura oral como fonte da Literatura, 

estimulando o ato de ler, contar, ouvir e escrever histórias, com isso desenvolver a capacidade de 

recepção, organização e produção de textos orais e escritos. Pretende-se resgatar e valorizar 

traços de manifestações culturais que ainda existem como “os causos” contados pelos mais 

velhos e socializar esses saberes, ou seja, a Literatura Popular, promovendo assim a inclusão 
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social através da valorização da cultura regional; Procura-se ainda estabelecer intercâmbio entre 

pais, alunos, professores e comunidade, no sentido de gerar um desenvolvimento do indivíduo 

como cidadão e promover um aprendizado maior e melhor entre os envolvidos; trabalharemos 

uma metodologia diversificada, pois pretendemos inicialmente partir para a pesquisa de histórias e 

causos de nossa região através de entrevistas com pessoas idosas e com mais experiências. 

Com isso aguçar a compreensão do imaginário coletivo. Dessa forma, espera-se recuperar as 

histórias e causos que a comunidade do Município de Maria Helena conta, fazendo com que os 

jovens valorizem seu local de convívio, tendo um novo olhar com relação a ele. E ainda formar 

leitores mais críticos com relação à realidade da cultura local. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA REGINA DA SILVA FARINA 

ORIENTADOR: ALDINEIA CARDOSO ARANTES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: A Formação e a Transformação do Indivíduo Através da  Leitura 

Palavras-chave: leitura; transformação; conhecimento 

Resumo: Este artigo teve por objetivo descrever o trabalho realizado com alunos das quinta série 

“A” do Colégio Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental e Médio de Nova Olímpia, no 

ano de 2010. As atividades foram desenvolvidas utilizando metodologias diferenciadas, tendo 

como tema os gêneros textuais, focando mais o gênero “fábula”. No desenvolvimento do trabalho, 

foi utilizada a técnica de contação de histórias, onde os alunos podiam recontar as histórias, 

reproduzir na escrita, fazer a leitura oral, ilustrar e dramatizar. As atividades aplicadas constam do 

Material Didático na forma de Unidade Didática que tem como título: A TRANSFORMAÇÃO DO 

INDIVÍVUO ATRAVÉS DA LEITURA, em que há uma sequência de textos, facilitando assim a 

assimilação do conteúdo de leitura, oportunizando uma “atividade” com intenção de 

conhecimentos que permitam desfrutar de um prazer pedagógico consistente, maior fixação e 

compreensão, não somente na série em que estão, mas também nas subsequentes. Para tanto, 

serão utilizadas variações pedagógicas que eduquem o alunado para a prática de leitura em sala 

de aula e fora dela. Tornando o indivíduo sujeito de sua própria história, não lhe faltando o 

estímulo para infiltrar em uma leitura prazerosa ou até mesmo, em uma leitura que lhe sejam 

cobradas algumas atividades. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A Formação e a Transformação do Indivíduo Através da  Leitura 

Palavras-chave: Leitura, gosto e desenvolvimento 

Resumo: A ideia de trabalhar com tipos e gêneros textuais, narrativa e gênero fábula, nasceu da 

necessidade e ansiedade de que os alunos tivessem uma outra visão de leitura em sala e dessem 

os resultados esperados como: ler com fluência, compreender, inferir, interpretar, e sentissem 

prazer, fruição pela leitura. Esse trabalho fará com que o professor se envolva com as pesquisas 

de textos de todo gênero, apresente-os à classe de forma clara e precisa, envolva a classe de 

forma total e sinta os resultados esperados. A princípio o professor regente fará a apresentação do 

trabalho explicitando o que é um texto, e questionando a classe para sentir o que sabem. Em 

seguida, passará a explicar os tipos textuais, quais são e suas funções; Depois apresentará os 

gêneros dentro de cada tipo; Sempre usando questões orais para sentir o que a classe sabe; 

Mostrando os diversos gêneros impressos, os alunos farão o reconhecimento de cada um, 

baseados nas explicações.Como o gênero fábula faz parte do tipo narrativo, o professor 

apresenta fábulas, suas funções e estilo.  Assim, os alunos descobrirão as intenções das fábulas, 

isto é, a moral, e terão a oportunidades de escreverem suas versões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA REGINA DE AGUIAR MILANI 

ORIENTADOR: SONIA APARECIDA VIDO PASCOLATI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Poesia digital: leitura, interpretação e produção – em busca de um multiletramento 

Palavras-chave: Leitura. Produção de texto. Poesia digital. 

Resumo: O referido artigo tem por objetivo divulgar a pesquisa e Implementação da Proposta de 

Intervenção em uma escola pública do Estado do Paraná cuja finalidade é encaminhar os alunos 

da 6ª série da Educação Básica para a leitura, análise e produção de poemas em contexto digital 

e, posterior, postagem em um blog. Percebendo o fascínio que os educandos têm em relação ao 

uso da rede mundial de computadores e utilizando o laboratório de informática presente nas 

escolas públicas do referido estado, buscarei utilizar a internet como ferramenta pedagógica para 

o ensino do gênero poema. Com a publicação dos poemas produzidos em um blog, criado para 

esse fim, procura-se dar maior visibilidade e busca-se um novo público para os textos dos alunos. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Poesia digital: leitura, interpretação e produção 

Palavras-chave: poesia; digital; leitura; interpretação; produção. 

Resumo: O material didático iniciará com a apresentação de poesias em formatos já conhecidos 

pelos alunos, como soneto e quadras; peceberão como o som, os jogos de palavras são 

importantes na construção do poema. Após o primeiro contato, os alunos partirão para a leitura e 

obsarvação dos poemas digitais. Assim, espero que os alunos possam encontrar um novo modo 

de utilizar a internet: para a leitura de textos, especialmente a poesia digital. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA REGINA MARTINS 

ORIENTADOR: EDERSON JOSE DE LIMA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: Explicitando em gestos de leitura, a diversidade sexual no contexto escolar 

Palavras-chave: Gestos de leitura; discurso; sexualidade; diversidade sexual. 

Resumo: Este artigo descreve a experiência obtida com o trabalho implementado na escola, cujo 

objetivo foi realizar uma análise crítica do discurso da sexualidade legitimado no espaço escolar, 

contrapondo com o discurso contemporâneo da diversidade sexual, propiciando a explicitação de 

lugares para pensar a sexualidade, num trabalho de leitura e interpretação, com vistas à formação 

e constituição de um sujeito-leitor capaz de entender o texto enquanto discurso, e assim, 

sensibilizando para a compreensão dos discursos da diversidade sexual, veiculados nos espaços 

sociais contemporâneos, realizado através de leituras, análises, depoimentos, palestras, com 

todos os segmentos da escola. O corpus de análise foi obtido através de materiais coletados 

durante as palestras e encontros: questionários e textos com histórias de vida, como também 

discursos orais colhidos nas observações feitas pela pesquisadora durante intervalo de 

professores/as alunos/as, funcionários/as, e aulas de Biologia. Como metodologia de análise nos 

findamos nos pressupostos teóricos infligidos no interior daquilo que se postulou denominar teoria 

do discurso de corrente francesa. Ao final foi possível concluir que a análise do discurso, enquanto 

suporte teórico metodológico, foi eficiente auxílio da construção de sentidos na leitura realizada 

por todos os segmentos da escola, ficando explicitado duas formações discursivas entrecruzadas, 

mas que dialogam o tempo todo: o discurso religioso e o discurso biológico/científico que estão 

legitimados no contexto escolar e que continuam fazendo parte dos discursos oficiais do currículo 

escolar, gerando preconceito e discriminação em relação à diversidade sexual. Discursos estes 
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fortemente conservadores que teoricamente admitem outros discursos, mas na prática interditam 

e silenciam os discursos da diversidade sexual. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: diversidade sexual no contexto escolar 

Palavras-chave: Leitura. Análise. Discurso. Sexualidade. Diversidade Sexual. 

Resumo: O material tem por finalidade embasar teoricamente a discussão acerca da sexualidade, 

seu processo, resgatando sua história, sua construção cultural, levando professores/as, 

funcionários/as, pais/mães, alunos/as a refletirem sobre práticas preconceituosas e 

discriminatórias em relação às minorias sexuais que estão invisíveis no interior das escolas, 

realizando através do estudo dos textos, pressupostos teóricos, legislação, uma profunda reflexão 

sobre a diversidade sexual que está em movimento dentro das escolas, que precisa ter vez, voz 

na escola e sociedade, porque tem os mesmos direitos, deveres, vida digna, desempenho, 

sucesso escolar, devendo ser  tratados/as como cidadãos/ãs de respeito. Material para todos os 

segmentos da escola, escrita simples com consistência teórica, servindo como um dos suportes e 

recursos didáticos de implementação do projeto.  Objetivos: Promover um trabalho de leitura 

crítica no contexto escolar, com vistas à formação e constituição de um sujeito-leitor capaz de 

entender o texto enquanto discurso e compreender o discurso da diversidade sexual. Metodologia: 

Reuniões de estudos em contraturno com segmentos da escola: explicitação dos textos, discurso 

da diversidade sexual e aplicação do questionário a todos/as para evidenciar quais discursos da 

sexualidade são veiculados.  Sala de aula, estudo material didático, análise dos questionários e 

sensibilização para a temática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA REGINA RIBEIRO 

ORIENTADOR: THIAGO ALVES VALENTE 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Microplanejamento em Produção Textual 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; texto; refacção; produção textual. 

Resumo: O motivo pelo qual escrevemos são inúmeros. Escrevemos para resolver problemas 

que a fala, a linguagem oral, não consegue resolver. Sabemos que a apropriação da escrita pelo 

aluno acontece em vários momentos: o da motivação para a produção do texto; o da reflexão, que 

deve preceder e acompanhar todo o processo de produção; e finalmente, o da revisão, 
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reestruturação e reescrita do texto, que acaba se constituindo em um produtivo momento de 

reflexão e que todos esses momentos são mediados pelo professor num trabalho dialógico. Nesse 

sentido buscou-se, através de um trabalho de pesquisa, subsidiar os meios para que esse 

processo não seja desvirtuado ante as dificuldades encontradas pelo professor no seu cotidiano 

que vem carregado de problemas: salas super lotadas, alunos desmotivados, péssimas condições 

materiais. É preciso estar atento para que o texto produzido não se perca e não seja meramente 

um produto avaliativo, uma atividade isolada, desfragmentada e que não tenha um sentido amplo 

para o interlocutor. Partindo dessa premissa, ficam esses questionamentos: o que se escreve e o 

que se lê na escola? Como chegar a uma circulação dialógica da escrita e da leitura?  Como 

entender a necessidade do texto como produção de texto no sentido de se ter um 

comprometimento com a ideia de permanente elaboração para o qual concorrem dimensões 

extralinguísticas e interdisciplinares e não simplesmente redação? Afinal, se os alunos escrevem, 

para quem e por que eles escrevem? 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Microplanejamento em produção textual 

Palavras-chave: produção; refacção;interlocução; gêneros. 

Resumo: O motivo pelo qual escrevemos são numerosos. Escrevemos para determinar 

problemas que a fala, a linguagem oral, não consegue resolver. Este trabalho tem por objetivo 

diagnosticar os motivos que perpassam essas dificuldades e, através da pergunta – Para quem os 

alunos escrevem?- buscar meios para a reescrita desses textos com um trabalho de análise 

lingüística, partindo da leitura e produção com um planejamento de atividades, focalizando o 

entrelace entre os gêneros discursivos e a produção textual na escola. Sabemos que a 

assimilação da escrita pelo aluno acontece em vários momentos: o da motivação para a produção 

do texto; o da reflexão, que deve anteceder e acompanhar todo o processo de produção; e 

finalmente, o da revisão, reestruturação e reescrita do texto, que acaba se constituindo, também, 

em um produtivo momento de reflexão e, que todos esses momentos são intercedidos pelo 

professor num trabalho dialógico. Nesse sentido, através deste procedimento metodológico, 

esperamos subsidiar os meios para que esse processo seja possível. É preciso estar atento para 

que o texto produzido não se perca e não seja meramente um produto avaliativo, uma atividade 

isolada, desfragmentada. Se os alunos escrevem, para quem eles escrevem? 

 

 

 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ROSANA GUIMARAES ZWIECZYKOWSKI 

ORIENTADOR: RAFAEL SIQUEIRA DE GUIMARAES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Leitura e Produção de Textos no Ambiente Digital 

Palavras-chave: Gêneros textuais.Tecnologias. Leitura. Produção de Textos. 

Resumo: O artigo trata de uma pesquisa sobre o desempenho dos alunos na produção de textos, 

utilizando como veículo de circulação desses textos um blog. Aproveitando as novas tecnologias 

para motivação dos alunos  e aplicando uma metodologia diferenciada, em que os alunos 

pudessem participar mais ativamente das aulas, foram desenvolvidas atividades referentes à 

leitura e produção de textos em quatro gêneros textuais diferentes. O projeto foi aplicado numa 

turma de 1ª Série do Ensino Médio, durante o segundo semestre de 2010, num  Colégio da cidade 

de Mallet-PR. A pesquisa objetivou investigar as potencialidades que a área de gêneros textuais 

tem a oferecer, possibilitando uma reflexão sobre a prática pedagógica, aliando as novas 

tecnologias à prática do professor e observando se essa prática é motivadora para os alunos. Os 

resultados da pesquisas forma positivos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Trabalhando os Gêneros Textuais no Blog 

Palavras-chave: Gêneros Textuais; produção; blog. 

Resumo: O tema abordado trata da leitura e produção de texto em ambiente digital. Cientes de 

que devemos aproveitar as novas tecnologias para motivarmos os alunos para a aprendizagem, 

aplicaremos uma metodologia diferenciada, em que o aluno possa participar mais ativamente das 

aulas, opinando sobre os temas escolhidos  para as produções. Para isso, serão desenvolvidas 

atividades referentes à leitura,organização formal de textos em diferentes gêneros, produção, 

análise linguística e circulação das produções dos alunos. Será trabalhado ainda a construção do 

blog e a postagem dos textos no mesmo. Não se deve perder de vista que o objetivo principal do 

blog é despertar o interesse para a leitura e para a escrita, incentivando-os a produzirem os seus 

próprios textos.O projeto destina-se à 1ª série do ensino médio, pois os gêneros escolhidos para 

esse material pedagógico se adaptam melhor a essa série. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ROSANGELA DE ABREU NADALINI 

ORIENTADOR: MIRIAN HISAE YAEGASHI ZAPPONE 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Letramento literário: a narrativa na sala de aula 

Palavras-chave: Leitura. Letramento. Literatura. Narrativa. 

Resumo: Este artigo aborda questões que envolvem a leitura de narrativas na sala de aula, 

focando as concepções de letramento enquanto aporte teórico que embasam essa prática. O 

tema da pesquisa surgiu a partir da observação da formação de leitores literários oferecida pela 

escola que, muitas vezes, se  dá de forma fragmentada com propostas que não corroboram  com 

a formação pretendida, uma vez que não consideram  o papel ativo do educando  no processo de 

leitura. É comum perceber o uso do texto literário como pretexto para realizar atividades 

relacionadas com  a gramática, resumos, provas de leitura, discussões de partes do texto fora de 

seu contexto, etc. Objetivando a ampliação do grau de letramento literário dos alunos da quinta-

série, desenvolvemos um plano de ensino voltado ao estudo de narrativas, utilizando para tanto a 

escrita ficcional presente em suportes e linguagens diversificadas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Letramento literário:a narrativa na sala de aula 

Palavras-chave: Leitura. Letramento. Literatura. Narrativa. 

Resumo: A formação de leitores literários oferecida pela escola, muitas vezes, se  dá de forma 

fragmentada com propostas que não corroboram  com a formação pretendida por não considerar  

o papel ativo do educando  no processo de leitura. É comum perceber o uso do texto literário 

como pretexto para realizar atividades relacionadas com  a gramática, resumos, provas de leitura 

etc. Com isso, como afirmam as Diretrizes Curriculares, há um esvaziamento da complexidade da 

obra literária, seja no aspecto das diversas vozes presentes no texto da temática ou da própria 

forma. Objetivando o letramento literário dos alunos, desenvolveremos um plano de ensino 

voltado ao estudo de narrativas, utilizando a escrita ficcional presente em suportes e linguagens 

diversificadas. Para isso, serão trabalhadas as estratégias de leitura de textos narrativos para que 

o leitor possa efetivar uma leitura significativa dentro das convenções esperadas para leitura 

literária. O projeto atende às propostas das Diretrizes Curriculares que apontam a leitura como um 

processo de produção de sentidos que se dá a partir das interações sociais ou relações dialógicas 

que acontecem entre leitor/texto/autor. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ROSELI CASTILHO 

ORIENTADOR: ROSELENE DE FATIMA COITO 

IES: UNIOESTE 

 

 

Artigo 

Título: A leitura como produção de sentidos 

Palavras-chave: linguagem, análise de discurso, condições de produção. 

Resumo: A linguagem é um fenômeno complexo que tem sua especificidade num modo de 

funcionamento que se dimensiona no tempo e no espaço das práticas do homem. É a partir da 

linguagem que o ser social interage na sociedade em diferentes situações e contextos. Muitas são 

ao longo da escrita, as reflexões e os métodos desenvolvidos para analisar uma obra, 

principalmente a escrita. Toma-se aqui, a reflexão acerca da leitura como produção, considerando 

que tanto a leitura quanto a escrita fazem parte do processo de construção de sentidos a partir 

das especificidades de cada sujeito-leitor, e que tanto os sujeitos quanto os sentidos são 

determinados histórica e ideologicamente caracterizando os diferentes modos de leitura que, para 

a Análise do Discurso; são as condições de produção do discurso. Nessa perspectiva, torna-se 

essencial problematizar as maneiras de ler, levando o sujeito do e no discurso a questionar os 

discursos nas variadas manifestações da linguagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Quem nunca teve um herói? 

Palavras-chave: discurso; herói; acontecimento histórico; literatura; produção de sentidos. 

Resumo: A viagem de Colombo e sua chegada ao continente americano foram designadas no 

discurso dos conquistadores da história tradicional, relatada e construída pelos vencedores, como 

o acontecimento da descoberta de um novo continente. Tomando a leitura da história como 

interpretação e compreensão de fatos discursivos em que autor e leitor se confrontam, dadas as 

condições de produção do dizer produzido e produzindo efeitos de sentido, reflete-se neste 

trabalho acerca da construção do herói Colombo como um objeto simbólico que produz e negocia 

sentidos para e por sujeitos em diferentes condições de produção. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA SUELI MEDEIROS FUTATA 

ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ARAUJO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Jornal na escola como comunicação e incentivo à leitura 

Palavras-chave: Jornal, escola, estímulo, leitura, ferramenta pedagógica 

Resumo: Este trabalho trata da utilização do jornal como instrumento pedagógico para o incentivo 

à leitura e a escrita nas aulas de Língua Portuguesa para alunos de 5ª série do Ensino 

Fundamental. Ele é resultado da formação teórico-metodológica obtida durante a participação no 

programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação e da 

prática pedagógica desenvolvida no Colégio Bento Mossurunga. O jornal é um gênero textual que 

pode atrair muitos leitores e, por isso mesmo, é considerado um bom ponto de partida para o 

estímulo à leitura na escola, possibilitando ao aluno se engajar em vários objetivos de leitura (ler 

para se informar, ler para realizar trabalhos, ler para comunicar um texto a um auditório), entre 

outros.  Para tal, utilizamos estratégias diferenciadas envolvendo a leitura oral e silenciosa de 

textos jornalísticos, explicitação oral, apresentação de vídeos, escrita e reescrita de textos, 

dramatização, apresentação de jornal mural, visita a uma empresa jornalística. Concluímos que o 

uso do jornal em sala de aula viabiliza a leitura de diferentes gêneros textuais e contribui para 

estimular o pensamento crítico. A presença do jornal no cotidiano escolar contribui para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, favorecendo a construção do saber, desenvolvendo 

hábitos, atitudes e habilidades de trabalho que permitem o crescimento do educador e do 

educando. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Jornal na escola como comunicação e incentivo à leitura 

Palavras-chave: Leitura de gênero textual, dialógica, oralidade, aprendizagem. 

Resumo: Refletir e analisar criticamente a realidade que nos chega diariamente pelas paginas de 

um jornal, é grande o desafio que o professor e alunos devem enfrentar juntos. A vivência prática 

unida à reflexão teórica sobre metodologias abrirá caminhos nas práticas pedagógicos. O bom 

professor deve estimular a diversidade, torcendo para que seus alunos tenham suas próprias 

idéias. E mais do que isso, tenham a coragem de defendê-las, devidamente fundamentadas, em 

qualquer situação. E, sobretudo tenham a coragem e a segurança de se admitirem errados e 

mudarem sua opinião. Utilizado como método pedagógico, o jornal serve de magnífica ponte entre 

a realidade e o conhecimento científico. O aluno conhece melhor o mundo em que vive. É um 
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estímulo para que ele se interesse pela história da África, berço da civilização, quando lê sobre 

Nelson Mandela, ou sobre  a história do Oriente Médio, quando sabe da explosão de um carro 

bomba no Líbano. Ele vai ver com outros olhos a História do Brasil quando quiser entender o 

Impeachment de um presidente da República. Terá mais facilidade de entender que a história não 

é um amontoado de datas, mas uma seqüência lógica que ajuda a explicar as caras pintadas. O 

aluno tem mais condições de se interessar por ciências ao tomar conhecimento pelos jornais de 

um novo software, curas contra o câncer ou novos tratamentos da AIDS, enfim está aprendendo 

na prática a cidadania, está conhecendo o mundo que o rodeia e está sendo estimulado a opinar, 

optar, agir. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARILDA KRENSKI 

ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS ALEIXO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Interacionismo Sociodiscursivo: trabalhando o gênero conto por meio da Sequência 

Didática. 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo;Sequência Didática;Capacidades de linguagem; 

Gênero textual. 

Resumo: O objetivo deste artigo é relatar e analisar um estudo sobre a produção e aplicação de 

uma Sequência Didática (SD), com foco no gênero textual conto, em uma turma do 2º ano do 

Ensino Médio, no curso de Formação de Docentes, do Colégio Estadual de Campo Mourão. O 

trabalho realizou-se a partir de um amplo estudo que sublinhou a participação no Projeto de 

Desenvolvimento Educacional - PDE - 2009. Os aportes teóricos utilizados partem das 

contribuições bakhtinianas sobre gêneros discursivos (2000), da abordagem histórico-cultural, 

desenvolvida por Vigotsky. Além destes, toma-se o como base conceitual o quadro do 

Interacionismo Sociodiscursivo, proposto por Bronckart (2007), os pressupostos teóricos dos 

pesquisadores Dolz e Schneuwly (2004) e Cristovão (2001/2008), para o trabalho com as 

Sequências Didáticas e as Diretrizes Curriculares do Estado Paraná. A análise realizada pretende 

mostrar o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos nas práticas discursivas da 

leitura, oralidade e escrita, na apropriação das características do gênero. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sedução Machadiana: uma Seqüência Didática no Gênero Conto. 
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Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscusivo. Sequência Didática. Generos. Textuais. Conto. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico pretende proporcionar uma reflexão sobre os fundamentos 

teórico-práticos do ensino-aprendizagem da leitura, das sequências didáticas e do texto literário. 

Propõe ainda indicar um modelo em que o gênero textual conto, da esfera literária, seja objeto de 

ensino da leitura, entendida como interpretação, compreensão e análise linguística. Espera-se 

assim, contribuir com outra possibilidade pedagógica para o ensino-aprendizagem, com vistas à 

aquisição das práticas discursivas dos estudantes. Os aportes teóricos utilizados partem das 

contribuições bakhtinianas sobre gêneros discursivos, da abordagem histórico-cultural dos 

processos de aprendizagem e de apropriação de conhecimentos, desenvolvida por Vigotski. Além 

destes, toma-se como base conceitual o quadro do Interacionismo Sociodiscursivo, proposto por 

Bronckart, os pressupostos teóricos dos pesquisadores Dolz e Schneuwly e Machado et al. Sem 

perder de vista a linha teórica  das DCE do Estado do Paraná. O caderno foi organizado com base 

nos aportes mencionados, que fornecem suporte teórico e metodológico para organização de uma 

“Sequência Didática para a Leitura” no gênero Conto, propondo uma ruptura com o ensino de 

língua materna centrada na gramática normativa, no repasse de regras, e dos estudos literários 

descontextualizados e estanques. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE 

ORIENTADOR: ANTONIO CARLOS ALEIXO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: A sequência didática na formação continuada de professores: uma proposta teórico-prática 

Palavras-chave: Formação Continuada. Interacionismo Sociodiscursivo. Gênero de Texto. 

Sequência Didática. 

Resumo: Esse trabalho toma como objeto de análise a implementação pedagógica, no formato de 

projeto de extensão pela FECILCAM, realizada durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, do Estado do Paraná. Tem como objetivo relatar e discutir os dados obtidos 

durante o processo de estudo ancorado teoricamente em Bronckart (2007), Schneuwly & Dolz 

(2004), Cristovão (2007 e 2008), Vigotsky (2009), Bakhtin (1997) e nas DCE - Diretrizes 

Curriculares Estaduais - (2008). A discussão e análise dos dados tomaram como base o 

questionário aplicado e o Registro Inicial sobre algumas concepções inerentes à prática 

pedagógica de cinco professoras de Língua Portuguesa, dos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

envolvidas no projeto de formação continuada, com vistas à produção do Registro Final sobre as 
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mesmas concepções, ao término da sistematização dos conceitos. Tais dados revelaram avanços 

e limitações na realização da proposta. Os avanços demonstraram que ao entrar em contato com 

um estudo sistematizado, cada participante deu início a um processo de reflexão sobre sua 

constituição enquanto sujeito histórico, influenciado pelas linhas teórico-metodológicas que 

permeiam suas práticas pedagógicas, o que lhe permitiu vislumbrar uma mudança de postura 

frente às necessidades profissionais, bem como visualizar o reflexo positivo dessa mudança no 

processo de ensino e aprendizagem. No tocante às limitações, há evidências de que apesar da 

relevância da formação continuada, a mesma deveria acontecer sem tempo delimitado e num 

formato diferente do que vem sendo proposto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A sequência didática na formação continuada de professores: leitura, produção e práxis 

sobre esse fazer pedagógico 

Palavras-chave: Formação Continuada. Gêneros de Texto. Sequência Didática 

Resumo: O presente trabalho será desenvolvido com professores do Ensino Fundamental do 

CEEBJACAM e outras escolas da cidade de Campo Mourão. Para isso, toma-se como eixo 

norteador das práticas a serem desenvolvidas, os fundamentos teórico-metodológicos de 

Bronckart e Dolz & Schneuwly, do interacionismo sociodiscursivo, os quais servirão de base para  

estudo e discussão. Além disso, propõe-se, a partir dos estudos, auxiliar no processo de 

transposição didática por meio da análise de uma sequência didática (SD) produzida pela 

professora, bem como produção e aplicação de uma outra. Dolz e Schneuwly definem a SD como 

instrumentos que contribuem na organização da aprendizagem, gradativamente, por meio da 

apropriação de gêneros de textos que circulam nas diferentes esferas sociais, visto que esta é 

planejada para ensinar um determinado conteúdo, de forma modular. A sequência didática 

produzida é composta por atividades que envolvem as capacidades de ação, discursivas e 

linguístico-discursivas Tomando como base o Método Materialista Histórico-Dialético, ao término 

da implementação do projeto na escola, espera-se tecer considerações sobre a eficácia e 

aplicabilidade dessa proposta, bem como avaliar se o trabalho colaborativo, pode resultar numa 

ação pedagógica que auxilie na formação integral do educando, indo ao encontro dos 

pressupostos teóricos presentes nas  DCE de Língua Portuguesa. 
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Artigo 

Título: Gêneros discursivos charge e editorial: abordagem por meio da sequência didática 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Charge. Editorial. Sequência Didática. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta  pedagógica na disciplina de 

Língua Portuguesa desenvolvida com os alunos das primeiras séries do Ensino Médio, 

envolvendo práticas de leitura e escrita, utilizando o modelo de sequências didáticas. O trabalho 

se orienta pelo referencial de autores como Bakhtin, Vigotsky, Dolz e Schneuwly, além das 

Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa do Estado do Paraná, numa compreensão 

de linguagem como produção humana, social, cultural e histórica, nascida nas práticas sociais, no 

processo de interação entre os indivíduos. A partir desses subsídios, propõe-se um 

encaminhamento didático-metodológico com os gêneros discursivos charge e editorial, por meio 

da sequência didática, no intuito de contribuir para um processo de ensino e aprendizagem, que 

envolva a linguagem em uso na sociedade. Busca-se, portanto, proporcionar aos alunos as 

condições para a apropriação de conhecimentos da Língua Portuguesa que lhe permitam inserir-

se na prática social, com a utilização plena da linguagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Abordagem dos Gêneros Discursivos Charge e Editorial a partir do modelo da Sequência 

Didática 

Palavras-chave: Leitura. Letramento. Esfera Jornalística. 

Resumo: Esta produção didática tem como objetivo apresentar uma proposta  pedagógica na 

disciplina de Língua Portuguesa para os alunos das primeiras séries do Ensino Médio, envolvendo 

práticas de leitura e escrita que caminhem em direção ao letramento. O trabalho se orienta pelo 

referencial de autores como Bakhtin, Vigotsky, Dolz e Schneuwly, além das Diretrizes Curriculares 

Estaduais, numa compreensão de linguagem como produção humana, social, cultural e histórica, 

nascida nas práticas sociais, no processo de interação entre os indivíduos. A partir desses 

subsídios e considerando os baixos índices de desempenho  dos alunos na Prova Brasil, propõe-

se um encaminhamento didático-metodológico com gêneros discursivos oriundos da esfera 

jornalística, no intuito de contribuir para um processo de ensino e aprendizagem, que envolva a 

linguagem em uso na sociedade e  que supere a barreira entre alfabetização e letramento. Busca-

se, portanto, proporcionar aos alunos as condições para a apropriação de conhecimentos da 

Língua Portuguesa que lhe permitam inserir-se na prática social, com a utilização plena da 

linguagem. 

 

 



Português 2009 
 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARILIZA DA SILVA 

ORIENTADOR: CRISTIAN PAGOTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Narrativas Afro-Brasileiras:Resgatando  a dignidade através da literatura 

Palavras-chave: Dignidade; racismo; preconceito. 

Resumo: Este artigo, parte da implementação do projeto PDE, tem como objetivo apresentar uma 

intervenção realizada num colégio da rede pública estadual de ensino, percebendo-se a 

relevância de trabalhar com o tema Narrativas afro-brasileiras, utilizando  textos, músicas e filmes 

que abordam o  tema do preconceito  racial  no  ambiente escolar e também  fora dele. As turmas 

do 1º ano do Ensino Médio, leram, pesquisaram e debateram sobre obras literárias e outras 

linguagens. Os resultados obtidos demonstram que o racismo deve ser banido do espaço escolar 

e que os alunos afrodescendentes podem e devem resgatar a sua dignidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Narrativas Afro-Brasileiras: Resgatando  a dignidade através da literatura 

Palavras-chave: Diversidade. Preconceito. Discriminação. Auto-estima. Dignidade. 

Resumo: Este projeto tem como  objetivo o  resgate da dignidade através da literatura, uma vez 

que percebemos o problema da discriminação racial, em particular do negro, não só no ambiente 

escolar como na sociedade em geral. Para que não exista um alheamento da própria história, que 

é parte da história do povo brasileiro, é necessário que a diversidade humana seja tratada como 

um componente de nossa formação ética. Portanto, o professor deve ser o mediador da 

valorização da auto-estima do educando negro. Para tanto, as escolas devem adotar uma 

metodologia de ensino, visando a capacitação dos profissionais em educação, para que sejam 

sensibilizados, no sentido de assegurar o respeito e a dignidade entre os alunos, excluindo do 

espaço escolar as posturas racistas e discriminatórias. Através do contato e conhecimento literário 

dentro do tema afro-brasileiro, mostrar ao educando novas possibilidades e incentivar o respeito à 

diversidade e à pluralidade que permeiam a sala de aula. 
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Artigo 

Título: Estratégias para tornar a leitura relevante aos alunos do Ensino Médio 

Palavras-chave: Leitura. Conhecimento de Mundo. Teoria da Relevância. 

Resumo: Este artigo compreende a leitura como uma prática social, uma interação entre leitor e 

texto, em que instigado pelo que lê, o leitor produz sentidos, dialoga com o texto, com os 

intertextos e com o contexto, ativando o seu conhecimento já adquirido. Teoricamente, o trabalho 

toma como embasamento a Teoria da Relevância (Sperber e Wilson – 1995). Segundo a Teoria da 

Relevância, é possível trabalhar com uma variedade de gêneros textuais e obter um 

aproveitamento ótimo, levando o leitor a elaborar seu próprio conhecimento. O trabalho 

pedagógico com a leitura segue estratégias de ensino metodológicas que conduz os alunos à 

compreensão e ao reconhecimento dos diferentes gêneros. Esses gêneros, por sua vez, 

concretizam-se em textos que os representam, denominados por Bakhtin (1992) de gêneros do 

discurso e, por Bronckart (2003), de gêneros textuais. Para motivar o aluno a julgar o que lê como 

relevante, estratégias textuais foram aplicadas, levando em conta o processo cognitivo do aluno e 

o grau de complexidade do texto. Pretende-se, com esta investigação, contribuir para a formação 

de um sujeito ativo e crítico, tornando o processo de aprendizagem mais significativo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estratégias para tornar a leitura relevante aos alunos do Ensino Médio 

Palavras-chave: “leitura”; “conhecimento de mundo”; “Teoria da Relevância”. 

Resumo: O projeto compreende a leitura como uma prática social, uma interação entre leitor e 

texto, em que instigado pelo que lê, o leitor produz sentidos, dialoga com o texto, com os 

intertextos e com o contexto, ativando o seu conhecimento já adquirido. Teoricamente, o trabalho 

toma como embasamento a Teoria da Relevância ( Sperber e Wilson – 1995 ). Segundo a Teoria 

da Relevância, é possível trabalhar com uma variedade de gêneros textuais e obter um 

aproveitamento ótimo, propiciando ao leitor elaborar seu próprio conhecimento. O trabalho 

pedagógico com a leitura deve seguir estratégias de ensino metodológicas que conduza os alunos 

à compreensão e reconhecimento dos diferentes gêneros. Para motivar o aluno a julgar o que lê 

como relevante, estratégias textuais serão criadas e, com base nelas, será elaborado um material 

didático levando em conta o processo cognitivo do aluno e o grau de complexidade do texto. Para 

tanto, serão aplicadas metodologias coerentes com a realidade tanto do aluno quanto da escola 

em que a observação será realizada, partindo de diversos gêneros textuais, perpassando 

estratégias de leitura e finalizando com a análise e comparação dos dados coletados. Pretende-

se, com esta investigação, contribuir para a formação de um sujeito ativo e crítico, tornando o 

processo aprendizagem significativo. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARISA MARINI 
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IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Mediação e Reescrita – O ensino e a aprendizagem da escrita no Ensino Médio 

Palavras-chave: escrita, correção, mediação, reescrita. 

Resumo: Este artigo mostra os resultados dos projetos de intervenção e implementação 

“Mediação e Reescrita – o ensino e a aprendizagem da escrita no Ensino Médio”, propostos 

dentro do programa PDE, desenvolvido no Colégio Estadual Parigot de Souza, do município de 

Mandaguaçu/PR. Nele, serão analisadas algumas produções escritas realizadas pelos alunos de 

2º ano do Ensino Médio, em um trabalho desenvolvido em sala de aula visando mostrar o 

tratamento que deve ser dado ao texto quanto à sua organização, correção e reescrita. Além 

disso, refletiremos também sobre o trabalho do professor a partir da abordagem teórica 

bakhtiniana sobre a interação, a mediação segundo Vygotsky e a metodologia proposta por 

Serafini (1992) e Ruiz (2010). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Mediação e Reescrita – O ensino e a aprendizagem da escrita no Ensino Médio 

Palavras-chave: Escrita – revisão – reescrita - mediação- aprendizagem 

Resumo: O objetivo deste projeto será levar o aluno a ler e escrever textos do gênero Carta do 

Leitor compreendendo suas características discursivas e comunicativas e reescrevê-los com mais 

coesão e coerência a partir das interações com os colegas de sala de aula e dos apontamentos 

feitos pelo professor. Ancorados pela teoria bakhtiniana que concebe a escrita como um processo 

interativo e pela metodologia proposta por Maria Teresa Serafini sobre a correção/avaliação 

acreditamos poder contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem no que se 

refere à produção textual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARISA POISKI DA LUZ 

ORIENTADOR: DANIEL DE OLIVEIRA GOMES 

IES: UNICENTRO 



Português 2009 
 

 

 

 

 

Artigo 

Título: O Texto Literário: Cabeças bem feitas na sala de aula. 

Palavras-chave: Texto literário. Estética da Recepção. Cabeças bem-feitas. Edgar Morin. 

Foucault. 

Resumo: Análise e apresentação de dados sobre o processo e os resultados obtidos em uma 

experiência pedagógica, realizada nas aulas de Língua Portuguesa, no segundo semestre de 

2010, nas primeiras séries, no Colégio Estadual Floriano Peixoto. Ensino Fundamental, Médio e 

Profissional, da cidade de Laranjeiras do Sul, Paraná. A referida experiência pedagógica propôs 

que o ensino de Literatura deve oportunizar aos alunos uma relação significativa com o texto 

literário, abrindo-lhes horizontes para representarem o mundo e trabalharem a linguagem de modo 

estético. A fundamentação teórica escolhida para balizar este trabalho, foi a Teoria da Estética da 

Recepção de Jauss e adaptada por Bordini e Aguiar no Método Recepcional, também as 

considerações do filósofo da educação Edgar Morin e do filósofo Michel Foucault permearam a 

pesquisa.  Questões mais específicas sobre Literatura, e, principalmente sobre o gênero literário 

crônica, foram buscadas no teórico Antônio Candido. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O texto Literário: Cabeças bem feitas na sala de aula. 

Palavras-chave: Texto literário. Estética da Recepção. Cabeças bem feitas. Edgar Morin. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica propõe que o ensino da Literatura deve 

proporcionar aos alunos uma relação significativa com o texto literário, abrindo-lhes os horizontes 

para representarem o mundo e trabalharem a linguagem de modo estético. Em contrapartida 

constata-se, com base na rotina da sala de aula, que os alunos leem pouco, e menos ainda, 

textos literários. A Literatura é algo distante de suas vidas e concorre em desvantagem com a TV, 

videogame, computador, etc. No sentido de reverter tal situação, pensa-se num ensino da 

Literatura a partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e de algumas 

considerações sobre educação do filósofo Edgar Morin. Esse teórico afirma que muitas reformas 

são necessárias, mas a mais importante é a reforma do pensamento. É fundamental ter uma 

cabeça bem feita e não uma cabeça cheia. Sendo assim, o texto literário mediado pelo professor, 

e com auxilio da tecnologia possibilita o ensino/aprendizagem da Literatura de maneira mais 

efetiva e significativa que é o objetivo da presente produção didático-pedagógica. Evidencia-se 

também nessa produção o incentivo de atividades co-participativas, criativas e desafiadoras. 
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Artigo 

Título: A pluralidade cultural em a morte e a morte de Quincas Berro D\'Água 

Palavras-chave: pluralidade; cultura afro-brasileira; alteridade 

Resumo: A obra \"A morte e morte de Quincas Berro D\'Água revela a riqueza de nossa 

pluralidade cultural e permite uma análise sobre dois aspectos de nossa formação social. Um 

deles seria a representação da cultura afro-brasileira presente no texto amadiano, tendo como 

intuito destacar para o aluno de Ensino Médio a diversidade cultural brasiileira, principalmente as 

manifestaçõesde origem africana, muitas vezes marginalizadas. O advento da lei 10.639/2003 

dispôs sobre a inclusão da história e cultura afro-brasileiras em nossos currículos escolares, 

consequentemente há a necessidade de revisão de currículos, livros e procedimentos didáticos 

racializados e euronorteamericanocentrados. Deste mergulho na diversidade emerge outro 

aspecto não menos relevante que o primeiro: as contingências sociais que condicionam as 

escolhas individuais, a representação do outro, num exercício simultâneo de auto-conhecimento e 

de alteridade por meio do percurso literário selecionado, visando à reflexão sobre as bases para a 

construção de uma sociedade mais tolerante para com a diferença. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Pluralidade cultural na obra A morte e a morte de Quincas Berro D\'Àgua 

Palavras-chave: pluralidade cultural; literatura. 

Resumo: Este caderno pedagógico baseia-se no projeto de pesquisa “A pluralidade cultural em A 

morte e a morte de Quincas Berro D’Água”, o qual foi concebido a partir da necessidade de 

reflexão sobre dois aspectos de nossa formação social. Primeiro, a representação da cultura afro-

brasileira presente no texto amadiano, tendo como intuito destacar para o aluno de Ensino Médio 

a diversidade cultural brasileira, principalmente as manifestações de origem africana, muitas 

vezes marginalizadas. O advento da lei 10.639/2003 dispôs sobre a inclusão da história e cultura 

afro-brasileiras em nossos currículos escolares, consequentemente há a necessidade de revisão 

de currículos, livros e procedimentos didáticos racializados e euronorteamericanocentrados.Deste 

mergulho na diversidade emergirá outro aspecto não menos relevante que o primeiro: as 

contingências sociais que condicionam as escolhas individuais, a representação do outro, num 

exercício simultâneo de auto-conhecimento e de alteridade por meio do percurso literário 

selecionado, visando a reflexão sobre as bases para a construção de uma sociedade mais 
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tolerante para com a diferença. O viés sociológico deste trabalho que compreende a leitura como 

um ato dialógico, não minimiza o gênero literário como objeto artístico, sendo assim o roteiro de 

atividades traz as etapas do método recepcional com sugestões que admitem articular valores e 

sentidos do texto literário, a fim de identificar índices contextuais e situacionais que permitiram a 

construção do universo narrativo literário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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Artigo 

Título: Lendo e escrevendo Contos de Mistério. 

Palavras-chave: conto de mistério; leitura, produção; revisão e refacção. 

Resumo: Este estudo tem como objeto o gênero conto situado na esfera literária. Focando-se nos 

aspectos de leitura procura evidenciar sua importância para a ampliação da memória discursiva, 

entendendo que tal gênero expressa valores e comportamentos de uma sociedade, além de ser 

forte componente de formação cultural. Dessa forma, explicita estratégias de como o aluno 

familiariza-se com o gênero conto e as maneiras de identificá-lo dentro da esfera literária. Está 

embasado na teoria de estudiosos que afirmam a importância de o aluno apropriar-se das 

características linguístico-discursivas e poder fazê-lo por meio dos contos de mistério. Para a 

organização e utilização desses recursos, faz-se a produção, revisão e refacção desse tipo de 

texto. Pela análise dos resultados, foi possível observar que o projeto teve boa receptividade por 

parte dos alunos, que além de mostrarem curiosidade, interesse e empenho em estudar o gênero 

proposto, demonstraram sensível melhora na qualidade das produções textuais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Lendo e escrevendo Contos de Mistério. 

Palavras-chave: gênero conto; leitura; produção textual. 

Resumo: Observando o interesse dos alunos pela leitura de Contos de Mistério e considerando 

as dificuldades pertinentes à prática escrita de textos com unidade de sentido, elenquei esse 

gênero como objeto de estudo que envolverá a leitura, análise linguístico-discursiva e prática 

escrita e será aplicado a alunos de 8ª série. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIVETE SOUTA 

ORIENTADOR: SANDRA DO ROCIO FERREIRA LEAL 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Mediadores de Leitura - uma perspectiva interdisciplinar possível 

Palavras-chave: Biblioteca. Leitura. Atendentes de biblioteca. Formação continuada. Mediadores 

de leitura. 

Resumo: Avaliações têm evidenciado um retrato da leitura no âmbito nacional e regional ainda 

muito distante do desejado.  Pesquisas revelam o quanto os alunos estão desmotivados para a 

leitura. É necessário que se viabilize meios de inserir os alunos no universo da leitura. Muitas 

vezes, o único lugar onde os alunos da rede pública  de ensino têm contato com os livros é na 

escola onde estudam. É preciso investir em projetos que visem à formação de leitores. Nosso 

objetivo foi verificar e refletir como estão sendo utilizadas as bibliotecas escolares e qual o papel 

que está sendo desempenhado pelos atendentes desses espaços no processo de formação de 

leitores. Investigamos, junto aos atendentes das bibliotecas do município de Ponta Grossa- Pr, 

como está sendo desenvolvido o seu trabalho, qual a sua formação acadêmica e os seus 

conhecimentos sobre o acervo do espaço onde atuam. Verificamos que esses atendentes de 

biblioteca necessitam urgentemente de formação continuada sobre o tema leitura para um melhor 

desempenho de sua função na escola. A partir dos resultados, propusemos, através de um curso 

de extensão, que os atendentes das bibliotecas sejam “Mediadores de Leitura”, mostrando-lhes 

necessidade de formação continuada, que interaja com todas as áreas do conhecimento, num 

processo contínuo de estímulo à leitura. Essa formação contínua é que subsidiará o seu trabalho, 

incentivando-os e orientando-os para realização de projetos nas escolas onde atuam. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Mediadores de Leitura – uma proposta interdisciplinar possível. 

Palavras-chave: Biblioteca. Leitura. Atendentes de biblioteca.  Formação continuada. Mediadores 

de leitura. 

Resumo: Apresentamos nesse trabalho o retrato da leitura, no panorama internacional, nacional e 

mais especificamente, no Núcleo Regional de Educação de Educação de Ponta Grossa e em 

nossa cidade, enfatizando o resultado da pesquisa sobre o trabalho dos atendentes de biblioteca 

das escolas estaduais de Ponta Grossa. Verificamos que esses atendentes de biblioteca 

necessitam urgentemente de formação continuada sobre o tema leitura para um melhor 

desempenho de sua função na escola. Nosso objetivo é refletir com os atendentes de biblioteca 
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sobre os dados coletados na pesquisa, discutir como está sendo desenvolvido o seu trabalho, o 

que é leitura crítica, como ser um mediador de leitura, por que é importante conhecer aspectos 

teórico-práticos sobre gêneros textuais, a importância da biblioteca na escola, qual o perfil das 

bibliotecas estaduais de Ponta Grossa e, assim, dar condições a esses atendentes de construir 

atividades para serem desenvolvidas pelos professores e atendentes nas bibliotecas das escolas 

onde atuam. É necessário que se viabilize meios de inserir os alunos no universo da leitura. 

Muitas vezes, o único lugar onde os alunos da escola pública têm contato com os livros é na 

escola onde estudam. Propomos que os atendentes das bibliotecas sejam “Mediadores de 

Leitura”, oferecendo aos mesmos formação continuada que subsidie o seu trabalho, incentivando-

os e orientando-os para realização de projetos nas escolas onde atuam. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLENE APARECIDA SCOPARO 

ORIENTADOR: HIUDEA TEMPESTA RODRIGUES BOBERG 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O Método Recepcional como recurso potencializador da leitura literária 

Palavras-chave: Estética da Recepção; leitura literária; leitor crítico. 

Resumo: O presente artigo descreve e apresenta os resultados obtidos na implementação do 

projeto “A Literatura como meio de prazer e emancipação”, direcionado a estudantes do Ensino 

Médio com intuito de estimular e resgatar uma leitura prazerosa, crítica e emancipadora nesta 

fase escolar. Para tanto, apresenta um aprofundamento teórico sobre o ensino de Literatura no 

Brasil e também pesquisa bibliográfica referente à Estética da Recepção e ao Método 

Recepcional, proposto por Bordini e Aguiar, e recomendado pelas Diretrizes Curriculares de 

Língua Portuguesa do Estado do Paraná. A partir desses aportes teóricos, foi elaborada uma 

sequência didática abordando obras literárias de diversos gêneros e épocas, com enfoque na 

temática social, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho em que a ênfase do ensino de 

Literatura recai sobre a recepção do leitor e consequente ampliação de seu horizonte cultural por 

meio do desvelamento da leitura, privilegiando a hermenêutica da obra e não apenas um ensino 

em que o processo sequencial da historiografia literária se torna o elemento norteador do trabalho 

pedagógico. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Literatura como meio de prazer e emancipação 
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Palavras-chave: Estética da Recepção; leitura literária; leitor crítico. 

Resumo: Essa Produção Didático-Pedagógica visa ao resgate de uma leitura prazerosa, crítica e 

emancipadora no Ensino Médio por meio de uma abordagem inspirada no Método Recepcional, 

proposto por Bordini e Aguiar e recomendado pelas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa 

do Estado do Paraná. O trabalho foi estruturado numa perspectiva em que se valorizou a 

recepção do texto pelo leitor, abordando obras literárias de diversas épocas, com enfoque na 

temática social. Com essa proposta, objetivamos promover o exercício da cidadania pela leitura 

de textos em que se possam confrontar o passado e o presente, por meio de uma atitude crítica e 

receptiva, de modo que o ato de ler não seja realizado apenas para cumprir metas escolares, mas 

que contribua para a formação de um leitor crítico, capaz de reconhecer um envolvimento de 

subjetividades que se expressam pela tríade obra/autor/leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI ALMEIDA DE JESUS 

ORIENTADOR: MARCIA SIPAVICIUS SEIDE 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Necessidades, expectativas e saberes dos professores de Língua Portuguesa para a 

formação de leitores críticos 

Palavras-chave: Formação de leitores. Leitura. Teoria da Relevância. 

Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada a partir das inquietações 

dos professores de Língua Portuguesa da escola onde trabalho sobre a dificuldade em formar 

leitores proficientes e críticos, haja vista que um dos papéis da escola é o de formar leitores para a 

vida. Após investigação das necessidades e expectativas dos professores de Língua Portuguesa 

acerca da formação de leitores proficientes e críticos, elaborei três oficinas pedagógicas. Na 

primeira oficina, abordei e debati com os participantes os dados obtidos com a análise das 

entrevistas. Na sequência, realizei atividades de reflexão acerca da leitura e dos textos de 

embasamento. Na segunda oficina, apresentei a fundamentação teórica sobre a Teoria da 

Relevância, de Sperber e Wilson (2001) que enfatiza a importância do conhecimento prévio no 

processo interpretativo e leva em consideração as expectativas e avaliações do leitor sobre o que 

ele interpreta. Esta começou com uma atividade de leitura, segundo a TR. Para isto, foi escolhido 

um fragmento do livro ‘O Leitor’, de Bernhard Schlink (2010, p.45-51). Teorizando a prática, houve 

análise da atividade, leitura e discussão sobre a TR e formação de leitores. Para a terceira oficina, 

selecionei textos voltados aos alunos com os quais os professores prepararam atividades de pré-
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leitura semelhantes às utilizadas na segunda oficina e aplicaram-nas aos colegas participantes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Necessidades e expectativas dos professores de Língua Portuguesa para a formação de 

leitores críticos 

Palavras-chave: Leitura. Teoria da Relevância. Formação de leitores. 

Resumo: Diante das dificuldades em formar leitores, entrevistei quatro professoras de Língua 

Portuguesa da escola onde trabalho, com o intuito de obter informações concretas da prática de 

leitura vivenciada por elas. Na primeira oficina pedagógica, abordarei e debaterei com os 

professores e bibliotecária os dados obtidos com a análise das entrevistas e, na sequência, 

realizarei atividades de reflexão acerca da leitura e dos textos de embasamento. Na segunda 

oficina, apresentar-lhes-ei a fundamentação teórica sobre a Teoria da Relevância, de Sperber e 

Wilson (2001) que enfatiza a importância do conhecimento prévio no processo interpretativo que 

leva em consideração as expectativas e avaliações do leitor sobre o que ele interpreta. Esta 

começará com uma atividade de leitura, segundo a TR. Para isto foi escolhido um fragmento do 

livro ‘O Leitor’. Teorizando a prática, haverá análise da atividade, leitura e discussão sobre a TR e 

formação de leitores. Para a  terceira oficina, foram  selecionados textos voltados aos alunos com 

os quais os professores  prepararão atividades de pré-leitura semelhantes às utilizadas na 

segunda oficina e aplicá-las-ão aos colegas participantes. Espera-se, que com estas oficinas, os 

participantes percebam que o modo como a leitura é trabalhada pode ser determinante para a 

formação efetiva de leitores críticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI BARROSO 

ORIENTADOR: LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O conto e a formação do leitor: problemáticas do idoso na sociedade atual 

Palavras-chave: Leitura, conto, Estética da Recepção, idoso. 

Resumo: O presente artigo discute a problemática que envolve a crise da leitura, investiga 

aspectos teórico-literários referentes ao gênero do conto e às categorias narrativas, além de 

apresentar os resultados da implementação do PDE, realizada no Colégio Estadual Unidade Pólo 

– Maringá - Pr. As teorias da Estética da Recepção nortearam toda a pesquisa e todo o trabalho 

com os discentes. O conto, na qualidade de gênero, as categorias narrativas, a produção literária 
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de alguns dos grandes nomes da literatura brasileira, que cultivaram essa modalidade narrativa, e 

o Estatuto do Idoso compõem o corpus, tanto dos trabalhos já realizados quanto deste artigo. A 

leitura e análise dos contos objetivaram levar os alunos à reflexão dos problemas que as pessoas 

de idade enfrentam na família e na sociedade. Todas as atividades realizadas, incluindo este 

estudo, contribuíram para que o objetivo de ampliar os horizontes de expectativas dos discentes 

fosse atingido. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O conto e a formação do leitor: problemáticas do idoso na sociedade atual 

Palavras-chave: Conto; leitura; Estética da Recepção; idoso. 

Resumo: Esse projeto tem por objetivo propiciar ao aluno o exercício da leitura de contos, 

visando ao alargamento de horizontes de expectativa. Na qualidade de leitor de texto literário, o 

discente será levado a experimentar, no ato de ler, uma relação dinâmica e interativa que o 

instrumentalizará, para a realização de leituras efetivas, contribuirá para que reflita, a partir da 

discussão tEsse projeto tem por objetivo propiciar ao aluno o exercício da leitura de contos, 

visando ao alargamento de horizontes de expectativa. Na qualidade de leitor de texto literário, o 

discente será levado a experimentar, no ato de ler, uma relação dinâmica e interativa que o 

instrumentalizará, para a realização de leituras efetivas, contribuirá para que reflita, a partir da 

discussão temática, a questão do idoso na família e na sociedade. Com respaldo na teoria da 

Estética da Recepção, o trabalho será desenvolvido a partir do estudo de três contos que 

abordam o assunto relacionado ao “idoso na sociedade.” São eles: Antes do Baile Verde, de Lygia 

Fagundes Telles; Feliz aniversário, de Clarice Lispector e Clínica de Repouso, de Dalton Trevisan. 

A intenção é que o aluno realize leituras em profundidade, já que, no dia-a-dia, se nota muita 

resistência por esse tipo de leitura. E, também, trabalhar o Estatuto do Idoso, relacionando-o com 

os contos estudados, numa perspectiva de humanização do sujeito. emática, a questão do idoso 

na família e na sociedade. Com respaldo na teoria da Estética da Recepção, o trabalho será 

desenvolvido a partir do estudo de três contos que abordam o assunto relacionado ao “idoso na 

sociedade.” São eles: Antes do Baile Verde, de Lygia Fagundes Telles; Feliz aniversário, de 

Clarice Lispector e Clínica de Repouso, de Dalton Trevisan. A intenção é que o aluno realize 

leituras em profundidade, já que, no dia-a-dia, se nota muita resistência por esse tipo de leitura. E, 

também, trabalhar o Estatuto do Idoso, relacionando-o com os contos estudados, numa 

perspectiva de humanização do sujeito. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Os não-ditos na leitura e interpretação de textos 

Palavras-chave: leitura, não-ditos, texto publicitário, análise do discurso. 

Resumo: Este artigo enfoca a implementação do projeto Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) aos professores e estudantes do curso de Formação de 

Docentes dos  estabelecimentos de Ensino: D. Pedro I, Pitanga; Dr. João Ferreira Neves, Palmital; 

Carlos Drummond de Andrade, Nova Tebas. Por meio das atividades propostas em torno do 

discurso publicitário enfocou-se a materialidade textual, tendo em vista as condições de produção 

e a circulação dessas aterialidades. O trabalho pedagógico sustentou-se nos pressupostos 

teóricos da Analise de Discurso, a qual considera que a língua não é transparente e isso faz com 

que o leitor, no dizer de Orlandi, não atravesse o texto para encontrar um sentido do outro lado, 

mas busque os processos de significação. Não se busca os conteúdos do texto, nem as 

intenções, mas o “como” ele significa, isto é, os procedimentos discursivos, indo além da 

descrição lingüística, priorizando a ideologia como constitutiva do sentido, tendo em vista a AD 

como disciplina de entremeio. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Os não-ditos na leitura e interpretação de textos publicitários 

Palavras-chave: leitura -texto publicitário - análise do discurso 

Resumo: O presente trabalho, um objeto de aprendizagem Colaborativa – OAC – tem como foco 

a leitura de textos publicitários e apresenta reflexões acerca da leitura discursiva. A AD, que teve 

Michel Pêcheux como sistematizador dessa teoria, na França, na segunda metade do século XX, 

e que no Brasil, tem em Eni Pulcinelli Orlandi, seu marco inicial. Nessa perspectiva, o texto não é 

um conjunto de enunciados portadores de uma significação, mas de várias possibilidades de 

significação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI EBERHART JUAN 

ORIENTADOR: CLARICE LOTTERMANN 

IES: UNIOESTE 
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Artigo 

Título: Contar histórias,um estímulo à leitura 

Palavras-chave: Contação de histórias; leitura; literatura 

Resumo: Partindo da constatação de que a leitura não é uma necessidade para a maioria dos 

alunos, de que, muitas vezes, eles só leem aquilo que o professor manda, tornando a leitura um 

engodo, uma chatice e de que a escola não dá importância ao ato de contar história, pois muitos 

professores não descobriram o quanto essa atividade pode ajudá-los em sua tarefa de 

educadores, o presente artigo tem como objetivo relatar uma experiência realizada no Colégio 

Estadual Marechal Gaspar Dutra, de Nova Santa Rosa (Paraná), através da qual foi estimulada a 

leitura a partir de atividades de contação de histórias, com alunos de 5ª série. Através dessas 

atividades foi possível estimular a leitura de textos literários, levando a um interesse maior pela 

leitura, desenvolvendo a oralidade, expressividade, fluência na leitura, desinibição para 

apresentação em público. Para a execução dessa atividade foram utilizados textos de caráter 

narrativo: contos populares, de fadas, fábulas, poemas narrativos, dentre outros. Com a contação 

de histórias pretende-se uma forma diferenciada de incentivo à leitura, trabalhando a oralidade, 

expressão corporal, criando situações de interesse tanto individual quanto coletivo, trabalhando 

mais a linguagem oral do aluno. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Contar histórias, um estímulo à leitura 

Palavras-chave: Contar histórias; leitura; ludicidade; fluência; 

Resumo: Neste material didático são apresentadas atividades cujo objetivo é levar o aluno a ter 

um interesse maior pela leitura, desenvolvendo a oralidade, expressividade, fluência na leitura, 

desinibição para apresentação em público, através de atividades em que os alunos contarão 

histórias. O material foi produzido tendo em vista sua aplicabilidade em turmas de 5ª séries, e 

pressupõe a avaliação da performance dos alunos antes e depois do trabalho realizado em sala 

de aula. Para a execução dessa atividade serão utilizados textos de caráter narrativo: contos 

populares, de fadas, fábulas, poemas narrativos, dentre outros. Além de atividades, o material 

indica livros, vídeos e sites que tratam de aspectos importantes relacionados ao ato de contar 

histórias. A contação de histórias propõe uma forma diferenciada de incentivo à leitura, 

trabalhando a oralidade, expressão corporal e desinibição, criando situações de interesse tanto 

individuais quanto coletivas, ressaltando a linguagem oral do aluno e mostrando que, através do 

ouvir e contar histórias, pode-se contribuir para a formação do leitor, de forma lúdica e prazerosa. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI HADAS DA CUNHA 

ORIENTADOR: LUCIANA PEREIRA DA SILVA 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Charge: uma leitura crítica e humorística da realidade brasileira 

Palavras-chave: Gênero textual. Charge. Leitura críica. 

Resumo: A charge, que traz em sua estrutura a integração da escrita com o visual, está inserida 

de forma muito consistente no cotidiano das pessoas pela mídia impressa, televisiva e pela 

internet. Ancorado nas posições teóricas do texto como interação entre sujeitos e pautado no 

modelo de sequência didática defendido por Schneuwly e Dolz, este estudo procura  analisar 

como esse gênero textual pode auxiliar nas práticas pedagógicas para o senvolvimento da leitura 

crítica dos alunos no Ensino Médio. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Charge: uma leitura crítica e humorística da realidade brasileira 

Palavras-chave: Leitura. Criticidade. Gênero. Charge. 

Resumo: A criticidade diante de um texto e o interesse pelo mundo da leitura são propostas 

norteadoras deste trabalho. Para isso, por meio de  uma Sequência Didática,  vale-se do gênero 

charge que, além de ser atrativa pela junção da imagem com a escrita, possibilita a 

intertextualidade com os problemas e com as notícias atuais. O discurso da charge, pode ser um 

instrumento de reflexão sobre os fatos cotidianos e, por conseguinte, auxiliar na formação de 

leitores capazes de assumir uma posição crítica diante da realidade atual do país. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI SAYOKO IWAI OKABE 

ORIENTADOR: THIAGO ALVES VALENTE 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Compreensão textual como trabalho criativo 

Palavras-chave: Compreensão textual; jornal; interação; professor; alunos. 

Resumo: Em nossa vivência cotidiana, percebemos o quanto é imprescindível a compreensão 

daquilo que se ouve ou se lê. Porém, percebemos a imensa dificuldade apresentada pelos nossos 
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alunos em compreender os diferentes textos que leem no contexto escolar, não conseguindo 

parafraseá-los, nem mesmo resumi-los. Diante desta realidade e de acordo com as Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná (2008), que tem como concepção o ensino da língua como 

prática social e considera o trabalho com o texto como fundamental no processo ensino-

aprendizagem faz-se necessário reconhecer a compreensão textual como um processo histórico, 

cognitivo e sociointerativo que depende da intervenção criativa, crítica e funcional do professor ao 

planejar práticas de leitura prazerosas e significativas para os alunos. Nessa perspectiva, nesse 

trabalho, foi desenvolvida uma sequência de doze encontros de duas aulas, com a utilização do 

jornal como instrumento de trabalho, através de estratégias adequadas visando a aquisição de 

habilidades de compreensão leitora dos alunos. Nessa complexa relação de interação entre o 

texto, o autor e o leitor, destaca-se o papel do professor, fundamental nesse processo ensino-

aprendizagem, pois o domínio da compreensão proporcionou avanços significativos no processo 

de produção escrita e expressão oral através da utilização da língua nas diversas situações de 

comunicação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Compreensão textual como trabalho criativo 

Palavras-chave: Compreensão textual; jornal; interação; professor; alunos. 

Resumo: Em nossa vivência cotidiana, percebemos o quanto é imprescindível a compreensão 

daquilo que se ouve ou se lê. Porém, percebemos a imensa dificuldade apresentada pelos nossos 

alunos em compreender os diferentes textos que leem no contexto escolar, não conseguindo 

parafraseá-los, nem mesmo resumi-los. Diante desta realidade e de acordo com as Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná (2008), que tem como concepção o ensino da língua como 

prática social e considera o trabalho com o texto como fundamental no processo ensino-

aprendizagem faz-se necessário reconhecer a compreensão textual como um processo histórico, 

cognitivo e sociointerativo que depende da intervenção criativa, crítica e funcional do professor ao 

planejar práticas de leitura prazerosas e significativas para os alunos. Nessa perspectiva, foram 

organizadas uma sequência de doze aulas, utilizando o jornal como instrumento de trabalho, onde 

serão utilizadas estratégias adequadas visando a aquisição de habilidades de compreensão 

leitora nos alunos.Nessa complexa relação de interação entre o texto, o autor e o leitor, destaca-

se o papel do professor, fundamental nesse processo ensino-aprendizagem, pois o domínio da 

compreensão possibilitará o processo de produção e a utilização da língua nas diversas situações 

de comunicação. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI TEREZINHA FILUS TINOS 

ORIENTADOR: MARGARIDA DA SILVEIRA CORSI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Fábulas modernas: um espaço significativo entre  leitor e escritor 

Palavras-chave: Fábula; leitura; escrita; reescrita; humanização 

Resumo: Consta neste artigo científico o resultado da aplicação do material didático elaborado no 

Programa de Desenvolvimento Educacional, com o estudo dedicado ao gênero textual fábula, em 

prosa e em verso, numa perspectiva sociointeracionista de linguagem, segundo Bakhtin e 

Vygotsky. O gênero fábula é de suma importância para a construção da sociedade, pois envolve 

situações antigas e atuais buscando a reflexão e resolução dos conflitos. É um gênero literário de 

fácil leitura, constituído de narrativas breves, de conteúdo mágico e lendário, procurando transmitir 

sabedoria de caráter ético e moral ao homem. Tenho como  objetivo de  despertar o gosto e o 

prazer pela leitura e escrita de fábulas, como também da observação do envolvimento do homem 

com o cão, dispensando a este atitudes, comportamentos e vestimentas humanas e algumas 

vezes tratando-o até como filho, “humanizando-o”. Busco à aprendizagem da leitura e da escrita 

de forma atraente, através de imagens, propagandas, vídeos e de observações somatizadas  do 

modelo social 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Fábulas modernas um espaço significativo entre Leitor e Escritor 

Palavras-chave: Fábula. Leitura. Escrita. Reescrita. Humanização. 

Resumo: A Unidade Didática justifica-se pela realidade social, cultural e econômica na qual 

participam integralmente os leitores, e não-leitores, cidadãos que formam o país. Todos inseridos 

num mundo em que o saber Ler, Escrever, Compreender e Interpretar é como um novo 

nascimento, garantia de sobrevivência e sucesso. Tenho como objetivo a valorização da leitura, da 

reflexão e do conhecimento de inúmeras fábulas, bem como, a observação da moral e da 

humanização do cão, animal estimado e figura de destaque da família. Assim também, o 

aprendizado dos elementos composicionais e estruturais do gênero fábula. Na metodologia 

emprego perguntas e respostas completas, leituras de vídeos, contos e crônicas abordando a 

necessidade do aprendizado da leitura, da escrita, da interpretação e da reescrita, oferecendo 

primazia a reflexão da humanização do cão e das suas consequências. A fábula proporciona a 

reflexão sobre as atitudes e comportamentos do homem em relação a si próprio, aos outros 

homens; e também  aos animais, tendo como pano de fundo a Leitura e a Escrita. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARTA COMUNELLO NOGUEIRA 

ORIENTADOR: ELVIRA LOPES NASCIMENTO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Jornal Escolar – práticas de letramento envolvendo a leitura e produção de gêneros 

textuais da mídia jornalística 

Palavras-chave: gêneros textuais;  artigo de opinião, ensino e  aprendizagem de língua 

portuguesa. 

Resumo: Nosso Projeto foi elaborado a partir da necessidade de desenvolvermos ações 

pedagógicas  que viabilizassem um processo de ensino-aprendizagem pautado na concepção 

interacionista  do ensino-aprendizagem da linguagem. Nessa perspectiva,     os movimentos 

didáticos desenvolvidos na sala de aula  são vistos como espaços para interlocuções  reais, em 

que se trabalham as interações como momentos de produção de linguagem e lugar de 

constituição de sujeitos enunciadores. Partindo de duas ferramentas didáticas,  o modelo didático 

de gêneros textuais e a sequência didática para a transposição didática de objetos de ensino-

aprendizagem em atividades seqüenciadas (NASCIMENTO, 2009),   o artigo de opinião constituiu 

o  eixo norteador do trabalho com a leitura, a produção e a análise lingüística. O  projeto passou 

por fases bem delineadas  que compreenderam  pesquisa bibliográfica para ampliação de nossos 

saberes sobre a questão dos gêneros como instrumentos de ensino e aprendizagem de língua 

portuguesa, análises descritivas de textos do gênero que apontassem para os objetos ensináveis 

em nosso contexto de trabalho,  o planejamento do projeto em inúmeras oficinas e, finalmente,  a 

implementação desse projeto em escola pública de nosso município. Os dados apresentados 

neste artigo demonstram que o processo todo pelo qual passamos no PDE teve a sua validação 

comprovada, uma vez que o trabalho desenvolvido propiciou desenvolvimento de nossas 

capacidades profissionais, assim como propiciou o desenvolvimento de nossos alunos, tanto em 

leitura quanto em produção de textos escritos do gênero em foco. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Jornal Escolar - práticas de letramento envolvendo a leitura e produção de gêneros 

textuais da mídia jornalística 

Palavras-chave: Gêneros textuais; artigo de opinião; letramento crítico. 

Resumo: Parto da premissa de que gêneros textuais veiculados no jornal impresso podem 
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contribuir para desenvolver práticas discursivas que envolvem o desenvolvimento de capacidades 

para a leitura crítica e a produção escrita dos alunos do ensino fundamental. O enfoque nas 

práticas discursivas como cerne do trabalho didático com a língua portuguesa implica a 

necessidade de compreendermos melhor a noção de gênero discursivo e/ou textual e a 

apropriação de ferramentas que mediam o trabalho do professor. Sendo assim, os modelos 

didáticos e a seqüências didáticas (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004; NASCIMENTO,2009), são 

ferramentas indispensáveis para a transposição didática dos gêneros que configuram as práticas 

discursivas, considerando  que  a ação pedagógica deve passar antes pelo estudo de cada 

gênero de texto a ser didatizado na sala de aula. Um dos principais objetivos da escola é 

possibilitar aos alunos a participação nas práticas sociais que se utilizam da linguagem de 

maneira ética, crítica e democrática como forma de participação ativa na vida cidadã. Este projeto 

apresenta, como objetivo maior, o desenvolvimento de capacidades de linguagem para a 

participação social ativa dos alunos da oitava série. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MATILDE WICHUK DOMINGUES 

ORIENTADOR: MARILEIA GARTNER 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: (Re) vendo práticas leitoras com textos poéticos no ensino médio: haicai e pintura 

Palavras-chave: Literatura e ensino; ensino de poesia; haicai; interartes. 

Resumo: Este artigo visa elencar e discutir os resultados da Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica fazendo alusão ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 

2009), que resultou no Material Didático o qual foi desenvolvido no Colégio Estadual de Faxinal 

dos Francos, localizada na área rural, abrangendo 24 alunos da 2ª série do Ensino Médio. Esse 

material propôs ao aluno compreender o Ensino de Literatura (poesia) valendo-se de relações 

interartes (oriundas da Literatura Comparada) para o estudo de textos poéticos. Assim, os 

direcionamentos apontados com práticas leitoras considerando poesia haicai e pintura têm o 

objetivo de desenvolver práticas leitoras significativas, que se valem de textos artísticos para 

alunos do interior, proporcionando condições de identificar, analisar e avaliar as relações entre 

essas duas artes que se combinam, isto é, uma completa e enriquece o sentido da outra. Sabe-se 

que a poesia haicai e, muitas vezes a pintura, são frutos da observação da natureza, portanto, 

considerando que os alunos envolvidos na pesquisa são oriundos do meio rural, a opção por esta 

prática de leitura foi produtiva e confirma a hipótese levantada no projeto de pesquisa que é 
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possível desenvolver práticas leitoras significativas para os alunos de escolas rurais, valendo-se 

de textos artísticos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: (Re)vendo práticas leitoras no Ensino Médio: haicai e pintura 

Palavras-chave: literatura e ensino; ensino de poesia; haicai; interartes 

Resumo: A proposta de trabalho direciona uma discussão sobre o ensino de literatura no Ensino 

Médio, (re) avaliando práticas leitoras com textos poéticos, mais especificamente com haicai e tem 

como público alvo alunos do Ensino Médio de uma escola rural, o que justifica a opção por este 

tipo de texto. Entende-se que quando o aluno é despertado para observar a natureza, junto vem 

uma soma de ações. E, mesmo que ele não aprenda escrever haicai perfeitamente, poderá 

aprender a agir de forma mais correta em seu meio, valorizando-o como um lugar bom para se 

viver. Ainda a proposta vale-se de relações interartes com a pintura, uma vez que uma completa o 

sentido da outra e, no diálogo com a beleza, atraem os leitores. Assim, os direcionamentos 

apontados nesta produção didático-pedagógica com práticas leitoras valendo-se da poesia e 

pintura têm por objetivo apontar caminhos singulares no ensino de literatura, desenvolvendo a 

sensibilidade artística dos leitores ao mesmo tempo que desmistifica aquelas outras propostas 

que ignoram os elementos artísticos do texto literário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MERY TEREZINHA ARRUDA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: NINCIA CECILIA RIBAS BORGES TEIXEIRA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Leitura e teatro: o diálogo da diversidade 

Palavras-chave: leitor, texto teatral, letramento, literatura. 

Resumo: Neste artigo é apresentado o resultado da implementação do projeto PDE, 2010, no 

Colégio Estadual D.Pedro I – EFMPN, na cidade de Pitanga-PR. O público alvo da pesquisa foi 

uma turma de 3º ano, do Ensino Médio. Neste contexto, objetivou-se estimular a formação de 

leitores por meio de estratégias de letramento literário, de forma que a leitura fornecesse 

subsídios ao educando para a construção de significados, ampliação de mundo, participação em 

práticas sociais, aprimorando-se juntamente a escrita e a oralidade. O propósito inicial foi 

conquistar os alunos para a leitura em geral e para a incorporação da literatura (da arte) em suas 

vidas, integrando com outras linguagens, em especial, o teatro. Logo, as práticas de ensino 
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possibilitaram percepções do fazer artístico. É resultado de uma pesquisa teórica desenvolvida no 

projeto de intervenção e implementada por meio da unidade didática, encaminhada seguindo-se 

os pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa, em sua modalidade de pesquisa-ação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e teatro: o diálogo da diversidade 

Palavras-chave: leitor, texto teatral, letramento, literatura 

Resumo: A leitura no Brasil tem sido alvo de inúmeras pesquisas e discussões, nesse sentido, 

faz-se necessário refletir sobre atividades que colaborem e estimulem o processo de formação do 

leitor no contexto da contemporaneidade.  A proposta  do trabalho busca a construção de 

significados que é  necessário para a formação de um leitor competente. Existem várias formas de  

colaborar nesse processo, a  leitura ligado a representação teatral, é um desses meios, pelo qual 

a interação, imaginação e criatividade, tornam-se mecanismos eficazes de construção dos 

sentidos. Assim, a leitura passa a ser uma atividade  vivenciada, fazendo com que não se fique 

apenas nos limites da decodificação. Tal atividade deve ser entendida como parte de um processo 

maior, no que se inclui o letramento.  A metodologia é unir a racionalidade da linguagem com a 

representação, oportunizando ao educando a ampliação do seu horizonte de expectativas. Será 

desenvolvida na 2ª série, Ensino Médio, em etapas: a primeira é escolha da obra,  o grupo lerá e 

relerá o texto, mergulhará nas páginas com a finalidade de entender o autor, sua filosofia, sua 

mensagem e a relação do texto com os acontecimentos da atualidade. O teatro deve questionar, 

provocar, informar. Em seguida, o grupo se reúne para discutir pontos de vista diferentes. Então, 

chega  a etapa da representação. São escolhidos os papéis e cada integrante do grupo montará 

suas falas para posterior apresentação na escola. O trabalho unirá o letramento literário ao prazer 

estético da arte de representar, colaborando efetivamente para a prática social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MIRIAN MARTINS TEIXEIRA DE ABREU 

ORIENTADOR: SILVANA OLIVEIRA 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Despertando o Aluno Adulto Para a Leitura 

Palavras-chave: Leitura; gêneros textuais; formação de leitores 

Resumo: O presente artigo reflete os resultados finais da execução do Projeto “Despertando o 

aluno adulto para a leitura”, desenvolvido no âmbito do PDE - Programa de Desenvolvimento 
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Educacional do Estado do Paraná. O objetivo proposto no projeto de implementação foi incentivar 

o aluno jovem e adulto para a leitura. Após muitas pesquisas e estudos utilizou-se como estratégia 

de leitura a abordagem dos gêneros textuais variados. A pesquisa e a implementação foi realizada 

no CEEBJA Professora Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz, com um grupo de alunos do Ensino 

Fundamental vespertino. Foi elaborada uma Unidade Didática em forma de 

apostila para a qual foram selecionados textos diversificados para motivar o aluno e despertar seu 

interesse para a leitura dentro e fora da sala de aula. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Despertando o aluno adulto para a leitura 

Palavras-chave: leitura,formação,leitores,gêneros textuais 

Resumo: O presente material tem seu foco na questão da leitura para jovens e adultos.Este 

interesse surgiu devido a percepção enquanto professora quanto às dificuldades sentidas pelo 

aluno adulto na escrita e na interpretação de textos por falta de leitura.Para isso é preciso 

estimular a formação de leitores e com este objetivo elaborou-se esta Unidade Didática, parte 

integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional -PDE 2009, com a intenção de após 

pesquisas e reflexões, propor alternativas para o enfrentamento deste problema, objetivando 

habilitar o aluno a ler diferentes gêneros textuais que fazem parte do cotidiano, dando condições 

para a leitura de mundo, através da disponibilização de materiais variados como livros, jornais, 

revistas e filmes em conformidade com o perfil deste aluno jovem e adulto para que ele construa 

seu próprio saber, desenvolvendo seu espírito crítico, enquanto cidadão participante da 

sociedade,O material construído será disponibilizado em forma de apostila com textos 

diversificados, selecionados para leitura, discussão e reflexão, aumentando o poder de 

comunicação, priorizando a fala, a escrita e a leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MIRNA WERNER FAGUNDES 

ORIENTADOR: NAIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Uma experiência com leitores pós-modernos: a produção de filmes de animação partindo 

do texto literário 

Palavras-chave: leitura, crônicas, filmes de animação, tecnologias. 

Resumo: O artigo tem com base o projeto \"Crônicas e filmes de animação: uma possibilidade de 



Português 2009 
 

 

 

 

trabalho na construção do leitor pós-moderno\" desenvolvido com alunos do 1º ano do ensino 

médio do Colégio estadual Semiramis de Barros Braga, no programa PDE - 2009 da Secretaria do 

Estado do Paraná. O trabalho foi desenvolvido no segundo semestre de 2010 e teve como 

objetivo a introdução de práticas inovadoras no cotidiano escolar e na formação do leitor 

proporcionando um enriquecimento no aprendizado. A base do trabalho foi as práticas de leitura - 

tendo como ferramenta a crônica; a criação do roteiro, que engloba o estudo da crônica; o 

processo de escrita e reescrita do roteiro; o estudo da estrutura cinematográfica, em especial 

animação em stop motion; a construção das personagens, fundamental para a composição de 

uma narrativa e as tecnologias, com a elaboração do filme de animação. A  metodologia utilizada 

foi o estudo de caso e buscou investigar as potencialidades do cinema e a formação do leitor pós-

moderno, bem como a produção de todo o processo de desenvolvimento do projeto. Ao todo 

foram produzidos oito filmes de animação sendo que quatro participaram do festival I Curta 

Pinhais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Crônicas e Filmes de animação: uma possibilidade de trabalho na construção do leitor pós-

moderno 

Palavras-chave: Leitura, crônicas, filmes de animação, tecnologias 

Resumo: Trata-se de um material didático que propor o trabalho em etapas. A primeira etapa é 

conhecer o gênero textual  crônica,  e ler várias crônicas analisando-as. A etapa seguinte é a 

criação do roteiro, que engloba o estudo da crônica, a síntese do tema tratado e o 

desenvolvimento de um roteiro literário. Conhecer toda a estrutura cinematográfica é uma etapa 

diferente que faz com que os alunos vejam  de forma  crítica a produção cinematográfica e 

conhecer o cinema de animação em especial animação em stop motion.  Em seguida, a 

construção dos personagens dentro da narrativa  é uma etapa de grande importância, pois 

consiste em criar um filme sob a esfera do personagem. E Finalizando, temos o envolvimento com 

as tecnologias na edição e sonorização do filme. Portanto, o material dispõe de recursos claros 

para o desenvolvimento do projeto e mecanismos para envolver o aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MOACIR FERREIRA 

ORIENTADOR: ADRIANA DELMIRA MENDES POLATO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 
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Artigo 

Título: O lúdico como facilitador da aprendizagem nas aulas de língua portuguesa 

Palavras-chave: prazer, cooperação, interdisciplinaridade. 

Resumo: Com objetivo de compreender as possíveis causas de dois fenômenos extremamente 

preocupantes à educação: a evasão escolar e a desonrosa classificação do Brasil referente à 

capacidade dos nossos alunos quanto à leitura e à interpretação de textos. Para cumprir seu 

papel social, a instituição escolar precisa empreender novos rumos, tornar-se mais atraente, 

agradável e nela obter-se a apropriação do saber institucionalizado.  Isso pode se dar a partir da 

aplicação do gênero palavras cruzadas. Os participantes desse processo, coletiva e 

reciprocamente, beneficiar-se-ão da ampliação de seu léxico; terão contato com os mais variados 

conceitos das diversas áreas do conhecimento; apropriar-se-ão de informações úteis para a sua 

vida e a de seus pares sociais. As palavras cruzadas são importantes a análise de inferências, 

desenvolvimento do raciocínio lógico, à percepção da dialogia, à ampliação do conhecimento de 

mundo e outros conceitos caros à leitura e à escrita, a aquisição de conhecimentos e a 

convivência com prazer. Nossos alunos, ao se apropriarem dos conhecimentos, melhorarão a 

autoestima e poderão se perceber construtores de si mesmos e da história do mundo. Além de 

Vygotsky, Bakthin e outros e também as Diretrizes Curriculares para o Ensino de Língua 

Portuguesa do Estado do Paraná, servirão como amparo teórico às nossas discussões e tentativa 

de colaboração. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero palavras cruzadas e o lúdico na aprendizagem 

Palavras-chave: trabalho prazeroso, cooperativismo, aprendizagem facilitada, 

interdisciplinaridade 

Resumo: Este MATERIAL DIDÁTICO tem como foco a aplicação do gênero PALAVRAS 

CRUZADAS como elemento facilitador da maior apropriação de conteúdos por parte dos 

discentes e perpassará,  progressivamente, acesso a outros gêneros que devem contribuir para o 

domínio da escrita: serão exercitados os gêneros texto de opinião, a resenha, o ofício, a carta,  a 

entrevista  e a crônica.  As  reflexões são pautadas na proposta vigotskiana, da Zona de 

Desenvolvimento Proximal, corroborada por Chaiklin (2003) e Palincsar (1 998).  A partir do nível 

de desenvolvimento real, ou seja, o conhecimento já consolidado pelo indivíduo, obter-se-á o 

desenvolvimento potencial, os conhecimentos atingíveis, comprovando a capacidade de resolver 

enigma, de construir algo aparentemente impossível. As PALAVRAS CRUZADAS facilitarão o 

trabalho interdisciplinar, numa espécie de jogo prazeroso, pois não há competição, ao contrário,há 

motivação ao trabalho cooperativo. Por fim, e com muita ênfase, as PALAVRAS CRUZADAS 

instigarão ao trabalho de pesquisa. Portanto, graças ao gênero PALAVRAS CRUZADAS, o(a) 
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aluno(a), pelo conhecimento prévio,resolverá, inicialmente, o que lhe é possível, por  dedução, e 

desvendará o(s) desafio(s) pela  capacidade de realizar inferências e analogias, construídas a 

partir da  interpretação das múltiplas pistas/micro-textos espalhadas no corpo do exercício, 

abrangendo as mais variadas áreas do conhecimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MORGANA ANTONIA SINHORINI 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Leitura crítica da leitura: terias e metodologias 

Palavras-chave: Leitura. Teorias. Metodologias. Professor. 

Resumo: A leitura é entendida como um processo de produção de sentido, que se dá a partir de 

interações sociais ou relações dialógicas que acontecem entre texto e leitor. Diante de 

observações e relatos de professores de diferentes áreas de conhecimento, pode-se verificar que 

a leitura e a interpretação de textos apresentam-se como grande dificuldade do aprendizado 

acadêmico de nossos alunos e que o hábito de leitura tem-se reduzido. Analisando estes pontos 

de vista, esta pesquisa teve por finalidade abordar aspectos que fazem parte do desenvolvimento 

das habilidades de leitura, e também buscou compreensão pedagógica que possibilite ao 

professor compreendê-las e ampliar seus subsídios para melhor auxiliar na desenvoltura de seus 

alunos.  Para que este trabalho alcançasse os objetivos almejados, foram propostos aos 

professores de 5.ª série, das diversas áreas do conhecimento, embasamento teórico e 

encaminhamentos metodológicos para desenvolvimento da leitura crítica e reflexiva, do gênero 

informativo, na prática pedagógica em sala de aula, a fim de aprimorar conhecimentos e práticas, 

além de auxiliá-los para que eles, como mediadores do ato de ler, possam a fazer intervenções 

pedagógicas que oportunizem desenvolver uma leitura crítica com seus educandos e amenize os 

problemas apresentados com a leitura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura crítica da leitura: teorias e metodologias 

Palavras-chave: Leitura, teorias, metodologias, professor e aluno. 

Resumo: A leitura é entendida como um processo de produção de sentido, que se dá a partir de 

interações sociais ou relações dialógicas que acontecem entre texto e leitor. Diante de 

observações e relatos de professores de diferentes áreas de conhecimento, pode-se constatar 
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que a leitura e a interpretação de textos apresentam-se como grande dificuldade do aprendizado 

acadêmico de nossos alunos e que o hábito de leitura tem se reduzido. Analisando estes pontos 

de vista, esta pesquisa tem por finalidade abordar aspectos que fazem parte do desenvolvimento 

das habilidades de leitura, e também buscar compreensão pedagógica que possibilite ao 

professor compreendê-las na desenvoltura de seus alunos.  Para que este trabalho alcance os 

objetivos almejados, serão propostos aos professores de 5.ª série, das diversas áreas do 

conhecimento, embasamento teórico e encaminhamentos metodológicos para desenvolvimento 

da leitura crítica e reflexiva, do gênero informativo, na prática pedagógica em sala de aula, a fim 

de aprimorar conhecimentos e práticas, além de auxiliá-los para que eles, como mediadores 

possam fazer intervenções pedagógicas que atinjam o objetivo de desenvolver uma leitura crítica 

com seus alunos. 

 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NAIR DE FATIMA POLISELO 

ORIENTADOR: JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNOLI 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A contribuição do conto na formação de leitores. 

Palavras-chave: Leitura, conto, interação textual, formação de leitores. 

Resumo: Este artigo tem por função descrever a experiência obtida com o trabalho desenvolvido 

no Programa Educacional do PDE, denominado “A contribuição do conto na formação de leitores”. 

Seu objetivo foi possibilitar a construção de competências que desenvolvessem o interesse dos 

alunos por textos mais longos, a partir de leituras de menor fôlego, contribuindo para a formação 

de leitores capazes de interagir com a obra a partir de suas experiências. Para isso utilizou-se o 

conto, pois além de sua precisão e densidade, também permite instigar o leitor em formação, 

ampliando seu conhecimento de mundo. A partir da leitura e análise de contos de diversas épocas 

e autores (brasileiros e estrangeiros), foram desenvolvidas atividades de compreensão, 

interpretação e recontextualização, possibilitando assim uma maior interação entre leitor, texto e 

autor, contemplando a proposta das DCEs que são as práticas de leitura, oralidade e escrita. 

Concluiu-se, portanto que o incentivo à leitura é fundamental para a formação das crianças, 

ampliando-lhes a capacidade de se expressar, compreender e transformar o mundo em que está 

inserida. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A contribuição do conto na formação de leitores. 

Palavras-chave: Leitura; conto; interação textual; formação de leitores. 

Resumo: A maioria dos alunos sente-se intimidados com a extensão dos romances que lhes são 

apresentados, portanto são necessários procedimentos de leitura que possibilitem a construção 

de competências que desenvolvam o interesse por textos mais longos. Assim o conto, por ser uma 

modalidade mais curta, torna-se uma boa alternativa para despertar o leitor adolescente. Devido a 

sua concisão, precisão, densidade e efeito de excitação e emotividade é uma alternativa 

instigante, uma vez que ensina o aluno a escutar, a pensar e a desenvolver a imaginação. O 

objetivo desse projeto é desenvolver uma análise crítica da realidade  a partir  da leitura de contos 

e assim contribuir para a formação de leitores capazes de interagir com a obra a partir de suas 

experiências para o desenvolvimento de seu universo cultural. Esse gênero literário permite 

instigar o leitor em formação, ampliando seu conhecimento de mundo.  O trabalho será 

desenvolvido a partir da leitura e análise de contos de diversas épocas e autores (brasileiros e 

estrangeiros). Serão desenvolvidas  atividades  de  compreensão,  interpretação  e 

recontextualização da leitura para ampliação dos horizontes de expectativas dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEIVA LANZARINI ZUCHI 

ORIENTADOR: NINCIA CECILIA RIBAS BORGES TEIXEIRA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Linguagem e interação em letramento literário 

Palavras-chave: Letramento Literário, fábulas, ensino da literatura. 

Resumo: A pesquisa visa promover reflexões sobre o Letramento Literário. Para tanto, 

analisamos fábulas como: O Patinho Feio (Hans Christian Andersen), O Menino Azul (Cecília 

Meireles), além da narrativa O Menino Marrom (Ziraldo). A discussão, inicialmente, envolveu 

educadores que cultivam os ingredientes da leitura da literatura como tempero essencial e 

prazeroso de estímulo ao aluno, tendo como referencial teórico principal, os estudos de Alice 

Áurea Penteado (2005), Regina Zilberman (2008) e Rildo Cosson (2009). Em seguida, realizamos 

leitura crítica das fábulas, por meio de debates; planejamos as histórias e mergulhamos na 

produção de contos, criando novos enredos com alunos da Escola Estadual Irmão Isidoro 

Dumont, de Itapejara D’Oeste - Pr. As ilustrações ficaram por conta dos alunos. Com o auxílio da 

Mídia eletrônica, elaboramos um livro com a produção de fábulas. Por fim, houve momentos de 



Português 2009 
 

 

 

 

integração com outros colegas da escola para socializar o conhecimento adquirido. Este material 

fará parte do acervo pedagógico cultural do Departamento Estadual de Educação do Paraná 

(SEED-PR). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Linguagem e Interação em Letramento Literário. 

Palavras-chave: Letramento Literário. Fábulas. Ensino da literatura. 

Resumo: A pesquisa visa promover reflexões sobre o Letramento Literário. Para tanto,analisamos 

fábulas como: O Patinho Feio (Hans Christian Andersen), O Menino Azul (Cecília Meireles), além 

da narrativa O Menino Marrom (Ziraldo). A discussão, inicialmente, envolveu educadores que 

cultivam os ingredientes da leitura da literatura como tempero essencial e prazeroso de estímulo 

ao aluno, tendo como referencial teórico principal, os estudos de Alice Áurea Penteado (2005), 

Regina Zilberman (2008) e Rildo Cosson (2009). Em seguida, realizamos leitura crítica das 

fábulas, por meio de debates; planejamos as histórias e mergulhamos na produção de contos, 

criando novos enredos com alunos da Escola Estadual Irmão Isidoro Dumont, de Itapejara 

D’Oeste - Pr. As ilustrações ficaram por conta dos alunos. Com o auxílio da Mídia eletrônica, 

elaboramos um livro com a produção de fábulas. Por fim, houve momentos de integração com 

outros colegas da escola para socializar o conhecimento adquirido. Este material fará parte do 

acervo pedagógico cultural do Departamento Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NELCIRA SALETE BAGGIO WOTRICH 

ORIENTADOR: ELIZABETE ARCALA SIBIN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Formação de alunos leitores: reflexão e ação nas aulas de literatura 

Palavras-chave: Leitura. Formação do Leitor. Fábulas. 

Resumo: O presente artigo relata a experiência realizada por meio da implementação de uma 

proposta de intervenção pedagógica na escola e, trata-se do objeto dos estudos desenvolvidos no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do Governo do Estado do Paraná, destinado 

à formação continuada de professores, turma 2009, com o projeto Formação de Alunos Leitores: 

Reflexão e Ação nas Aulas de Literatura, o público a que esteve direcionada as atividades foi a 6ª 

série A do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual de Dois Vizinhos, na cidade de Dois 

Vizinhos, Estado do Paraná, sendo desenvolvido durante o 2° semestre de 2010, visando tornar a 
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leitura prazerosa e assim formando alunos leitores. Para alcançar os objetivos propostos optou-se 

pelo trabalho com o gênero fábulas, os principais fabulistas e suas versões. Em um primeiro 

momento, privilegiou-se a leitura – fruição do texto literário como meio de despertar o 

encantamento pela mesma. Na sequência estimulou-se a capacidade crítica, realizando leitura 

compreensiva do texto e atentando para a construção de significados, condição de produção, 

elementos essências desse gênero textual, aspectos discursivos, bem como, estrutura 

composicional. Este conhecimento permitiu ao aluno (re)conhecer aspectos importantes da 

construção da fábula, possibilitando-lhes desfrutar mais essas histórias ficcionais. Assim, obteve-

se excelentes resultados na implementação dessa produção didática pedagógica, uma vez que, 

se pôde contar com a participação ativa dos alunos em cada atividade sugerida, seja na 

elaboração de novas fábulas ou na dramatização. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Fábulas: Reflexão e ação nas aulas de literatura 

Palavras-chave: Leitura. Formação do Leitor. Fábulas. 

Resumo: A leitura é uma das atividades mais importantes para se trabalhar com o aluno nas 

aulas de Língua Portuguesa, por isso é importante, na sala de aula, priorizar atividades que 

enfatizem a leitura como instrumento para entender o mundo, se relacionar com a cultura, a língua 

escrita e as pessoas. Essa prática está associada aos estímulos que se tornam mais eficazes 

quando se abre espaço para questionamentos, permitindo os múltiplos significados que o texto 

permite. Com a finalidade de priorizar o desenvolvimento das capacidades leitoras dos alunos, 

optou-se pela Sequência Didática, na qual propomos estratégias diversificadas de leitura com o 

gênero fábulas, para os alunos da 6ª série, tendo por objetivo conceituar o gênero literário fábulas, 

apontando as características específicas e promover diversas situações de leitura do gênero; 

propor atividades de escritas a partir das leituras realizadas das fábulas; estimular a leitura por 

meio de atividades lúdicas e diversificadas em sala de aula. A metodologia a ser utilizada contará 

com questionário para o conhecimento prévio de leitura dos alunos, aulas expositivas sobre as 

características do gênero, dramatização de fábulas com o intuito de desenvolver o prazer e o 

hábito da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NELLY TREVISAN ASSAIANTE 

ORIENTADOR: TANIA BRAGA GUIMARAES 
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Artigo 

Título: Leituras para jovens e adultos:crônicas e contos na internet 

Palavras-chave: leitura; internet; crônicas; contos; EJA 

Resumo: O projeto: Leitura para jovens e adultos: crônicas e contos na internet aborda um tema 

muito relevante na educação que é a leitura. Trata-se do uso da internet como ferramenta atrativa 

aos jovens, pois desperta o interesse pela leitura na web. Essa metodologia, nem sempre usada 

nas escolas, é uma proposta que traz muitas vantagens aos alunos, porque além de direcionar 

suas atividades na internet, proporciona a leitura de autores consagrados, a ampliação do 

vocabulário e entretenimento, pois as crônicas e contos selecionados contem humor e 

perspicácia. A estratégia de ação é composta de pesquisas e atividades desenvolvidas a partir 

das teorias de levantamento e checagem de hipóteses o que mantém o interesse dos alunos até o 

final das atividades. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura para jovens e adultos: crônicas e contas na internet 

Palavras-chave: leitura; crônicas; contos; internet. 

Resumo: Na atualidade, percebe-se que o leitor na web não lê da mesma forma que o leitor de 

livros ou revistas de papel. O leitor-navegador tem o mundo ao alcance do clic do mouse 

(Ezequiel, 2003). Partindo desta realidade, nota-se que o perfil do leitor contemporâneo vem 

mudando concomitantemente aos avanços tecnológicos. Com o projeto “Leitor contemporâneo: do 

livro para a tecnologia” pretende-se discutir as diferentes formas de leitura na contemporaneidade, 

bem como fazer um levantamento do perfil deste leitor, pois o sucesso de qualquer iniciativa de 

leitura na web  depende exclusivamente da compreensão dos hábitos do mesmo. Com essas 

possibilidades, o professor pode empregar a tecnologia de forma inteligente em conjunto com 

práticas educacionais aperfeiçoadas e atualizadas. Pode-se permitir um grande salto na 

capacitação de alunos de diferentes níveis com o firme propósito de despertar o gosto pela leitura 

através de ferramentas atrativas aos alunos, pois existem pesquisas que comprovam que o leitor 

do computador, posteriormente, busca fontes de informações escritas, como os livros por 

exemplo. Portanto, pode-se usar a tecnologia, principalmente a internet, como “ponte” de atração 

para novas leituras e conhecimentos. 
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Artigo 

Título: Um Novo Olhar sobre o Ensino da Conjunções para 8ª série do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Gramática;ensino;prática de análise linguística. 

Resumo: O presente artigo apresenta relato reflexivo acerca da implementação do projeto 

pedagógico “Um novo olhar sobre o ensino das conjunções para 8ª série do ensino fundamental”, 

desenvolvido no município de Ibema, no Colégio Estadual José de Anchieta, com alunos de 8ª 

série do Ensino Fundamental do período vespertino. O projeto foi desenvolvido durante a carga 

horária de dezesseis horas-aula. O projeto pedagógico objetivou um ensino reflexivo das 

conjunções e voltou-se para compreensão da relação entre gramática e texto. Ensinar as 

conjunções no texto é uma necessidade para se avançar na construção de sentido, portanto se 

fez necessário o encaminhamento de atividades que buscassem a compreensão do emprego e do 

funcionamento da conjunção na produção de significados no/pelo texto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Um novo olhar sobre o Ensino das Conjunções para 8ª série do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Gramática;uso;aprendizado. 

Resumo: A unidade didática apresentada está fundamentada numa concepção que defende o 

ensino das conjunções de forma contextualizada, ou seja, que esta se fundamente numa relação 

de uso e aprendizado da língua. Desta forma o material produzido pauta-se na distinção entre 

gramática e prática de análise lingüística proposta e defendida nas Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná. Nas atividades gramaticais, há a preferência pelos exercícios estruturais, de 

identificação e classificação. Já nas atividades de analise linguística, busca-se um trabalho com 

questões reflexivas e abertas, que permitam ao aluno comparar e analisar os diferentes sentidos 

presentes no texto. Optou-se em trabalhar com conjunções que contribuem para organização 

argumentativa de um texto e sustentação do ponto de vista defendido pelo autor para 

convencimento do leitor. Pretende-se que o aluno compreenda a função da conjunção em um 

texto escrito, percebendo que o emprego adequado ou inadequado da conjunção interfere na 

realização da intencionalidade, na concretização da aceitabilidade, e na organização das 

informações. Em outras palavras, levar o aluno a perceber que a construção de sentido de um 

texto pode ser prejudicada pelo emprego inadequado das conjunções. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Leitura de imagem:   discurso e representação na arte pictórica e fotográfica 

Palavras-chave: Leitura. Texto imagético. Discurso. Representação. 

Resumo: Esse estudo científico apresenta uma reflexão teórico-analítica sobre a leitura de 

imagem que põe em evidência  discurso e representação, dada a importância de ambos para o 

entendimento dos elementos visuais. Busca-se, sob tal perspectiva, tratar da leitura de imagem 

pictórica e fotográfica, que retrata a arquitetura brasileira – o Rococó e o Neoclassicismo –, sendo 

objeto deste estudo a Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo – RJ, com o objetivo de 

aprimorar a leitura do gênero linguístico imagético. Como sustentação teórica recorre-se aos 

pressupostos da Análise do Discurso (escola francesa), em especial, as noções erigidas pelo 

Foucault (1996, 1997). A busca na imagem como ponto de partida para aprofundar 

conhecimentos, como se apodera do discurso e representação ali presentes e através da 

pesquisa para que se obtenha a abrangência de um sujeito-leitor mais convincente com as ações 

de sua vida. A presença da imagem na contemporaneidade que permeia tudo e a todos e seu 

estudo faz os discentes da 3ª  Série do  período noturno aguçarem a percepção de que a 

pesquisa traz conhecimentos e o aprofundamento da leitura imagética é um arsenal perspicaz de 

teorias interdisciplinares. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura Imagética: Arte Arquitetônica 

Palavras-chave: Leitura. Texto imagético. Neoclassicismo. Rococó. 

Resumo: A leitura é vista na contemporaneidade como um dos eixos do fracasso escolar, e desse 

modo, como se vive em meio a tecnologias avassaladoras, as imagens concorrem, 

simultaneamente, com a linguagem verbal, assim, faz-se necessário a acuidade da presença das 

imagens, dando ênfase à leitura imagética e focando a análise do discurso, buscando na Arte 

Arquitetônica - especificamente - no Neoclassicismo e Rococó os planos de visibilidade e 

invisibilidade, compreender a incompletude da linguagem nos processos discursivos, buscando, 

assim, em outros campos do saber, conhecimentos, além do linguístico, informações e 

conhecimentos acerca das condições de produção textual e, por fim, reconhecer a importância do 

papel da imagem na prática sociocultural da leitura, eis os objetivos. Como estratégias de ação 

opta pela pesquisa de conteúdos contextualizados com a análise do discurso e representação na 
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arte pictórica e fotográfica na leitura imagética da arquitetura brasileira, em especial a \"Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé\" no Rio de Janeiro, contida pelos movimentos culturais do 

século XVIII - Neoclassicismo e Rococó, como também, excursão a Catedral de Maringá, a fim de 

apresentar em locu a ação dos homens pelas arquiteturas num avanço e, às vezes, num retorno a 

história da humanidade, impregnadas de conteúdos interdisciplinares em espaços geográficos, 

históricos, enfim culturais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUSA MARIA FERREIRA DE CASTRO 

ORIENTADOR: CAIO RICARDO BONA MOREIRA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: A invisibilidade da escrita feminina 

Palavras-chave: escritoras; EJA; literatura; cânone. 

Resumo: Há apenas um século uma das convenções sociais era clara: o único lugar permitido à 

mulher transitar era o lar. Para ela, praticar qualquer tipo de arte era, então, quase impossível. 

Algumas pioneiras conseguiram fazer-se ouvir numa época em que não havia mulher escritora, 

escrever era para homens. Este artigo traça breve relato das escritoras “esquecidas” pelo cânone 

literário brasileiro. Visa a desenvolver uma introdução ao estudo das obras de autoria feminina, 

ínfima porcentagem se comparadas às obras literárias de autoria masculina. Para a comunidade 

escolar da EJA tal resgate é importante, porque os educandos e educandas vêm de um sistema 

patriarcal ainda hoje enraizado fortemente em nossa sociedade e a leitura e apreciação dessa 

escrita feminina pode incentivar a comunidade de leitores a rever a literatura produzida pelas 

mulheres, repensando a literatura além dos limites do cânone. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A escrita feminina:em busca da liberação feminina 

Palavras-chave: escrita feminina, escritoras, patriarcal 

Resumo: A Unidade Temática diferencia-se da Didática por não conter atividades e tratar de um 

tema específico, neste caso, a história da literatura escrita pelas mulheres. Esta Unidade Temática 

contempla a obra da escritora paulistana Stella Florence e de outras escritoras que, ao longo do 

tempo, foram preteridas pela nossa sociedade patriarcal. Atualmente, historiadores/historiadoras, 

literatos/literatas e pesquisadoras/pesquisadores vêm trazendo à tona os escritos dessas 

escritoras e estes estudos mostram que elas tinham tanta afinidade com a pena quanto os 
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homens. As estratégias de ação baseiam-se em leituras, canto e declamações, além do recurso 

inestimável do audiovisual que agrada nossos alunos e alunas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUSA MORO 

ORIENTADOR: NINCIA CECILIA RIBAS BORGES TEIXEIRA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Webreportagem: uma proposta de sequência didática 

Palavras-chave: educação, jovens, adultos, gêneros textuais, sequências didáticas, 

webreportagem. 

Resumo: Esse artigo é resultado da pesquisa-intervenção pedagógica no Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA, na unidade de Guarapuava-PR, que compõe 

o primeiro eixo do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. A proposta pesquisa-

intervenção teve como objetivo o desenvolvimento de um trabalho com a linguagem a partir do 

Conteúdo Estruturante da Língua Portuguesa, o discurso como prática social, numa perspectiva 

interacionista e sóciodiscursiva de Dolz e Schneuwly (2004), uma vez que esses autores 

apresentam uma proposta em particular para o ensino dos gêneros na língua materna no ensino 

fundamental, universo da intervenção.  Dentre a diversidade de gêneros textuais, que permeiam a 

prática social dos educandos e educandas da EJA, optamos pelo gênero webreportagem para a 

elaboração de sequências didáticas por ser um gênero que, apesar de fazer parte da Coleção 

Cadernos de EJA para o ensino fundamental, é pouco explorado. Esse artigo apresenta duas 

etapas: a primeira etapa corresponde à apresentação do perfil dos educandos e educandas da 

EJA, a fundamentação teórica dos gêneros textuais e da metodologia da intervenção pedagógica. 

A segunda etapa envolve os resultados da intervenção pedagógica por sequência didática. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Webreportagem: uma proposta de sequência didática 

Palavras-chave: educação, jovens, adultos, gêneros textuais, sequências didáticas, 

webreportagem. 

Resumo: Essa Unidade Didática é resultado da pesquisa-intervenção pedagógica no Centro 

Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA, na unidade de Guarapuava-PR, 

que compõe o primeiro eixo do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. A proposta 

pesquisa-intervenção teve como objetivo o desenvolvimento de um trabalho com a linguagem a 
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partir do Conteúdo Estruturante da Língua Portuguesa, o discurso como prática social, numa 

perspectiva interacionista e sóciodiscursiva de Dolz e Schneuwly (2004), uma vez que esses 

autores apresentam uma proposta em particular para o ensino dos gêneros na língua materna no 

ensino fundamental, universo da intervenção. Nesse sentido, a organização e execução dessa 

Unidade Didática de ensino por sequência didática na Educação de Jovens e Adultos como 

estratégia de ensino, pressupõe a observação das capacidades de linguagem dos alunos (as) 

antes (apresentação da proposta) e durante (desenvolvimento dos módulos) para delimitar o 

tempo necessário para o desenvolvimento dos módulos, bem como as estratégias propostas e as 

intervenções necessárias para que os mesmos possam apropriar-se do gênero a ser explorado. 

Essa sequência didática é uma sugestão didático-metodológica que tem como objetivo de nortear 

o processo ensino-aprendizagem a partir do gênero webreportagem, disponíveis na Coleção 

Cadernos de EJA, material elaborado para servir de ferramenta de trabalho pedagógico e 

flexibilidade para a organização do processo ensino-aprendizagem, desse modo, decidimos 

trabalhar com as páginas da website, mais especificamente, as webreportagens, disponíveis nos 

cadernos, em seu suporte físico de origem. A sequência didática proposta abordará as 

webreportagens cujo conteúdo temático geral é o trabalho que fazem parte dos Cadernos de EJA, 

versão impressas e, também, disponíveis na página do MEC: “Juventude e Trabalho”, “Tecnologia 

e Trabalho”, “Qualidade de Vida, Consumo e Trabalho”, “Tempo Livre e Trabalho”. O conteúdo 

temático das webreportagens foi selecionado por ser um dos eixos articulares apresentado da 

Proposta Curricular da Educação de Jovens e Adultos: o trabalho. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUZA APARECIDA TRINDADE 

ORIENTADOR: ALBA MARIA PERFEITO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O processo de refacção textual: um trabalho de intervenção 

Palavras-chave: Fábulas. Intervenção pedagógica. Refacção de textos. Melhoria na 

aprendizagem 

Resumo: Este estudo apresenta resultado do trabalho “O Processo de Refacção Textual, uma 

intervenção pedagógica” que aborda o gênero fábula, com atividades de refacção textual. O 

objetivo é de possibilitar, ao aluno, refletir sobre a linguagem, via processo de reescrever seu 

texto, após reconhecer a importância do gênero em estudo que circula socialmente como 

ferramenta para superar problemas de ensino-aprendizagem. O projeto foi exposto, à direção, 
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equipe pedagógica e professores da E.E.Profa. Margarida de Barros Lisboa – Ensino 

Fundamental e desenvolvido com os alunos de 5ª série. O embasamento teórico foi buscado nas 

obras de estudiosos como Bakhtin (2003), Perfeito (2005), Porto (2008), Ruiz (2003), Fernandes ( 

2001), Gasparin (2009) entre  outros. No decorrer do desenvolvimento das atividades, os alunos 

interagiram constantemente e, gradativamente, foram adquirindo novos conhecimentos e um 

vocabulário mais técnico, relacionado ao gênero estudado. Na refacção textual, conseguiram 

realizar um trabalho epilinguístico, com a constante mediação docente. Assim sendo, 

consideramos que foram alcançados os objetivos estabelecidos quando da elaboração do material 

didático-pedagógico. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O processo de refacção textual um trabalho de intervenção 

Palavras-chave: Refacção textual; ensino de língua portuguesa 

Resumo: Sabendo que não há outra forma de se chegar ao uso social da língua se não pelo 

texto, e, em se tratando de produção, para que o aluno se aproprie da linguagem em diferentes 

situações, é necessário intervir em seu texto com o objetivo de aproximá-lo à escrita convencional. 

Tendo consciência dos inúmeros gêneros discursivos existentes, é que optamos pela abordagem 

do gênero fábula tendo objetivo de Colaborar no processo ensino-aprendizagem em escolas 

públicas estaduais, assim, o gênero, ao ser abordado via Plano de Trabalho Docente com 

atividades de refacção textual, busca possibilitar ao aluno refletir sobre a linguagem e reconhecer 

a importância deste gênero que circulam socialmente. Para desenvolver tal trabalho,  utilizar-se-á 

o método de investigação científica pesquisa-ação pertencente à etnografia (diagnóstico e 

intervenção). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUZA BRAZIL DE CASTRO 

ORIENTADOR: WAGNER DE SOUZA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A representaçao feminina na história do Brasil: transformaçoes percebidas pelo olhar da 

literatura 

Palavras-chave: representação feminina; Submissão;  Independência; Literatura. 

Resumo: NA busca de resgatar a participação feminina na construção da história do Brasil, optou-

se por analisar os diferentes papéis exercidos pelas personagens femininas em algumas obras da 



Português 2009 
 

 

 

 

literatura brasileira. Lendo e analisando obras literárias, é possível perceber uma representação 

da mulher brasileira. Por meio de um trabalho de leitura em algumas obras literárias, realizado 

com estudantes das segundas séries do Ensino Médio, durante o segundo semestre letivo de 

2010, buscou-se destacar a figura feminina e percebê-la sujeito no processo histórico nacional; 

para tanto, utilizou-se obras como: Inocência, Lucíola, Senhora, Iracema, Memorial de Maria 

Moura, O cortiço, Vidas Secas e especialmente com a obra A mãe da mãe da sua mãe e suas 

filhas de Maria José Silveira, pela qual é possível acompanhar de modo ficcional os caminhos e 

descaminhos das mulheres que construíram este país. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A representação feminina na história do Brasil: transformações percebidas pelo olhar da 

literatura 

Palavras-chave: representação feminina; submissão; independência; literatura 

Resumo: Durante muito tempo a história oficial foi contada por homens que relatavam feitos de 

outros homens, geralmente heróis grandiosos, relegando à atuação feminina um papel 

coadjuvante na construção da realidade. Este trabalho busca resgatar a participação feminina na 

construção da história do Brasil por meio da literatura. Lendo e analisando obras literárias, é 

possível perceber, de modo metafórico, uma representação da mulher brasileira. Por meio da 

literatura, buscar-se-á a destacar a figura feminina e torná-la sujeito no processo histórico 

nacional; especialmente com a obra A mãe da mãe da sua mãe e suas filhas de Maria José 

Silveira, é possível acompanhar de modo ficcional os caminhos e descaminhos das mulheres que 

construíram este país. Com um enredo envolvente e mulheres protagonistas desde a nativa 

precursora da etnia brasileira, passando pela escrava, a senhora, a proprietária, operária e a 

nobre. Enfim, mulheres que podem representar as ancestrais do nosso povo; elas exerceram 

diferentes papéis, sendo esposas, mães, companheiras, guerreiras, ricas, pobres, tímidas, e 

enfrentaram toda sorte de perigos, culminando na mulher atual, emancipada e dona de seu 

destino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUZA SAGGIN VIEIRA 

ORIENTADOR: GREICE DA SILVA CASTELA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Explorando a leitura e as variantes linguísticas nas músicas regionais brasileiras 
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Palavras-chave: Leituras. Letras de músicas. Variantes Linguísticas. 

Resumo: A proposta buscou oferecer informações, oportunidades e estímulos para melhorar o 

ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa para trabalhar com o gênero música. Trata-se de 

uma proposta dinâmica e versátil para trabalhar com música em sala de aula, desenvolvendo 

atividades de leitura e interpretação através de conteúdos extraídos de letras de músicas 

regionais brasileiras para motivar o aluno a fazer leitura de mundo e conhecer as variantes 

linguísticas existentes no Brasil. O trabalho com esse gênero é enriquecedor no sentido de 

oportunizar ao aluno uma visão ampla a respeito da diversidade sociocultural do país e 

oportunizar um trabalho de reflexão sobre ideias preconceituosas que ainda podem ser 

observadas com relação às peculiaridades de linguagem que são características de cada região. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura de mundo a partir de músicas regionais brasileiras 

Palavras-chave: Diversidade cultural; leitura; música. 

Resumo: O objetivo deste caderno é oferecer subsídios para que o professor construa seu 

próprio material pedagógico e, além disso, faça uma reflexão crítica sobre a prática docente e 

sobre novas contribuições teórico-práticas no campo da educação da língua portuguesa. Com 

base nos conhecimentos adquiridos, estaremos oportunizando o desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao gênero letra de música a fim de provocar mudanças e transformações para 

melhorarmos o desempenho como agente de formação de alunos competentes. O caderno traz 

uma proposta dinâmica e versátil para trabalhar com música em sala de aula, desenvolvendo 

atividades de leitura e interpretação através de conteúdos extraídos de letras de músicas 

regionais brasileiras. Em um primeiro momento, a sugestão é para que se utilize a diversidade 

linguística, o dialeto, o sotaque, as gírias e vocábulos diferentes constantes nas letras. 

Posteriormente, pode-se explorar outros recursos que a flexibilidade do gênero oferece.A 

metodologia constante na proposta engloba a letra escrita, lida, cantada, ouvida em vídeo e áudio, 

com vídeo clipe pesquisados em sites. Espera-se que os professores encontrem no caderno uma 

ótima oportunidade para diversificar seu trabalho em sala de aula, explorando a leitura de mundo 

e a compreensão leitora a partir de diversas canções brasileiras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUZA TEREZINHA GNOATTO 

ORIENTADOR: ALEXANDRE SEBASTIAO FERRARI SOARES 

IES: UNIOESTE 
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Artigo 

Título: Aprendendo atraves das fábulas 

Palavras-chave: Fábulas. Ensino. Literaura Infantil. 

Resumo: O trabalho teve como objetivo a elaboração e a aplicação de uma proposta de leitura 

literária com o título: “Aprendendo através da fábula – A Cigarra e a Formiga” na 6a série do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo, Ensino Fundamental e 

Médio. Para a confecção dos trabalhos foram desenvolvidas atividades voltadas para a leitura de 

Literatura Infantil de várias versões de histórias de um personagem em textos de diferentes 

autores realizando atividades de compreensão leitora e produção textual, considerando também a 

intertextualidade e discutindo as questões que implicam, trazendo-as para o contexto em que se 

inserem os alunos. Conclui-se que as atividades propostas aos alunos possibilitaram a construção 

do desenvolvimento da competência leitora dos mesmos de modo a contribuir para a sua 

formação de leitores críticos e para a motivação dos leitores-aprendizes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Aprendendo através da fábula A Cigarra e a Formiga 

Palavras-chave: Fábulas.  Ensino. Literatura Infantil. 

Resumo: O trabalho terá como objetivo a elaboração e a aplicação de uma proposta de leitura 

literária com o título: “Aprendendo através da fábula - A Cigarra e a Formiga” e sua construção 

terá como base a aplicação de leituras críticas e reflexivas a partir da análise do discurso de 

orientação francesa. Desta forma, construindo o desenvolvimento da competência leitora dos 

alunos de modo a contribuir para a  sua formação de leitores críticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NILMA ONDINA MACHADO MORESCO 

ORIENTADOR: CLARICE LOTTERMANN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Contos de fadas e obras infantojuvenis: aspectos socioeconômicos da sociedade medieval 

e da contemporânea 

Palavras-chave: Contos de fadas; literatura infantojuvenil contemporânea; contexto 

socioeconômico. 

Resumo: No ambiente escolar e/ou familiar, os contos de fadas tendem a enfatizar a fantasia, a 

leitura lúdica, o estímulo à imaginação da criança. Contudo, eles também trazem informações 
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históricas, sociológicas, culturais, pois os textos podem e devem ser relidos a partir de diferentes 

objetivos. Neste sentido, torna-se possível relacionar fatos narrados em contos de fadas 

tradicionais com a realidade socioeconômica vivenciada pelos camponeses na Europa, no 

decorrer da Idade Média à Moderna, comparar esses fatos com o contexto atual (o 

socioeconômico) a partir de leituras de obras infantojuvenis contemporâneas, nas quais, assim 

como em contos de fadas, é comum a criança ocupar um espaço de destaque nas histórias, a de 

protagonista, uma vez que tais leituras são direcionadas também ao público/leitor infantil e 

adolescente. A partir deste estudo, pode-se compreender algumas posturas da sociedade 

contemporânea diante de determinadas situações – abandono de filhos, trabalho infantil e 

malandragem, como similares àquelas vivenciadas pela sociedade européia no período 

supracitado. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Aprendendo história: uma releitura de contos de fadas 

Palavras-chave: Contos de fadas tradicionais; contos de fadas contemporâneos; contexto 

socioeconômico. 

Resumo: No ambiente escolar, os contos de fadas são trabalhados de forma a enfatizar a 

fantasia, a leitura lúdica, o estímulo à imaginação da criança, contudo, eles também nos trazem 

informações históricas, sociológicas, culturais. Neste sentido, para que o aluno chegue a um nível 

mais aprofundado de conhecimentos, é necessária muita leitura, estudo e pesquisa para que seja 

possível fazer um paralelo entre o que ocorria na Europa, ao longo da Idade Média à Moderna, e 

o contexto socioeconômico abordado nesse gênero literário.  Tal estudo o levará a compreender 

que há diferentes níveis de leitura e que os textos podem e devem ser relidos a partir de 

diferentes objetivos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NILTON JOSE MEDEIRO 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Despertar da leitura 

Palavras-chave: Leitura, leitor, crise, exclusão social. 

Resumo: O presente artigo tem por escopo apresentar o resultado do projeto de implementação, 

com alunos da Escola Estadual Dr. João da Rocha Chueiri – EF – Programa de Desenvolvimento 
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Educacional (PDE 2009), intitulado “Leituras de mundo para ampliar nosso universo de 

compreensão do meio social no qual estamos inseridos”. Partindo do princípio que a leitura 

constitui um poderoso elemento de transformação que alavanca o processo de produção de 

conhecimento possibilitando o contato com diferentes formas de vivenciar e compreender o 

mundo que estamos inseridos. Observa-se no cenário escolar que a maioria dos estudantes não 

têm o hábito de ler, o que nos faz indagar: por que o aluno não gosta de ler? Infinitos são os 

motivos que desestimularam o gosto pela leitura: o ambiente social, o nível cultural, o poder 

aquisitivo, entre outros. Na escola isso se agrava, a metodologia usada não tem originalidade, os 

textos estão separados da realidade dos alunos, tipos de exercícios e atividades reiteradas, e as 

interpretações são muitas vezes com respostas fechadas, de escolhas simples, promovidas por 

fichas de leituras, excluindo o olhar dos alunos. Estes são alguns dos fatores que enfraquecem o 

gosto pela leitura, e que contribuem para o fracasso da formação dos leitores. Cabe aos 

professores um repensar mais aprofundado em suas ações enquanto educador, buscando 

técnicas e estratégias mais eficientes, com a finalidade de levar o educando a ter interesse pela 

leitura. Diante do exposto acima, o objetivo deste projeto é encontrar caminhos para leituras 

reflexivas e desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Despertar da leitura 

Palavras-chave: leitura, formação do leitor, crise. 

Resumo: A leitura constitui um poderoso instrumento de transformação que alavanca o processo 

de produção do conhecimento possibilitando o contato com diferentes formas de vivenciar e 

compreender o mundo. Observa-se no cenário escolar que a maioria dos alunos não tem o hábito 

de ler, o que nos faz indagar: por que o aluno não gosta de ler? Infinitas são as causas que 

desmotivaram o gosto pela leitura; o ambiente social, o nível cultural, o poder aquisitivo, entre 

outros. Na escola isso se agrava, a metodologia usada não tem originalidade, os textos são 

divorciados da realidade dos alunos, sempre os mesmos tipos de exercícios e atividades, as 

interpretações são muitas vezes com respostas fechadas, de escolhas simples, promovidas por 

fichas de leitura, excluindo a interpretação dos alunos. Estes são alguns dos fatores que 

enfraquecem o gosto pela leitura, e que contribuem para o fracasso da formação de leitores. Cabe 

aos professores uma reflexão mais aprofundada em suas ações enquanto educador, buscando 

técnicas e estratégias agradáveis, com a finalidade de levar o educando a ter interesse pela 

leitura.  Diante do exposto acima, o objetivo deste projeto é encontrar caminhos para se 

desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NILZA MATIAS DA SILVA FERREIRA 

ORIENTADOR: JAIME DOS REIS SANT ANNA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Desenvolvendo a leitura pelos caminhos da literatura: a deusa vênus no poema èpico, da 

mitologia grega a contemporaneidade. 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; deusa Vênus ; Intertextualidade. 

Resumo: O presente artigo em por objetivo refletir à prática de leitura e literatura, partindo da 

deusa Vênus, no Poema Épico da Mitologia Grega, na literatura clássica universal, do Caos na 

Teogonia de Hesíodo, na obra Ilíada de Homero, na Eneida de Virgílio e em Os Lusíadas de 

Camões. Retomada nos diálogos intertextuais na contemporaneidade em diferentes gêneros: 

poesias, pintura, música, filmes e  frases populares. Aperfeiçoando-se à compreensão, 

interpretação e a leitura dos mitos, como eram em sua origem e a respectiva análise de suas 

narrativas como meio de estratégias, considerando a linguagem verbal e não-verbal, retomando 

narrativas, como motivação prévia à leitura de outros gêneros textuais, refletindo a respeito dos 

valores morais sócio-culturais. Estudar especialmente a deusa Vênus e sua importância nas 

narrativas mitológicas, é conhecer os sentimentos do homem contemporâneo. Reunir leituras que 

incentivem os conhecimentos prévios do aluno para instigar a curiosidade à leitura do Poema 

Épico e outros gêneros, para que se aproprie de novos conhecimentos, consequentemente 

contribua para a formação de um empenhado e proficiente leitor. Os encaminhamentos 

metodológicos fundamentados na Teoria da Estética da Recepção, também com o Método 

Recepcional organizado pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Desenvolvendo a Leitura pelos caminhos da Literatura:a deusa Vênus no Poema Épico, da 

Mitologia Grega à Contemporaneidade. 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Poema Épico. Intertextualidade. 

Resumo: O presente projeto tem por objetivo pesquisar a prática de incentivar a leitura, partindo 

da deusa Vênus, no Poema Épico da Mitologia Grega, ela na literatura clássica universal, do Caos 

na Teogonia de Hesíodo, em Ilíada de Homero, na Eneida de Vergílio e em Os Lusíadas de 

Camões. Retomados nos diálogos intertextuais na contemporaneidade em poesias, obra de arte, 

música, filmes, frases e palavras. Aperfeiçoando-se à compreensão, interpretação e a leitura dos 

mitos, como eram em sua origem e a respectiva análise de suas narrativas como meio de 

estratégias, considerando a linguagem verbal e não-verbal, retomando narrativas, como 
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motivação prévia à leitura de outros gêneros textuais, refletindo a respeito dos valores morais 

sócio-culturais. Estudar os mitos gregos, especialmente a deusa Vênus e sua importância nas 

narrativas mitológicas, é conhecer os sentimentos do homem contemporâneo. Reunir leituras em 

que fortifiquem e incentivem os conhecimentos prévios do aluno para instigar a curiosidade à 

leitura do Poema Épico, para que se aproprie de novos conhecimentos. Os encaminhamentos 

metodológicos para este trabalho com a Leitura e a Literatura, serão fundamentados na Teoria da 

Estética da Recepção, além dessa teoria, com o Método Recepcional, organizado pelas 

professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NISLENE MENDES GONCALVES RODRIGUES 

ORIENTADOR: ELMITA SIMONETTI PIRES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

 

Artigo 

Título: Ensino e Aprendizagem: O Método Criativo e a Formação de Leitores 

Palavras-chave: Metodologia do Ensino de Literatura, Literatura – Leitura. 

Resumo: De todas as reflexões sobre os investimentos na Educação, a primordial é a Formação 

de Leitores, porque todo o conhecimento passa pelo crescimento e pelo coração, tornando-nos 

flexíveis às transformações inovadoras. A arte de ler é o caminho da construção e reconstrução do 

desenvolvimento sociocultural, político e econômico de toda sociedade, deste modo defende-se a 

implementação das estratégias da arte de ler para que o leitor-aprendiz sinta o gosto pela leitura e 

se torne um leitor comprometido com o processo de mudanças em todas as áreas de 

saberes.Portanto, a leitura é uma atividade essencial a qualquer área do conhecimento e está 

intimamente ligada ao sucesso do ser que aprende. Permite o homem situar-se com os outros, 

possibilitando a aquisição de diferentes pontos de vista e alargamento de experiências. O Método 

Criativo selecionado para o presente projeto permite aos leitores, o desenvolvimento da 

criatividade, assumindo com liberdade um papel ativo e interativo no processo de ensino-

aprendizagem.A atual prática na formação de leitores nas escolas públicas e privadas não 

viabiliza um processo de democratização do ensino, portanto deve-se partir para uma perspectiva 

de uma leitura diagnóstica a qual deverá ser assumida como um instrumento de compreensão  do 

estágio de leitura em que se encontra o aluno, tendo em vista a tomada de decisões suficientes e 

satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aluno aprendiz.Obter um conhecimento 

de nós mesmos através do ato da leitura, é tão importante quanto conhecermos os meios em que 
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vivemos e suas dimensões. Assim a descoberta da identidade e a socialização 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino e Aprendizagem: O Método Criativo e a Formação de Leitores 

Palavras-chave: Leitura e leitor. Literatura. Metodologia. 

Resumo: Analisando a realidade da escola brasileira no que se refere à questão da leitura no 

Ensino Fundamental, e em especial ao ensino da literatura, consciente no lugar de destaque que 

a imaginação deve ter no processo educacional, acredita-se que a pesquisa nesta área insere-se 

num vasto campo de descobertas, e a prática de novas metodologias de leitura literária, pode 

contribuir para a revitalização da escola, em sua proposta de leitores pensantes, conscientes, 

criativos e reflexivos. O presente trabalho tem como objetivo, estimular de forma adequada o 

processo de leitura da literatura, caminhos essenciais, para despertar o gosto e o prazer da 

leitura. Esta Unidade Didática será aplicada para os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, 

abordando o tema “Infância”, por meio do Método Criativo de Bordini e Aguiar, sendo este um 

meio de apropriação e transformação da realidade, através do estímulo à sensibilidade, 

criatividade, criticidade e da formação do gosto pela leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NIURA APARECIDA SANT'ANA KLEINUBING 

ORIENTADOR: MARCIO FERNANDES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Leitura: um passaporte para a vida 

Palavras-chave: leitura; cidadania; gênero textual; tecnologia. 

Resumo: Fundamentada em pressupostos sobre a situação crítica pela qual passa a educação 

brasileira, bem como, na compreensão da importância do hábito da leitura nas séries do Ensino 

Fundamental, desenvolveu-se esse estudo com os alunos da oitava série A, do Colégio Estadual 

Abílio Carneiro – EFMP, de Clevelândia, município da Região Sudoeste do Paraná. A pesquisa foi 

intervencionista quanto aos fins, bibliográfica e de pesquisa-ação quanto aos meios de 

investigação. O trabalho pedagógico proporcionou atividades de leitura contemplando temas 

contemporâneos sociais (escolhidos pelos próprios alunos), explorado pelo Gênero Textual “Texto 

Científico” e Suportes Tecnológicos. Objetivou-se aprimorar as possibilidades do domínio 

discursivo, desenvolvendo a oralidade, o raciocínio, o companheirismo e a sociabilidade, para que 

compreendessem e interferissem nas relações de poder em relação ao pensamento e às práticas 
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de linguagem, imprescindíveis ao convívio social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura: um passaporte para a vida 

Palavras-chave: Leitura; cidadania; alunos; gênero; tecnologia. 

Resumo: Esse estudo desenvolve-se fundamentado em pressupostos sobre a situação crítica 

pela qual passa a educação brasileira, bem como na compreensão da importância do hábito da 

leitura nas séries do Ensino Fundamental. O trabalho pedagógico objetiva aprimorar as 

possibilidades do domínio discursivo, desenvolvendo a oralidade, o raciocínio, o companheirismo 

e a sociabilidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NORMA RAVANELI 

ORIENTADOR: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Gêneros do discurso: reflexões, análise e proposições de trabalho com histórias infantis 

Palavras-chave: Metodologia da sequência Didática. Histórias Infantis. Gêneros Discursivos. 

Leitura. 

Resumo: A partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), os gêneros foram 

reconhecidos como objeto de estudo da Língua Portuguesa. A partir daí, muitos estudos, 

revelados em inúmeras publicações, aprofundaram essa proposta, no sentido de torná-la mais 

esclarecedora para realmente ser inserida na sala de aula. Da mesma forma, outros documentos 

pedagógicos, como as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), defenderam 

os gêneros discursivos para o trabalho e ensino da Língua Portuguesa. Partindo dessas propostas 

curriculares e desse embasamento teórico, este artigo procura mostrar que o trabalho com as 

histórias Infantis pode ser desenvolvido de modo prazeroso e divertido. Reconhecendo os 

gêneros como um instrumento a serviço da interação, pautamo-nos principalmente em Bakhtin 

(2003, 2004) para refletir sobre o trabalho com a língua numa perspectiva social e dialógica, 

representada nos gêneros. Para isso,  recorremos à Metodologia da Sequência Didática (SD), 

conforme Dolz, Neverraz e Schneuwly (2004) e adaptação de Costa-Hübes (Apud AMOP 2007),  a 

fim de provocar reflexões diferenciadas sobre o gênero história infantil, considerando o contexto 

de produção,  o estilo e o tema, buscando uma maior compreensão e entendimento de obras 

infantis. Assim, este artigo pretende mostrar resultados desse trabalho que fez parte da 
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implementação didática exigida como uma das fases do PDE – turma 2009/2011, aplicado em 

uma turma de 2º ano de Formação Docente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Unidade Didática com o Gênero Discursivo História Infantil: uma proposta de trabalho 

conforme a metodologia da sequência didática. 

Palavras-chave: Sequência Didática. Literatura Infantil. Leitura. 

Resumo: Os gêneros discursivos constituem-se como instrumento de mediação de toda 

estratégia para o ensino da textualidade. Assim, o conhecimento dos gêneros torna-se algo 

indispensável para o domínio de situações comunicativas. A partir disso, a metodologia da 

Sequência Didática, ao estabelecer como ponto essencial o trabalho com um gênero discursivo, 

constitui-se como uma estratégia que pode guiar a intervenção do professor em sala de aula. 

Acreditamos que tal encaminhamento privilegie meios diferentes de acesso à escrita, 

considerando a diversificação dos gêneros trabalhados a partir de situações de uso e que 

pressupõe um trabalho que permita desenvolver as capacidades dos alunos de forma diversa, 

fazendo com que reflita sobre sua relação com o mundo. Para isso, é necessário propiciar leituras 

de diferentes gêneros trabalhados em sala de aula, através de atividades sociointerativas, 

reflexivas e analíticas. Partindo desse pressuposto teórico, propomos aos alunos do curso: 

formação de docentes, futuros professores dos anos iniciais, o desenvolvimento de uma Unidade 

Didática voltada para o trabalho com o gênero histórias infantis, objetivando aproximar este aluno 

deste gênero. Tal proposta organizou-se conforme a metodologia da Sequência Didática, segundo 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e adaptação de Costa-Hübes (AMOP, 2007). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ODALVINA MARIA ZANETTI DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A escrita como função social 

Palavras-chave: leitura; escrita; função social. 

Resumo: Este trabalho descreve a experiência obtida, durante o ano letivo de 2010,  no 

Programa de Desenvolvimento Educacional, e desenvolvida no Colégio Estadual Dr. Generoso 

Marques em Cambará - PR, envolvendo  alunos do 2º ano do Ensino Médio com objetivo de 

abordar a questão da dificuldade dos referidos alunos em relação à escrita, uma vez que, os 



Português 2009 
 

 

 

 

mesmos não colocam essa prática como fator relevante para atuação no meio social. Portanto, 

este trabalho visa levar o aluno à produção de textos para uso em diferentes  situações de 

linguagem, visto que saber ler e escrever, com certeza é algo mais que dominar uma técnica é 

uma necessidade que deve atender às expectativas do aluno em relação a um bom desempenho 

escolar, mas também privilegiar o texto como espaço em que ele possa ser leitor/autor nos 

diversos contextos da vida a partir de situações reais de comunicação. Para tanto, propõe-se, 

refletir as questões da oralidade, da leitura e da escrita, dialogando com os autores como 

Marcuschi, Geraldi, Antunes e outros, na busca da relevância da leitura e consequentemente da 

escrita com fatores indispensáveis no processo educativo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: “A escrita como função social” 

Palavras-chave: Leitura. Produção. Função Social. 

Resumo: Observa-se no âmbito escolar uma grande dificuldade dos alunos em relação à escrita, 

uma vez que, os mesmos não colocam essa prática como fator relevante para atuação no meio 

social. Portanto esta Unidade Didática visa levar o aluno a produzir textos a fim de usá-los em 

diferentes situações de linguagem, visto que, saber ler e escrever é com certeza algo mais  que 

dominar uma técnica é uma necessidade que deve atender às expectativas do aluno em relação a 

um bom desempenho escolar, mas também privilegiar o texto como espaço em que ele possa ser 

leitor/autor nos diversos contextos da vida a partir de situações reais de comunicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ODILA SALETE DEBONA BIESEK 

ORIENTADOR: ARIANE CARLA PEREIRA FERNANDES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Nosso olhar sobre a politíca no Brasil 

Palavras-chave: Leitura. Ideologia. Ética. Política. Vozes. 

Resumo: Este artigo descreve e apresenta o resultado obtido na implementação do projeto de 

pesquisa com objetivo de auxiliar a escola pública a tornar-se um espaço de reflexão e construção 

no processo de interação autor/leitor/texto, através da leitura dos discursos midiáticos, sob o viés 

de um novo olhar da política no Brasil, com base nas eleições presidenciais 2010. Possibilitar as 

múltiplas leituras e sentidos, prezando pela formação consciente e ética dos futuros cidadãos. 

Leitura que possibilite ao leitor tornar-se um entendedor dos inúmeros tipos de textos e de 
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imagens altamente persuasivos presentes na mídia e perceber os efeitos provocados pela 

ideologia presente em cada discurso. A reflexão se deu com a leitura e análise de textos de 

diversos gêneros, sobre a realidade política do país, criando oportunidades de diálogo com os 

discursos midiáticos, proporcionando a participação efetiva do aluno como interlocutor dos 

discursos que circulavam na mídia, permitindo a compreensão das diferentes vozes e seu 

contexto de produção. A pesquisa constatou que é possível trabalhar temáticas de maior 

circulação na mídia como objeto de ensino. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura dos discursos midiáticos acerca das eleições nacionais presidenciais 2010 

Palavras-chave: Leitura; mídia; eleições; ideologia; ética. 

Resumo: Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional ( PDE), da  

Secretaria de Estado  da Educação do Estado do Paraná (SEED), professor PDE 2009/2010. É o 

material didático-pedagógico para utilização durante o processo de implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica.  Uma proposta de trabalho com midia, especificamente a leitura dos 

discursos pré-eleitorais sobre as eleições presidenciais  no ano de 2010. Tem por objetivo 

despertar a atenção dos alunos aos discursos (eleitorais) que circulam na mídia, para que eles se 

reconheçam como cidadãos, compreendam a realidade em que estão inseridos e  interajam  no 

contexto, afim de agirem criticamente diante das informações recebidas. Para atingir o objetivo 

proposto neste trabalho, se faz necessário contemplar uma proposta numa perspectiva Histórico-

Crítica. O método a ser utilizado consiste na (re) construção do conhecimento. Procura-se 

desenvolver atividades  através do método “prática-teoria-prática”, o qual consiste em criar 

oportunidades para que o aluno vivencie, conheça e planeje seu diálogo, através da leitura 

consciente e critica, com práticas sociais letradas, mais especificamente do saber sistematizado. 

O trabalho contempla os “passos” da didática de Gasparin (2005). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ODIVALNILDI ROSA BONIN 

ORIENTADOR: JOAAO BACELLAR DE SIQUEEIRA 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Para quem sabe ler, um pingo é letra 

Palavras-chave: Estratégia de leitura; ensino-aprendizagem; leitor competente. 

Resumo: Este artigo registra o trabalho realizado com base nos pressupostos teóricos 
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apresentados por Isabel Solé, professora do departamento de Psicologia Evolutiva e da Educação 

na Universidade de Barcelona, na Espanha, e tem o objetivo de mostrar que o processo de leitura 

não é natural, automático ou muito menos simples, ele precisa ser construído pelo aprendiz e o 

professor deve exercer o papel de mediador propondo estratégias para antes, durante e depois da 

leitura, com o intuito de formar um leitor competente e autônomo que ultrapasse as aparências do 

texto, não permaneça ao pé da letra nas suas leituras pela vida afora e que, por considerar 

insignificantes os pingos, perca o que eles guardam de significados ocultos. O trabalho foi 

desenvolvido com alunos de 7ª série do Colégio Estadual Monteiro Lobato – EFMNP – Colorado – 

PR. As estratégias de leitura foram aplicadas com o emprego dos gêneros textuais: fábula, 

crônica, conto, charge e videoclipe e, pelos resultados demonstrados, concluiu-se que as 

atividades contribuíram significativamente para o avanço na compreensão e interpretação no 

processo de leitura de diversos textos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Para quem sabe ler, um pingo é letra 

Palavras-chave: leitura; leitor competente; ensino-aprendizagem de leitura 

Resumo: Por ter conhecimento da necessidade de uma metodologia diferenciada nas aulas de 

leitura, pretendo desenvolver este projeto que visa a formação do leitor competente por meio do 

ensino de estratégias para antes, durante e depois da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: OLGA ANTONIA PESTANA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ELMITA SIMONETTI PIRES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: leitura Literária: da Escola para a Vida 

Palavras-chave: leitura;literatura;metodologia;ensino 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado dos trabalhos desenvolvidos no Programa de 

Desenvolvimento Educacional— PDE, que culminam com a Implementação Pedagógica na 

Escola, realizada na forma de Unidade Didática,  com um grupo de professores do Colégio 

Estadual Carlos Gomes EFM, em um curso de extensão, com o objetivo de servir de apoio em 

suas práticas relacionadas ao incentivo à leitura literária e ao ensino da Literatura. Para o 

desenvolvimento da proposta, foram efetuadas atividades de leitura, pesquisa, estudo e debate 

das Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação Básica Língua Portuguesa, bem como da 
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teoria de vários autores e pesquisadores, enfatizando as autoras do Método Recepcional, Maria 

da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar. Foram realizadas leituras e interpretações de textos 

centrados em um mesmo tema, através do desenvolvimento de uma Unidade Didática. Com esse 

trabalho, os professores tiveram a oportunidade de repensarem a atuação com a Literatura em 

sala de aula, e adquirirem novos conhecimentos para desenvolverem a sua prática com a leitura 

através desse método, que contribui para o despertar do interesse dos alunos para com a leitura, 

formando-os leitores críticos capazes de compreenderem o que leram e se posicionarem diante 

de um texto, refletindo e transformando através do conhecimento a sociedade em que vivem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura Literária: da Escola para a Vida 

Palavras-chave: Leitura e leitor, literatura, metodologia 

Resumo: O presente trabalho vem de encontro às dificuldades e incertezas concernentes ao 

ensino da Literatura no Ensino Médio que ultimamente vem enfrentando entraves nos 

estabelecimentos de ensino, seja pelo desinteresse dos alunos em sala de aula, ou pela carência 

de embasamento teórico-metodológico por parte dos docentes que encontram poucas 

oportunidades de ampliarem seus conhecimentos. Recuperar a leitura literária no espaço escolar, 

construir novas formas de trabalho eliminando as barreiras estabelecidas frente a uma pedagogia 

ultrapassada e desestimulante, oferecer embasamento teórico e uma metodologia que visem a 

valorização do leitor são os principais objetivos deste projeto. Esta Unidade Didática será 

desenvolvida com um grupo de professores do Colégio Estadual Carlos Gomes E.F.M., por meio 

de leitura e análise da fundamentação teórica do Projeto de Pesquisa do PDE, de argumentações 

sobre a importância do incentivo à leitura, bem como da metodologia de Bordini e Aguiar. Serão 

trabalhadas oficinas com práticas de incentivo à leitura literária com vários gêneros, empregando 

o Método Recepcional de Bordini e Aguiar, abordando o tema “Mulher”. Procura-se desta forma 

desenvolver um trabalho de apoio às práticas pedagógicas dos professores que pretendem fazer 

de seus alunos, leitores críticos e cidadãos capazes de transformar o meio em que vivem, pelo 

hábito da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: OLGA INES KADAJSKYJ 

ORIENTADOR: ADILSON DO ROSARIO TOLEDO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 
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Artigo 

Título: Paternidade e maternidade conscientes 

Palavras-chave: Maternidade; paternidade; leitura; gêneros textuais; reflexão. 

Resumo: Este trabalho se insere na Área da Análise do Discurso (ORLANDI, 2001) e (FIORIN, 

2005) em sua interface com a Teoria da Enunciação (BAKHTIN, 1992), no tratamento dos gêneros 

textuais envolvidos na pesquisa. Metodologicamente, a análise dos textos em sala de aula, na 

disciplina de Língua Portuguesa, seguiram o percurso gerativo de sentido, de acordo com 

orientações de Fiorin (2005) e Barros (2005). Esta temática – Paternidade e Maternidade 

conscientes - surgiu da necessidade de enfrentar, no âmbito da escola, as questões relativas ao 

assunto. Constatamos,que os alunos (e famílias) se deparavam com o problema de maternidade e 

paternidade precoces, sem planejamento. O trabalho justificou-se como proposta pedagógica para 

posicionar o aluno frente a este assunto polêmico. Os procedimentos planejados para a 

implementação do Projeto de Intervenção na Escola foram realizados nas três séries do ensino 

médio noturno, no Colégio Estadual “Helena Viana Sundin”, com o intuito de ponderar sobre o 

papel de cada indivíduo na minimização dos problemas advindos da paternidade e maternidade. 

Este trabalho tem como objetivo primeiro a pesquisa de recursos linguísticos baseada na leitura 

crítica de variados gêneros textuais, com o intuito de problematizar e refletir sobre paternidade e 

maternidade conscientes. Especificamente objetivamos formar o leitor crítico e maduro, ampliar o 

domínio de particularidades dos textos e realizar análise linguística. Os resultados obtidos através 

desta pesquisa demonstram que a utilização de gêneros textuais e diferenciados são recursos 

excelentes para tratar  a questão. O interesse e envolvimento dos alunos a partir deste trabalho 

mostram que é viável abordar a gravidez na adolescência. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Paternidade e Maternidade Conscientes 

Palavras-chave: Pai, mãe, filhos, família, valores. 

Resumo: O presente trabalho justifica-se como instrumento de concretização do Projeto de 

Intervenção Pedagógica para provocar discussões sobre o papel de cada um na minimização dos 

problemas advindos da banalização do sexo e da vida. Tem como suporte teórico a Análise do 

Discurso. O assunto tratado, por ser universal, não se esgota. Para discutí-lo selecionamos alguns 

textos com o objetivo de aprimorar a formação do leitor crítico e maduro; ampliar o conhecimento, 

domínio dos textos em suas particularidades; oportunizar a reflexão sobre os valores humanos e 

família; proporcionar atividades de análise linguísticas. Organizada com diversos gêneros textuais 

que: a) situam o ser humano no ciclo da vida, b) possuem teor humorístico mostrando fato comum 

nos relacionamentos virtuais, e) fazem considerações sobre papéis do homem e da mulher, f) 

abordam a gravidez inesperada na relação fortuíta, entre outros colocados como sugestões de 
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leitura, bem como agendamento de palestra com assuntos pertinentes ao objeto de estudo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ORANY ALVES ANDRETTO 

ORIENTADOR: MARGARIDA DA SILVEIRA CORSI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Um novo olhar para  abordagem do conto em sala de aula de Língua Materna 

Palavras-chave: Leitura. Ensino. Professor. Contos. 

Resumo: A leitura se faz presente na vida de todos os sujeitos e é, sem dúvida, uma tarefa 

bastante complexa, pois a mesma envolve mais que um simples decifrar de códigos lingüísticos. 

Porém, apesar disso, são enormes os problemas com a leitura significativa. Pois em geral, a 

responsabilidade sempre se recai a disciplina de Língua Portuguesa, como se fosse possível 

desvincular tal ensino das demais disciplinas. Portanto este artigo tem o propósito de relatar as 

diferentes estratégias em se trabalhar à leitura em sala de aula. A partir de um Projeto de 

Pesquisa de Intervenção Pedagógica, que foi desenvolvido com alunos da oitava série do Ensino 

do Fundamental na escola, e apresentado no Programa de Desenvolvimento Educacional, onde 

procuramos analisar características dos enunciados narrativos instigando a leitura nas entrelinhas 

abrindo assim espaço para se fazer uma análise crítica a partir da leitura de contos de Dalton 

Trevisan. Uma vez também a partir de pesquisas bibliográficas, buscamos mostrar alguns estudos 

realizados sobre este tema, com a finalidade de apontar caminhos para atividades de leitura, 

visando alcançar os objetivos almejados que são os de formar leitores críticos, capazes de ler, 

interpretar, inferir nos mais variados tipos de textos existentes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Um novo olhar para  abordagem do conto em sala de aula de Língua Materna 

Palavras-chave: Leitura; conto novo; olhar. 

Resumo: Pretende-se buscar através do desenvolvimento da linguagem - pela leitura de contos e 

produção de texto a recuperação do campo imaginário na construção de um outro olhar para o 

conto, com enfoque nas questões reais da sociedade como um todo e optamos pelo conto por 

dois motivos: de um lado, pela valorização do texto literário devido às suas características 

estéticas, bem como ao seu potencial de conduzir o leitor à superação da realidade imediata. De 

outro lado, porque representa também uma tentativa de aproximar o leitor adolescente do conto 

que, devido a sua brevidade, poderia constituir-se como um dos gêneros literários mais 
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adequados à formação do leitor destes novos tempos.  O incentivo partirá de aulas com vídeos, 

textos, aulas expositivas, interação professor e aluno com a finalidade de que os alunos vejam a 

leitura com um novo olhar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: PEDRO EGIDIO WARKEN 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Entrevista jornalística. uma abordagem pedagógica 

Palavras-chave: Gênero discursivo; entrevista; interação; ensino de leitura 

Resumo: Artigo acerca da trajetória dos estudos realizados no PDE no período de 2009 e 2011 e 

a aplicação do projeto de intervenção pedagógica na escola. O público da pesquisa é uma turma 

de 2ª série de alunos do Ensino Médio no Colégio Estadual José Maria B. Aguilera, da cidade de 

Londrina.  As bases teóricas da pesquisa compreendem a vertente bakhtiniana de gêneros 

discursivos, especialmente os estudos de gêneros organizados por Dolz e Schneuwly (2004) no 

que se refere ao domínio social, à tipologia e às capacidades de linguagem; à concepção 

interacionista de linguagem; os trabalhos de Barbosa (2003) e Perfeito (2005) que organizam 

simultaneamente categorizações dos gêneros em grupo e também das características de um 

gênero em particular; e autores que tratam da leitura como ensino-aprendizagem, tais como 

Geraldi, Menegassi, Ângelo, Dell’Isola e Brandão, entre outros. O trabalho consiste na aplicação 

de um conjunto de sequências didáticas, com base em três entrevistas de jornais e revistas, e 

exercícios de leitura, análise e produção de textos, o que possibilitou um levantamento de dados 

e, ao mesmo tempo, a interferência do professor pesquisador que procura dimensionar e qualificar 

as leituras e produções dos alunos. A principal resultante dessa trajetória revela uma nova postura 

do professor pesquisador diante da concepção interativa de linguagem e a experiência 

pedagógica realizada mediante a teoria e a prática com os gêneros discursivos aplicadas em sala 

de aula. Já os alunos se apropriam de uma nova visão no ensino-aprendizado de língua, 

alcançando significativos avanços no exercício de leitura e produção textual. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Construção de um percurso significativo de leitura e escrita pelo gênero entrevista 

Palavras-chave: Leitura; escrita; gênero discursivo; entrevista. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica elaborada no Programa de Desenvolvimento 
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de Educação da SEED do PR, destina-se a professores e alunos de Ensino Médio com o objetivo 

de investigar e orientar para o melhor desempenho na tarefa de ler e escrever dos estudantes. O 

trabalho tem como bases teóricas a concepção interacionista de linguagem; a vertente bakhtiniana 

de gêneros discursivos pelo viés do estudo de gêneros organizado por Dolz e Schneuwly (2004), 

no que se refere ao domínio social, à tipologia e às capacidades de linguagem; os trabalhos de 

Barbosa (2003) e Perfeito (2005) que organizam simultaneamente categorizações dos gêneros 

em grupo e também das características de um gênero em particular voltadas para o ensino; e 

autores que tratam da leitura como ensino-aprendizagem. Estuda-se aqui a entrevista por ser um 

gênero do conhecimento dos alunos, de seu gosto e interesse, além de contribuir com a 

informação, a pesquisa e a interação. Como principal estratégia metodológica aplica-se um 

conjunto de seqüências didáticas a partir de três textos/entrevista e por meio de leitura, exercícios 

de análise, produção de textos, levantam-se dados para interferir no trabalho dos alunos, com o 

fim de dimensionar e qualificar suas leituras. Como resultado, espera-se primeiramente uma nova 

postura do professor ante o estudo da concepção interativa de linguagem e a experiência 

pedagógica na perspectiva do trabalho com os gêneros discursivos e sua aplicação em sala de 

aula; e, segundo que os alunos tenham uma nova visão do ensino de língua para o avanço no 

aprendizado da leitura e escrita baseadas nas teorias acima expostas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RAQUEL GESKE 

ORIENTADOR: ALDINEIA CARDOSO ARANTES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: A incorporação das tecnologias digitais na prática docente de língua portuguesa 

Palavras-chave: Tecnologia. Língua. Escrita. Leitura. Blog. 

Resumo: Esta pesquisa tem como objeto de estudo analisar e discutir a utilização de recursos 

tecnológicos, como computadores e, especificamente, a internet; bem como as transformações 

que podem causar nas concepções tradicionais de educação. A aprendizagem, quando permeada 

pelo uso correto do computador, provoca grandes mudanças no processo de aquisição do 

conhecimento. Pensando nesse contexto e no fato de que todas as escolas da Rede Estadual do 

Paraná possuem um laboratório de informática, propõe-se um trabalho que tem por objetivo 

superar as dificuldades existentes na utilização desse espaço, para que se torne um ambiente que 

contribua de forma inovadora no processo ensino-aprendizagem e inclusão digital. De acordo com 

Bakhtin, todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. A 
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incorporação das TICs na educação contribui com essa ideia na medida em que possibilita a 

criação de redes individuais e a construção de comunidades de aprendizagem que utiliza sua 

própria forma de interação e colaboração. Por isso, dentre tantas ferramentas de interação, serão 

exploradas, de forma particular, algumas das vantagens e possibilidades do uso do Blog na 

educação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Incorporação das tecnologias digitais na prática docente de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Tecnologias. Gêneros digitais. Blog. 

Resumo: O presente trabalho refere-se à Produção Didático-Pedagógica que faz parte do 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, ofertado pela Secretaria de Estado de 

Educação do Paraná, aos professores da Rede Pública do Estado. Na elaboração deste Material 

Didático, optou-se pela produção de um Objeto de Aprendizagem Colaborativa – OAC, este está 

vinculado ao desenvolvimento curricular, à formação continuada e à valorização dos profissionais 

da educação e objetiva viabilizar meios para que professores da Rede Pública Estadual do 

Paraná pesquisem e aprimorem seus conhecimentos, buscando a qualidade teórico-metodológica 

da ação docente. Um OAC tem como proposta instrumentalizar os professores em sua prática 

pedagógica, constituindo-se como recurso para a discussão coletiva das Diretrizes Curriculares 

para Educação Básica do Estado. O resultado deste processo é uma mídia digital, cujo autor é o 

professor da Educação Básica do Estado do Paraná, disponibilizada na WEB (Portal Dia a dia 

Educação). Este material didático foi elaborado com base no Projeto de Intervenção Pedagógica 

já apresentado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE): A Incorporação das 

tecnologias digitais na prática docente de Língua Portuguesa, tem por objetivo Investigar práticas 

pedagógicas efetivas que conduzam a melhor qualidade no processo de ensino e aprendizagem 

através do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação em escolas e Colaborar com o 

desafio de encontrar caminhos que possibilitem preparar o professor para o uso pedagógico do 

computador, bem como estudar sobre hipertexto, gêneros digitais, letramento digital, além de 

explorar algumas das vantagens e possibilidades do uso do Blog na educação. 
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Artigo 

Título: Da Fábula ao romance: um horizonte a ser descoberto através da leitura 

Palavras-chave: leitura; Método Recepcional; compreensão. 

Resumo: A inserção das diversas tecnologias no cotidiano, fez com que as pessoas deixassem 

de lado a leitura de livros. O resultado disso, são jovens cada vez mais distantes da leitura, com 

um vocabulário empobrecido e cada vez mais dificuldades na escrita e compreensão de textos. 

Formar leitores é um dos grandes desafios da escola, as atividades de leitura geralmente são 

pautadas em atividades repetitivas  e prevalece a leitura por obrigação, com cobranças 

posteriores e poucos alunos vêem prazer nessa atividade. O presente artigo traz uma proposta de 

trabalho realizado na 5ª série do Ensino Fundamental com o objetivo de aprimorar o gosto pela 

leitura, além de levar o aluno à compreensão de diferentes textos narrativos. O trabalho partiu de 

uma reflexão em torno da utilização do  Método Recepcional, que é fundamentado na atitude 

participativa do aluno, através do qual podemos captar as aspirações da turma com relação à 

literatura, possibilitando assim, a ampliação do horizonte de expectativas e levando o aluno a 

descobrir o prazer pelo ato de ler. Os resultados do trabalho foram satisfatórios à medida em que 

os alunos mostraram-se participativos e bastante interessados nas atividades realizadas em sala 

de aula e  conseguiram chegar à compreensão dos textos e finalmente dos livros propostos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Da fábula ao romance: um horizonte a ser descoberto através da leitura. 

Palavras-chave: leitura; formação de leitores; método recepcional 

Resumo: Desenvolver nos alunos a capacidade de ler e interpretar textos nas mais variadas 

linguagens, além de despertar o gosto pelo ato de ler,  não é tarefa das mais fáceis a ser realizada 

pela escola, visto que, a maioria dos alunos lê por obrigação, mediante cobranças posteriores. 

  Torna-se necessário atribuir um novo significado ao exercício da leitura, um significado que 

possibilite a compreensão e transformação da realidade social e pessoal daquele que lê. A 

realização deste trabalho justifica-se pela necessidade de formar leitores. Não aqueles que leem 

por obrigação, mas os que leem por prazer e são capazes de compreender e interpretar o que foi 

lido, modificando e ampliando seu horizonte de expectativas. O objetivo principal  é desenvolver o 

gosto pelo ato de ler em alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Monteiro Lobato, 

através do Método Recepcional, que transforma o leitor em agente ativo de leitura. Esse método 

privilegia atividades que incentivam o ato de ler, faz uma reflexão sobre a obra, incita a fantasia, 

despertando a criatividade. Esperamos, através deste trabalho, apontar caminhos e buscar 

alternativas para que a prática da leitura em sala apresente resultados satisfatórios. Que nosso 

aluno realmente descubra o prazer pelo ato de ler. 
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PROFESSOR PDE: REGINA DE MIRANDA MUKAI REIS 
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Artigo 

Título: Autos de Gil Vicente : Recepção 

Palavras-chave: Texto dramático. Leitura. Recepção 

Resumo: O presente artigo partiu da proposta de trabalho para o programa PDE 2009 que primou 

pelo estudo do Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Durante o primeiro ano do Ensino Médio, 

os alunos deparam-se com o estudo da Literatura Medieval e a leitura dos textos da época torna-

se parte de seu cotidiano escolar. Propuseram-se estratégias que viabilizassem o ensino-

aprendizagem da literatura clássica, em particular, o gênero textual dramático. As ações seguiram 

as etapas propostas pela teoria da Estética da Recepção, apresentada por Jauss e Iser e 

estudada pelas autoras brasileiras Aguiar e Bordini. Assim, priorizou-se o ensino de Literatura, não 

partindo da época literária para a obra, mas fazendo o caminho inverso: a obra e seu autor, para a 

época literária.  Objetivando-se a formação do leitor crítico, capaz de exercer sua função de 

coautor do texto, foram delineadas ações que levassem o aluno a questionar e confrontar suas 

ideias com as recebidas através da leitura, como postula da teoria da Estética da Recepção. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e Recepção do Texto Dramático 

Palavras-chave: texto dramático, recepção, Gil Vicente 

Resumo: Durante o primeiro ano do Ensino Médio, os alunos deparam-se com o estudo da 

Literatura Medieval e a leitura dos textos da época torna-se parte de seu cotidiano escolar. Por 

esse motivo, o presente material propõe uma unidade didática acerca do Auto da Barca do 

Inferno, de Gil Vicente, que viabilize o ensino-aprendizagem da literatura clássica, em particular, o 

gênero textual dramático. A estratégia de ação priorizará o ensino de Literatura, não partindo da 

época literária para a obra, mas fazendo o caminho inverso: a obra e seu autor, para a época 

literária. A abordagem do “Auto da Barca do Inferno” ou “Auto da Moralidade” ocorrerá, 

inicialmente, com a leitura de um fragmento da obra, escrita em português atual, para facilitar a 

compreensão da ideia central. Em seguida, far-se-á um debate acerca da sátira social que, 

através do seu cômico, critica a sociedade. Após a leitura realizada e uma primeira impressão 

obtida, o grupo reescreva o texto dramático numa linguagem atual. A professora corrigirá a 

reescrita, observando a permanência de dados essenciais para a identificação da obra clássica. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: REGINA JANIAKI COPES 

ORIENTADOR: ESMERIA DE LOURDES SAVELI 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Formação de professores: reflexões sobre o ensino da leitura em turmas de 5ª séries do 

ensino fundamental 2 

Palavras-chave: Leitura; práticas de leitura; formação de leitores; formação de professores. 

Resumo: O artigo apresenta os resultados da intervenção pedagógica na escola, por ocasião do 

Programa de Desenvolvimento (PDE), em 2009-2011. Delineou-se uma intervenção pedagógica 

cujo objeto esteve voltado à leitura, às práticas de leitura e ao papel da escola na formação de 

leitores. Propôs-se aos professores que ministram aulas nas diferentes disciplinas do currículo em 

turmas de 5ª séries (6º ano), de um colégio estadual, localizado no município de Ponta Grossa, 

Paraná, um grupo de discussão em que, em um processo de ação-reflexão-ação-reflexão, as 

relações de cunho ideológico, pedagógico e cultural que interferem nas práticas pedagógicas 

fossem problematizadas. Autores que discutem a temática em questão fundamentaram as 

discussões. Esta intervenção pedagógica contribuiu para a compreensão de como e porque os 

professores realizam o trabalho com a leitura em sala de aula da forma que realizam. Discutiu-se 

também o desenvolvimento de práticas pedagógicas visando à formação de leitores em uma 

abordagem dialógica e interacional atendendo ao prescrito nas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica para o Estado do Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura: um espaço para a interdisciplinaridade 

Palavras-chave: leitura; formação de leitores; estratégias de leitura; interdisciplinaridade. 

Resumo: Este artigo relata uma experiência de leitura desenvolvida com alunos das 5ª séries (6º 

ano) do Ensino Fundamental do Colégio Instituto de Educação Estadual Professor César Prieto 

Martinez, no Município de Ponta Grossa, Paraná. A atividade requereu um planejamento de aula 

em que o professor se utilizou de estratégias de leitura diferenciadas para acionar o cognitivo dos 

alunos e contribuir para a compreensão da leitura do livro “Azul e lindo: planeta Terra, nossa 

casa”, de Ruth Rocha e Otavio Roth. Durante a aplicação das estratégias percebemos que os 

alunos apresentaram muitas dificuldades para compreenderem o que está escrito nas entrelinhas 

de um texto. Isso indica que necessitam de um professor mediador que seja capaz de levá-los à 
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compreensão do texto por meio de artimanhas diversas que os possibilitem caminhar pelo texto 

descobrindo as armadilhas e quebrando-as, para que possam, assim, transver o mundo a partir da 

leitura (COLE, 2009). A metodologia utilizada permitiu aos alunos que participassem ativamente 

da aula e atingissem os objetivos propostos em cada atividade. Entendemos que, no trabalho com 

a leitura em sala de aula, o desenvolvimento de estratégias de compreensão leitora pode vir a ser 

uma excelente contribuição para a formação de leitores mais críticos capazes de circularem com 

segurança pelos quadrantes de um texto. Acreditamos que, quando, o aluno souber quais os 

caminhos que levam o leitor a entender o texto, ele será capaz de relacionar as leituras 

anteriormente realizadas com às novas leituras construindo novos significado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: REGINA MANOELA ROMAN 

ORIENTADOR: GREICE DA SILVA CASTELA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: O Ensino De Estratégias De Compreensâo Leitora Como Um Meio De Melhorar A Prática 

De Leitura. 

Palavras-chave: gêneros discursivos, diversidade cultural, estratégias de leitura. 

Resumo: O presente artigo conclui a nossa participação no PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional. Neste período, inseridos no programa, dedicamo-nos à leitura de teóricos que 

abordassem em suas obras questões sobre o ensino da leitura e, principalmente, ao uso de 

estratégias de leitura. Assim, o objetivo é apresentar o trabalho realizado com duas oitavas séries 

do Ensino Fundamental: uma no período matutino e outra no período vespertino em um colégio da 

rede estadual de ensino em Cascavel, PR, a fim de desenvolver nos estudantes estratégias de 

leitura para melhorar sua compreensão leitora. Para isso, foi utilizada a produção-didática no 

formato folhas intitulada “O uso de estratégias de leitura para a compreensão de diferentes 

gêneros discursivos”. Os gêneros contemplados nesse material abordaram a temática da 

diferença e com isso os alunos puderam discutir com os colegas e a professora sobre a 

diversidade cultural e também conheceram as estratégias de leitura e fizeram uso delas para 

auxiliá-los na compreensão dos textos lidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso de estratégias de leitura para a compreensão de diferentes gêneros discursivos 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; compreensão; gêneros discursivos. 



Português 2009 
 

 

 

 

Resumo: Esta produção justifica-se por colaborar com o trabalho do professor em sala de aula no 

que diz respeito à formação de leitores competentes, propondo práticas de leitura que resultem 

em compreensão e interação social ao invés de uma simples recepção passiva. 

 Assim, tem-se como objetivo melhorar a prática de leitura em diferentes gêneros discursivos na 8ª 

série do Ensino  

Fundamental a partir do ensino de estratégias de leitura. Portanto o material foi organizado tendo 

os alunos dessa série como público alvo. Há diferentes gêneros discursivos: apresentação, 

música, diário, novela, artigos de opinião, os quais abordam a temática do preconceito. O trabalho 

com esses textos foi desenvolvido utilizando as etapas de leitura, ou seja, com todo o gênero 

trabalhado desenvolveu-se atividades de pré-leitura, leitura, pós-leitura, envolvendo diversas 

estratégias de leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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Artigo 

Título: O artigo de opinião no contexto escolar: entre a teoria e a prática pedagógica 

Palavras-chave: artigo de opinião; sequência didática; ensino de língua portuguesa. 

Resumo: Este artigo relata um processo de intervenção pedagógica que teve por objetivo 

subsidiar teórico-metodologicamente as práticas de produção escrita a partir da proposição de 

uma sequência didática que orientou o estudo do artigo de opinião no âmbito escolar. A unidade 

didática desenvolvida teve como base a teoria dos gêneros discursivos e as orientações da 

sequência didática. A opção por um texto da ordem do argumentar justifica-se porque na prática 

social esse gênero circula numa esfera social diferente da escolar e por constituir um 

“megainstrumento” para o ensino. Para isso, foi realizado um levantamento das abordagens 

teóricas sobre o assunto, assim como a análise de um corpus tendo em vista descrever as 

características do gênero estudado, os lugares sociais de circulação, as estratégias de 

textualização e as escolhas linguísticas que definem o estilo. A análise dos artigos de referência 

resultou na elaboração de um modelo didático que permitiu a construção e a avaliação das 

produções escritas dos alunos que frequentam as turmas de Língua Portuguesa do Ensino Médio 

da Educação de Jovens e Adultos com a finalidade não só de contribuir para uma metodologia de 

ensino, mas  para orientar a produção escrita desse gênero discursivo numa dada situação de 

interação. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: O artigo de opinião no contexto escolar 

Palavras-chave: Gêneros textuais; sequência didática; ensino de Língua Portuguesa 

Resumo: O encaminhamento metodológico proposto na Unidade Didática está pautado nas 

teorias linguísticas textual e discursiva, a partir da proposição da Sequência Didática (SD) tendo 

em vista a transposição didática de um gênero que, geralmente, circula numa esfera não escolar. 

A escolha deste gênero discursivo se deve ao fato de que para muitos autores, há urgência em 

descrever os gêneros da ordem do argumentar, além de ser um gênero de referência das práticas 

sociais e constiuírem \"megainstrumentos\" de ensino. Do ponto de vista pedagógico, essa 

intervenção justifica-se porque os dados apontados pelas pesquisas acadêmicas e pela mídia  

revelam dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; altos índices de evasão e 

repetência; grande número de analfabetos funcionais; resultados insatisfatórios obtidos nas 

avaliações de sistema e que apontam o desempenho dos alunos da Educação Básica; vários 

autores indicam problemas na formação inicial e continuada dos professores de Língua 

Portuguesa. Nesse sentido, esse material pretende subsidiar teórico-metodologicamente os 

professores nas práticas pedagógicas do processo de ensino e aprendizagem de língua e, ainda, 

orientar os estudantes na (re)construção do gênero artigo de opinião. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RENY APARECIDA RIBEIRO MEDEIROS 

ORIENTADOR: LETICIA FRAGA 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Escrever “certo” ortograficamente: um objetivo da escola e da vida 

Palavras-chave: Lúdico. Ortografia. Salas de Apoio à Aprendizagem. 

Resumo: O ingresso dos alunos na quinta série (ou sexto ano), do Ensino Fundamental sempre 

foi uma grande preocupação e um grande desafio para o professor de Língua Portuguesa, visto 

que muitas vezes essas crianças chegam à escola sem ter completado o processo de 

alfabetização, ou seja, chegam somente fazendo a decodificação. Em todo o seu processo de 

escolarização não conseguem desenvolver as habilidades linguísticas e matemáticas, tão 

necessárias à sua autonomia. Dentre esses problemas, um dos mais sérios é a dificuldade de 

discernimento entre a fala e a escrita, que vai culminar, também, nas dificuldades ortográficas 

apresentadas por eles. Dessa forma, são encaminhadas às Salas de Apoio à Aprendizagem, para 
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que, com atividades voltadas a essas especificidades, possam atingir um melhor nível de 

conhecimento, principalmente no que se refere à aquisição da ortografia. O sistema que usamos 

na Língua Portuguesa é fonográfico, mas não é fonético, ou seja, não é uma transcrição 

sistemática da pronúncia das pessoas. Assim, foi necessário criar um sistema que congelasse 

certas formas de escrita, a ortografia, que neutraliza as variações linguísticas e dá ao nosso 

sistema de escrita um forte caráter ideográfico, o que faz surgir as dificuldades dos professores 

alfabetizadores ao ensinar as crianças. Daí surgem também nossas angústias com o trabalho 

junto a essas crianças, motivo pelo qual propusemos algumas atividades diferenciadas, buscando 

uma âncora no lúdico, para, se não resolver, minimizar, transformando parte dessas dificuldades 

em facilidades de discernimento quanto à ortografia, de maneira agradável e prazerosa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O lúdico e o ensino de ortografia nas classes de apoio 

Palavras-chave: Lúdico. Ortografia. Classes de Apoio. 

Resumo: Segundo as DCEs, a disciplina de Língua Portuguesa é estruturada sobre três eixos: 

leitura, escrita e oralidade, o que justifica  seu objetivo, que é o de ensinar os alunos a falar, ler e 

escrever a língua padrão, destacando que é na linguagem que o homem se reconhece humano, 

interage, troca experiências, compreende a realidade e o seu papel como participante da 

sociedade; também que a linguagem é o caminho que conduzirá o aprendiz a uma melhor 

compreensão dos vários significados e competências críticas; e que, além disso, a escola deve 

prepará-los para a vida em seu sentido amplo, isto é, tanto no uso efetivo da língua, quanto a vida 

em sociedade, o que exige do aluno o respeito a regras e limites, que, além de adquiridos em 

casa,  podem ser trabalhados de maneira agradável ou construídos sem que sejam impostos. 

Assim, com o objetivo de instrumentalizar os alunos das Classes de Apoio, do Colégio Estadual 

Wolff Klabin, em Telêmaco Borba, foram pensadas atividades lúdicas, como o jogo, que além de 

colaborar para que eles possam transformar a disortografia em ortografia, também possa ser 

usado como metáfora da vida, um estímulo ao crescimento e ao desenvolvimento cognitivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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Artigo 

Título: O Gosto pela Leitura por meio de autores Paranaenses 
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Palavras-chave: aluno; leitura; literatura paranaense. 

Resumo: Este artigo versa sobre o resgate do gosto pela leitura e o prazer de ler autores 

paranaenses. Tal proposta deve-se ao fato de observar que a cada ano que passa os alunos leem 

menos e é fato que os alunos que possuem variadas formas de leitura, possuem também mais 

subsídios para a produção de um texto argumentativo, pois os que pouco leem, limitam-se a ler 

apenas com o intuito de fazer pesquisas, de acordo com as suas circunstâncias, e ficam afastados 

das obras literárias. Para dar conta desta problematização, lançou-se mão de uma proposta de 

trabalho que envolve a leitura de autores paranaenses, pois além de ser uma literatura muito rica 

é pouco conhecida e por certo ajudou na aquisição do gosto pela leitura. O mesmo culminou com 

o relato de implementação de um Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, mais 

especificamente no Colégio Estadual Arthur de Azevedo, no município de São João do Ivaí PR. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Aquisição da Leitura e sua Importância enquanto Processo Complementar para a 

Interação Crítico-Transformadora. 

Palavras-chave:  

Resumo: O presente trabalho realizado por meio de pesquisa bibliográfica, apresenta subsídios 

importantes no tocante a aquisição da leitura, da importância do direcionamento do professor na 

condução dos trabalhos de aquisição da mesma, do conceito de leitura e desta enquanto 

processo complementar para a interação crítico-transformadora dos nosso alunos, pois percebe-

se, em sala de aula, uma grande desmotivação para a leitura de forma geral, limitando-se, 

algumas vezes,  quase que exclusivamente à leitura do livro didático, não havendo um trabalho 

mais intenso e qualificado voltado para o estímulo da mesma, o que levaria o aluno a ampliar seus 

conhecimentos e desta forma a ser mais reflexivo e crítico em suas leituras e, consequentemente,  

na prática da produção textual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RITA VIEIRA 

ORIENTADOR: JULIANO DESIDERATO ANTONIO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Publicidade televisisva: desvendando estratégias de sedução e persuasão 

Palavras-chave: publicidade; semiótica; linguagem; interlocução; leitura. 

Resumo: Objetivando analisar a publicidade televisiva, este trabalho amparou-se em duas linhas 
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teóricas: de um lado, a concepção de linguagem como processo de interlocução entre sujeitos 

social e historicamente constituídos, de outro, a semiótica greimasiana, que oferece subsídios que 

contribuem para a compreensão e a interpretação do gênero textual. Por meio do percurso 

gerativo de sentido, a semiótica  possibilita ao professor o planejamento de atividades de 

linguagem que procuram desvendar tantos os sentidos mais subjacentes (explícitos) quanto 

aqueles sentidos que não se apresentam na superfície textual e que, portanto, demandam uma 

abordagem mais profunda do texto. O referido trabalho foi desenvolvido junto a alunos de 2º ano 

do Ensino Médio, no Colégio Estadual Olavo Bilac de Sarandi, durante o segundo semestre do 

ano de 2010, mais especificamente entre os meses de julho e agosto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Publicidade televisiva: desvendando estratégias de sedução e persuasão 

Palavras-chave: publicidade televisiva; leitura; semiótica; Bakhtin 

Resumo: A publicidade televisiva é um gênero que faz parte do cotidiano da uma parcela 

considerável da população brasileira, especialmente do público infanto-juvenil, que parece ser um 

dos alvos preferidos dessa mídia. Na escola, no entanto, a publicidade – ou propaganda – é, 

muitas vezes, negligenciada, ou analisada superficialmente. Provavelmente tal situação se deva 

ao fato de que muitos professores de Língua Portuguesa acreditam que não é necessário 

dispensar o tempo escolar, já tão escasso, para ajudar o aluno a desenvolver e empregar 

estratégias de leitura que o ajudem a compreender e interpretar esse gênero. Assim, esse material 

didático objetiva somar-se às demais práticas de leitura desenvolvidas em sala de aula,  para 

ensinar os alunos a lerem não apenas os gêneros tradicionais (verbais), mas também aqueles 

gêneros híbridos, que exploram simultaneamente diferentes linguagens, tal como ocorre com a 

publicidade exibida pela TV. Amparado na concepção bakhtiniana de linguagem como espaço de 

interação e na semiótica de A.J. Greimas, essa unidade didática propõe a professores de Língua 

Portuguesa estratégias didático-pedagógicas que possam auxiliá-los na formação de alunos que 

se assumam como leitores críticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROBERTO MITSURU TSUNOKAWA 

ORIENTADOR: ELMITA SIMONETTI PIRES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Inovação nas aulas de Literatura: proposta dialógica entre texto e leitor 
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Palavras-chave: Leitura; metodologia; literatura. 

Resumo: O objetivo deste artigo é contribuir na elaboração de sentidos e significados para o 

ensino da Literatura, desvinculando-a da simples tarefa de ler livros para a prova do vestibular e 

da concepção positivista que se perpetua em nossas escolas, a historiografia literária em 

detrimento às obras literárias e ao leitor. É preciso discutir a formação do leitor, procurando rever 

concepções, de modo a oportunizar ao aluno do Ensino Médio, metodologias que atendam os 

seus horizontes de expectativas. Procuramos mostrar e desenvolver alternativas metodológicas 

que possibilitem (re) significar o trabalho com a Literatura pelos professores promovendo a 

organização de aulas que estimulem, no aluno, a produção de sentidos e significados para as 

obras literárias. Propomos o estudo pelos pressupostos teóricos da Estética da Recepção de 

Jauss (Jauss, 1994), pela Teoria do Efeito de Iser (Iser,1996) e pelo Método Recepcional de 

Bordini e Aguiar (Bordini e Aguiar, 1993). Essas teorias contribuem na formação de um leitor 

capaz de sentir e expressar o que sentiu, auxiliá-lo a reconhecer nas aulas de Literatura, um 

envolvimento de subjetividades expressas pela tríade obra/autor/leitor na interação presente na 

prática de leitura. Nessa direção, a Literatura deve ser trabalhada em sua dimensão estética, ou 

seja, na compreensão de que na relação leitor e obra, há uma representação de mundo do autor 

que se confronta com a representação de mundo do leitor. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Inovação nas aulas de Literatura: proposta dialógica entre leitor e texto 

Palavras-chave: Metodologia. Ensino. Literatura. 

Resumo: A produção didático-pedagógica tem o objetivo em propiciar uma metodologia baseada 

no Método recepcional de Bordini e Aguiar; assim por meio de Unidade Didática e sequência 

didática foi elaborada com fundamentaçao teórica e procedimentos didáticos em forma de estudos 

e oficinas a serem trabalhados com os professores de Ensino Médio contribuindo para aulas 

inovadoras de Literatura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSA MARIA CAMPOS 

ORIENTADOR: THIAGO ALVES VALENTE 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Nós...e os gêneros textuais: um desafio que vale a pena 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Prática social. Sala de aula. Intervenção pedagógica. 
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Resumo: O presente artigo pretende divulgar os resultados da Intervenção Pedagógica do 

Projeto. Nós e os Gêneros Textuais: um desafio que vale a pena, proposto no Programa de 

Desenvolvimento Educacional oportunizado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 

em parceria com as Instituições de Ensino Superior. A análise da situação sobre o tema gêneros 

textuais e a prática social descreve os pressupostos teóricos que dão sustentação as reflexões 

desenvolvidas neste estudo. A problemática levantada possibilitou a indicação de alternativas de 

trabalho com os gêneros textuais em sala de aula, como modelos comunicativos que permitem a 

interação social. O documento aborda o tratamento didático através das sequências didáticas que 

viabilizam aos alunos contato, estudo e apropriação desses gêneros, já que a quantidade de 

informações veiculadas na mídia exige formação de leitores críticos, atentos e seguros. 

Consequentemente, o trabalho com gêneros textuais na escola pressupõe um modo próprio de se 

relacionar com a língua portuguesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Nós...e os gêneros textuais: um desafio que vale a pena 

Palavras-chave: Gêneros textuais; alunos; prática social; currículo da Língua portuguesa 

Resumo: Os gêneros textuais fazem parte de nossa realidade lingüística cultural e social. 

Portanto,são objetos de estudo que exigem a observação o desenvolvimento global dos alunos 

em relação as suas capacidades de progressão curricular.   Para isso,esta produção didática irá 

possibilitar ao professor PDE e demais professores da rede,fundamentação teórica e 

encaminhamentos metodológicos adequados para a prática pedagógica relacionada ao estudo de 

gêneros textuais e a prática social. O recurso metodológico utilizado, como apoio, será a 

seqüência didática, proposta de Scheneuwly e Dolz__ Conjunto de atividades ligadas entre si, 

planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa__ supõe um rico processo de interação em  

aula com a participação e orientação do professor, visto como parceiro mais experiente e 

conhecedor do conteúdo que ensina. Esta produção contém encaminhamentos metodológicos 

para trabalhar gêneros textuais selecionados dentre seus respectivos agrupamentos, tomando o 

gênero como prática social. Esperamos como resultado desse estudo que os alunos envolvidos, 

usem adequadamente os gêneros textuais em situações do seu cotidiano e em situações de 

comunicação pública e formal e também que os futuros professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental possam desenvolver sua ação pedagógica, de forma a possibilitar a compreensão e 

uso da língua como forma de interação social. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSALI DOS SANTOS TAGLIARI 

ORIENTADOR: JULIANO DESIDERATO ANTONIO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Sala de Apoio à Aprendizagem:estudo de algumas regularidades e irregularidades em uma 

perspectiva online 

Palavras-chave: dificuldades ortográficas; aprendizagem; computador; internet; interação. 

Resumo: Tendo em vista os avanços tecnológicos, o presente artigo tratará de reflexões   e 

sugestões de práticas pedagógicas, que foram pautadas em uma perspectiva online, com critérios 

estabelecidos para o aprimoramento do Sistema Ortográfico da Língua Portuguesa, em especial 

as regularidades e irregularidades ortográficas. Tais ações tornaram-se relevantes a partir  do 

Projeto de Intervenção Pedagógica, da Produção Didático-Pedagógica, bem como a 

Implementação Pedagógica que tomou vida no Colégio Estadual do Jardim Panorama, em 

Sarandi - PR, com os alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem, sendo os protagonistas dessa 

caminhada. Por isso objetivou-se o acesso aos diversos mecanismos que circulam tanto no 

ambiente escolar, quanto na sociedade de forma lúdica  e interativa para apropriação do domínio 

da leitura, da oralidade e da escrita. Vale lembrar que as competências e habilidades digitais a 

respeito do sistema gráfico das palavras, resultante de uma convenção social exigem do aluno o 

discernimento do que pode ser compreendido e do que realmente precisa ser memorizado. No 

encaminhamento metodológico realizaram-se jogos online; exercícios diversificados para 

sistematização dos problemas ortográficos tais como: cartas enigmáticas; caça-palavras; pesquisa 

e sugestão de sites; loteria ortográfica; cartazes com erros ortográficos; troca de e-mails e 

mensagens. Apresentaram-se vídeos com o uso adequado das normas ortográficas; produziram-

se slides e apresentação no colégio. Acreditamos que as atividades desenvolvidas foram 

relevantes para o processo ensino-aprendizagem e esperamos que, a partir dessa prática, outros 

professores possam refletir e acrescentar novas estratégias e metodologias, lúdicas e 

significativas para a aprendizagem das convenções ortográficas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sala de Apoio à Aprendizagem:estudo de algumas regularidades e irregularidades em uma 

perspectiva online 

Palavras-chave: ortografia, dificuldades, computador, internet, aprendizagem. 

Resumo: O presente caderno pedagógico visa propiciar subsídios significativos e a interação com 

o professor que atua na Sala de Apoio à Aprendizagem com as práticas linguísticas e lúdicas que 



Português 2009 
 

 

 

 

envolvem o processo de aquisição da ortografia em especial as regularidades e irregularidades 

ortográficas em uma perspectiva online. Sabe-se que o aprendizado da ortografia exige exercício, 

memorização e uma competência que tem que ser aprendida, portanto esse caderno possibilita o 

acesso aos multiletramentos por meio de inúmeras práticas sociais de leitura, oralidade e escrita, 

com o auxílio que a internet e o computador possibilitam, desde que sejam com critérios 

estabelecidos para a concretização de um processo  ensino-aprendizagem de qualidade. Os 

encaminhamentos metodológicos são diversificados, entre eles temos: jogos online,vídeos com 

fantoches, que tratam das dificuldades ortográficas; exercícios para sistematização dos problemas 

ortográficos que são frutos de uma convenção social; histórias em quadrinhos; cartas enigmáticas; 

caça-palavras; produção de slides no PowerPoint; pesquisa e sugestão de sites que tratam do 

assunto com maestria; loteria ortográfica; cartazes com erros espalhados pelo Brasil; troca de e-

mails e mensagens observando a possível grafia correta das palavras.Vale ressaltar que o 

professor poderá fazer uso de todas as atividades ou apenas algumas dependendo das 

defasagens que o seu aluno da Sala de Apoio apresentar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: JOAAO BACELLAR DE SIQUEEIRA 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A leitura além da palavra 

Palavras-chave: Leitura. Leitor Competente. Dramatização de texto. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado de um trabalho de pesquisa realizado pela 

implementação de Projeto Didático-Pedagógico intitulado. A leitura além da palavra. que foi 

realizado com alunos  em uma turma de 7ª série do Ensino Fundamental na escola Estadual de 

Vila Nilza. Esse projeto foi proposto com o objetivo de buscar a formação de um leitor proficiente, 

a partir do uso de dramatização de textos, que consegue compreender o que lê, bem como 

assume sua responsabilidade ante a leitura. Nessa expectativa, o presente trabalho foi elaborado 

a partir de estudos pautados nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa em grandes nomes 

que buscam explicar com categoria a importância de um estudo mais aprofundado como: Solé, 

Lajolo, Kleiman, Geraldi, Koch e Zilberman. A implementação foi realizada em sala de aula com 

construção e aplicação do material didático constituído para esta finalidade. As estratégias de 

leitura foram aplicadas utilizando vários gêneros textuais e a metodologia da dramatização dos 

textos lidos com o intuito de desenvolver nos alunos o interesse pela leitura de forma autônoma, 
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eficaz e prazerosa, tornando-se os, assim, leitores críticos e competentes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A leitura além da Palavra 

Palavras-chave: Leitura; leitor competente; dramatização. 

Resumo: O presente Caderno pedagógico visa atender as necessidades dos alunos da 7ª. Série 

do Ensino Fundamental no que se refere ao ensino de leitura, considerando que formar um leitor 

crítico e competente desenvolvendo o hábito e gosto pela leitura é uma das grandes fragilidades 

da maioria dos professores da disciplina  de Língua Portuguesa. As atividades serão 

desenvolvidas com o intuito de formar cidadãos capazes de compreender os diferentes tipos de 

textos, de saber ler além do que está escrito, usando como estratégia a dramatização de texto, 

pois pela representação dos fatos o aluno tem a capacidade de compreender melhor a realidade, 

também serão propostas outras sugestões de atividades como: debates dos textos lidos, 

discussão, leituras variadas e escrita de textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA KEIKO TATSUNO 

ORIENTADOR: ANNIE ROSE DOS SANTOS 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Do gênero textual à resposta argumentativa 

Palavras-chave: Argumentação; produção; leitura; pesquisa; bullying nas escolas 

Resumo: A sociedade sabe da importância da leitura na vida de crianças, jovens e adultos. Ler 

favorece a aprendizagem, contribuindo para uma visão ampla da cultura. Ler é olhar o mundo de 

outra forma. O que acontece com as nossas crianças e adolescentes que não gostam de ler? 

Onde estaria o problema de não gostarem de ler? Na família, já sem tempo para os prazeres das 

letras, apenas preocupada em sobreviver? Na escola, com suas infinitas cobranças de tarefa 

escolar, que elevam o enfado das crianças quando ouvem a palavra leitura? Ou a causa estaria 

no momento atual, marcado pela mídia de consumo e dos atrativos da Internet? Talvez as 

respostas passem pelas vias citadas: família, escola e o consumo divulgado pelas mídias. Neste 

sentido,  para  aprender a ler é preciso interagir com os Gêneros Discursivos, é preciso negociar o 

conhecimento que já se tem (conhecimento prévio) e receber incentivo e ajuda de leitores 

experientes. Por conseguinte, o trabalho com esse gênero argumentativo deve proporcionar ao 

aluno uma reflexão sobre o tema em evidência na nossa sociedade: bullying nas escolas. Com 
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essa produção observamos o quão será importante conhecermos e nos atualizar com esse novo 

momento em que as escolas estão passando. Com certeza, o estudo proposto alcançou o objetivo 

e ampliou ainda mais a busca por uma qualidade de vida em nossas escolas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Do gênero textual à resposta argumentativa 

Palavras-chave: Argumentação; produção; leitura; pesquisa; bullying 

Resumo: A sociedade sabe da importância da leitura na vida de crianças, jovens e adultos. Ler 

favorece a aprendizagem, contribuindo para uma visão ampla da cultura. Ler é olhar o mundo de 

outra forma. O que acontece com as nossas crianças e adolescentes que não gostam de ler? 

Onde estaria o problema de não gostarem de ler? Na família, já sem tempo para os prazeres das 

letras, apenas preocupada em sobreviver? Na escola, com suas infinitas cobranças de tarefa 

escolar, que elevam o enfado das crianças quando ouvem a palavra leitura? Ou a causa estaria 

no momento atual, marcado pela mídia de consumo e dos atrativos da Internet? Talvez as 

respostas passam pelas vias citadas: família, escola e o consumo divulgado pelas mídias. A leitura 

é de fundamental importância para o desenvolvimento e inserção dos alunos no convívio social, 

sendo uma das principais competências a serem trabalhadas/desenvolvidas na escola, pois 

abrange todas as áreas do conhecimento. Pesquisas recentes apontam a deficiência da leitura 

como um dos principais fatores de limitação no desenvolvimento do educando. Por conseguinte, o 

trabalho com esse gênero argumentativo deve proporcionar ao aluno uma reflexão sobre suas 

escolhas, e deve ser uma forma de incluí-lo em uma razão social, fazendo-o analisar diferentes 

realidades acatando as prováveis críticas, positivas ou negativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA SANCHES TEIXEIRA 

ORIENTADOR: JAIME DOS REIS SANT ANNA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Percepção do mundo e Recepção da obra de Lygia Bojunga Nunes 

Palavras-chave: leitura; reflexão; estética da recepção; Lygia Bojunga Nunes 

Resumo: A leitura é um meio estratégico de aprendizagem para o desenvolvimento de muitas 

capacidades do aluno, sejam as cognitivas, sejam as críticas. 

Essa pesquisa procurou demonstrar o quão fascinantes são os personagens da nossa autora, 

Lygia Bojunga Nunes, que “viaja” entre o mundo real e imaginário, trabalhando numa linha tão 
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estreita entre o real e o irreal, assim construindo narrativas de alto valor literário para que o leitor 

possa, através de suas vivências, aproximar-se das vidas das personagens, tornando-se um 

coautor de suas histórias. Segundo as DCEs, o leitor tem um papel ativo no processo da leitura, 

procurando pistas, formulando e reformulando hipóteses, levando suas próprias experiências e 

vivências para dentro do texto, tornando-se assim, um viajante nessas leituras. A escolha de 

fragmentos de obras da Lygia B. Nunes (Os Colegas, A Casa da Madrinha e Sapato de Salto) foi 

essencial porque ela constrói uma narrativa impregnada de fantasia, que tem por base elementos 

tomados do real, numa linguagem coloquial e dialógica, para discutir comportamentos sociais que 

possibilitam a reflexão sobre onde vivemos, quem somos nesse universo tão complexo, fazendo 

com que o leitor mergulhe em emoções e sensações que podem vivenciar no seu cotidiano e,  

fazendo interação com outros tipos de textos (verbais e não-verbais), dá condição ao leitor de 

comparar, discutir,tomar partido, tornando a leitura um meio estratégico de aprendizagem mais 

prazeroso, oportunizando a ele os bons textos do projeto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Percepção do mundo e recepção da obra de Lygia Bojunga Nunes 

Palavras-chave: Literatura infanto-teoria da estética da recepção; Lygia Bojunga Nunes 

Resumo: A pesquisa pretende descrever e analisar alguns fragmentos de livros de Lygia Bojunga 

Nunes, retirados do livro “Dos Vinte 1”, da mesma autora, com o intuito de contribuir teórica e 

metodologicamente para uma ampliação dos conhecimentos relacionados ao ensino de Literatura, 

para alunos do Ensino Fundamental. O trabalho visa, num primeiro momento, à leitura desses 

textos ainda a serem delimitados, proporcionando ao aluno novas visões de mundo; em uma 

segunda etapa, refletirá acerca das relações estabelecidas com o leitor e estudará a sua recepção 

por alunos do Ensino fundamental do Colégio Estadual Brasílio de Araújo, de Bela Vista do 

Paraíso. Embasada na teoria da Estética da Recepção de Hans R. Jauss e, como contribuidora 

importante a escritora Regina Zilberman, corroborar com esses estudos aplicando-os de forma a 

tornar esses alunos mais próximos à Literatura infanto-juvenil e inspirando-os a serem leitores 

mais assíduos e competentes na compreensão dos textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA TORRES GUIMARAES BARROS 

ORIENTADOR: ROSANA BECKER QUIRINO 

IES: UNIOESTE 
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Artigo 

Título: Uma proposta de trabalho de leitura com o gênero \"publicidade comercial\" no Ensino 

Médio. 

Palavras-chave: Leitura; Publicidade Comercial; Argumentação 

Resumo: Este artigo objetiva apresentar reflexões decorrentes da implementação do projeto 

pedagógico “Uma proposta de trabalho de leitura com o gênero publicidade comercial”, 

desenvolvido numa turma de 1º ano de Ensino Médio, noturno, do Colégio Padre Carmelo 

Perrone, em Cascavel, no período de agosto a novembro de 2010. O eixo norteador do projeto foi 

buscar desenvolver um trabalho pedagógico com a publicidade comercial de modo a contribuir 

para que o aluno percebesse as estratégias persuasivas e as técnicas argumentativas como 

formas de convencimento e indução ao consumo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Proposta de leitura com o gênero 

Palavras-chave: Leitura; publicidade comercial; argumentação; persuasão. 

Resumo: A elaboração deste material visa contribuir com o trabalho de Língua Portuguesa, 

apontando estratégias para a leitura do gênero “Publicidade comercial”, salientando meios que 

permitam ao aluno ir além das informações evidentes apresentadas no gênero proposto. Além das 

dificuldades de leitura compreensiva que os alunos demonstram, o trabalho com a publicidade 

requer um posicionamento do leitor, um desvelamento de valores e dos estereótipos em que se 

assenta esse discurso. O material proposto está embasado teoricamente na teoria da enunciação, 

nos estudos sobre o gênero publicitário bem como as estratégias que o produtor desse tipo de 

texto se utiliza para sustentar o diálogo que se vale da argumentação para persuadir. A produção 

constitui-se em forma de Unidade Didática e procurou-se contemplar atividades em grupo, 

pesquisa, seminários, exemplos de análise, pequenos textos para embasamento teórico, 

atividades de leitura de anúncios apontando a teoria estudada, sugestões de livros, filmes, 

documentários e links para acesso dos anúncios. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANI BORA 

ORIENTADOR: MARLY CATARINA SOARES 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Brincando com a Poesia de José Paulo Paes: leitura e criatividade. 
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Palavras-chave: Leitura. Criança. Poesia. Brincar. 

Resumo: Da experiência pedagógica desenvolvida com alunos de sexta série do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual Professora Helena Ronkoski Fioravante, município de Reserva, 

estado do Paraná, resulta este artigo que apresenta uma perspectiva de prática de leitura por 

meio de textos poéticos, levando em conta seus aspectos de textualidade, bem como suas 

peculiaridades textuais. Assim, o artigo descreve as ações que foram realizadas com os alunos e 

apresenta uma discussão em torno do assunto, fundamentada nas Diretrizes Curriculares (2008) e 

em autores, como Cunha (1988), Averbuck (1991), Coelho (1991), Saraiva e Mügge, (2006) e 

Lajolo (1994), que defendem a necessidade de o aluno conviver e perceber esse mundo feito de 

palavras e sonhos presente nos poemas. Portanto, o que ora se apresenta é um estudo sobre 

uma proposta construída com o objetivo de oportunizar a reaproximação da criança com a 

linguagem poética. As atividades foram direcionadas a familiarizá-la com a poesia, especialmente 

com as do autor José Paulo Paes, motivando-a a expor suas emoções, a brincar com as palavras, 

deixar fluir sua imaginação, criatividade e o interesse no ato da leitura. Como resultado da 

proposta, pode-se dizer que, os alunos, de meros decodificadores de sentido, foram instigados a 

interagirem criativamente com o texto poético, a fim de compreenderem, efetivamente, seus 

sentidos. Durante a execução das atividades procurou-se não reduzi-las aos estudos gramaticais, 

mas demonstrar a relação entre o processo criativo do poeta e o impulso lúdico característico da 

infância. Constatou-se que os alunos vivenciaram significativamente o processo de leitura na 

escola demonstrando uma relação afetiva e prazerosa com poesias. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Brincar é um direito da criança. Brincar é bom.Com palavras, é melhor ainda. 

Palavras-chave: Leitura, criança, poesia, lúdico 

Resumo: Quando se trata de Poesia e universo infantil, podemos dizer que há um grande 

encontro, especialmente na carga afetiva, nas imagens, na fantasia e na sensibilidade. A 

linguagem poética faz parte naturalmente da linguagem da criança que dialoga com o mundo de 

maneira informal e lúdica, através de experiências linguísticas que são verdadeiras poesias. A 

escola deve ser um espaço privilegiado, no qual razão e emoção devem ser valorizados com total 

liberdade de expressão, um lugar em que a criatividade deve reinar. Precisamos oferecer ao aluno 

os conhecimentos necessários e úteis à vida recuperando a sua convivência com a poesia, muitas 

vezes perdida no mundo mágico da infância, e assim, incluí-la na sua prática escolar. O que se 

propõe é que as crianças não percam a poesia que nasce com elas. Busca-se, portanto, a 

reaproximação da criança com a linguagem poética, familiarizando-a com a poesia, especialmente 

com as do autor José Paulo Paes, para que se sinta motivada a expor suas emoções, a brincar 

com as palavras, deixar fluir sua imaginação e o prazer no ato da leitura. Para tanto, 
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proporcionaremos aos alunos, atividades diretamente ligadas à motivação, fundamentadas em 

dois aspectos importantes: a brincadeira e a linguagem poética. Serão apresentadas estratégias 

que oportunizem momentos lúdicos, a busca do humor e o prazer de brincar com as poesias do 

autor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSE XAVIER DA COSTA MASCARENHAS 

ORIENTADOR: ADILSON DO ROSARIO TOLEDO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O uso  do rap na aula de língua portuguesa 

Palavras-chave: rap; diveridade; oralidade; inclusão social. 

Resumo: Este artigo fundamenta-se na área da Teoria da Variação e Mudança e segue os 

preceitos da sociolinguística laboviana (LABOV, 1972). Tem por objetivo apresentar os dados 

referentes ao Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no Colégio Estadual Protásio de 

Carvalho E. F. M., junto aos alunos da sétima série do período diurno. Metodologicamente, 

utilizamos as orientações presentes em Tarallo (1990) na pesquisa de campo para a coleta de 

dados da oralidade na comunidade escolar na interface com os procedimentos pedagógicos de 

Língua Portuguesa retirados de Antunes(2003) e nas propostas sobre o trabalho pedagógico com 

variedades dialetais sugeridas por Bagno (2009). Nosso intuito foi o de trazer ao fazer educativo, a 

conscientização social sobre a diversidade, tanto linguística quanto cultural e seus efeitos sobre o 

exercício pleno da cidadania. O trabalho intraclasse foi desenvolvido através da discussão 

histórica sobre o RAP, seu surgimento e engajamento nas lutas sociais de afirmação da negritude, 

por meio da análise das letras de música de RAPpers famosos, como MV Bill e Marcelo D2. 

Foram feitas ainda pesquisas bibliográficas e incursões no mundo da música com o objetivo de 

aprender as marcas sociais e linguísticas que envolvem as manifestações musicais dessas 

minorias sociais. O projeto final do trabalho culminou na construção e interpretação do gênero 

RAP para a comunidade da escola. Percebemos que o uso do RAP nas aulas de língua 

portuguesa, destacando o uso contextual das variedades linguísticas, pode ser um estímulo ao 

estudo da língua para debatermos as diversas formas de discriminação e seus reflexos na 

inclusão social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso do rap nas aulas de língua portuguesa 
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Palavras-chave: discriminação, inclusão, variação linguística. 

Resumo: Esse trabalho seguirá os pressupostos da variação linguística presente em Labov 

(1972), na interface com as pesquisas sociolinguísticas de Bagno (2009), Tarallo(1990),para a 

aplicação pedagógica da variação linguística em sala de aula. Parte-se da premissa que a 

variação linguística  é um processo de evolução do sistema gramatical de uma  língua e não deve 

nunca, ser tratado como deficiência ou empobrecimento da língua. O objetivo é trabalhar as 

músicas dos raps como gênero privilegiado para conscientizar o aluno sobre as variantes 

linguísticas ( dialetais e sociais) e evitar as discriminações, com o intuito de construir uma escola 

cidadã que preza pelo respeito à diversidade. Outro fator relevante, é propiciar a inclusão escolar 

das minorias através da valorização cultural. Os raps serão apresentados por meio da TV 

Pendrive, utilizando-se a abordagem comunicativa numa visão sociolinguística. Também faremos 

uso do debate crítico para a prática da oralidade. Pesquisa na Web sobre o histórico do Rap. No 

fianl, faremos a apresentação à comunidade escolar dos três melhores Raps. Pretende-se gravar  

as músicas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSELI APARECIDA JULIANI MOREIRA 

ORIENTADOR: ISMARA ELIANE VIDAL DE SOUZA TASSO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Linguagem, Discurso e Sentido: O cinema na formação do leitor 

Palavras-chave: Discurso imagético; formação de leitor; cinema. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo demonstrar o funcionamento do discursivo 

cinematográfico na prática pedagógica de leitura escolar, propondo uma reflexão acerca da 

utilização do cinema em sala de aula, não apenas como manifestação artística e cultural, mas 

como um recurso paradidático que auxilia na formação do leitor. Pensando em contribuir com o 

aprofundamento da questão, propomos um trabalho diferenciado, aos professores de todas as 

áreas do conhecimento, buscando compreender os efeitos de sentido em cada um dos filmes 

analisados a partir de suas condições de produção – a representação do sujeito, a identidade e a 

memória – analisando o “dito e o não dito”, passando pela leitura semiótica e os estudos culturais, 

orientados, ainda pelo referencial teórico da Análise do Discurso de vertente francesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Linguagem, Discurso e Sentido: O cinema na formação do leitor 
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Palavras-chave: Discurso imagético; formação do leitor; cinema. 

Resumo: Com a crescente expansão dos meios de comunicação de massa e uma indústria 

cultural cada vez mais forte, o processo de aprendizagem torna-se, a cada dia, menos restrito à 

escola e passa a envolver uma variedade de circunstâncias e contextos.É fundamental que o 

professor -  não só o de Língua Portuguesa – aproprie-se de seu papel na formação de leitores. 

Precisa também ter na leitura fonte de aprimoramento e fruição, de forma que seu discurso não 

seja vazio. Para isso, o docente deve ousar fazer diferente, mexer com a imaginação dos alunos, 

criar estratégias de motivação, focando as possíveis mudanças trazidas pelas novas tecnologias e 

inovando sua prática pedagógica. Sendo assim, mostraremos com este projeto, a importância da 

imagem em movimento na formação do leitor em todas as disciplinas escolares, o que implica 

planejamento das práticas pedagógicas, capacitação de professores que será oferecida através 

de um grupo de estudos aos docentes do Colégio Estadual “D. Bosco”. Para isso, faremos a 

análise fílmica do longa-metragem – O contador de histórias, do diretor Luiz Villaça, Warner Bros, 

Brasil, 2009. O filme será analisado como prática discursiva, identidade e representação do sujeito 

menino de rua, tendo como fundamentação teórica a Análise do Discurso. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSELI HELENA RONCAGLIA SCANDELAI 

ORIENTADOR: NEIVA MARIA JUNG 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A fábula como gênero produtivo para a formação de leitores: uma atividade interativa e 

social 

Palavras-chave: leitura; gênero; fábulas; conhecimento 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado de um trabalho realizado com alunos da 5.ª série da 

Escola Estadual Cecília Meireles, com o gênero textual fábula, cujo objetivo era despertar o gosto 

pela leitura tornando-a parte integrante de sua vida e fazer com que o aluno produzisse sua 

própria história. Com base no conhecimento prévio que o aluno tinha sobre o tema, foi realizada a 

intervenção em sala de aula com a aplicação do material didático produzido para essa finalidade. 

O material levou o aluno a interpretar, refletir, buscar novas propostas de moral da história, 

reconhecer que uma mesma história pode ter finais diferentes e que as características dos 

animais são aquelas atribuídas ao homem e, por fim, produzir sua própria fábula. Este trabalho 

teve uma resposta positiva dos alunos diante do material, pois, após a leitura e atividades 

referentes a algumas fábulas, ele teve conteúdo para produzir sua própria fábula, o que dependeu 
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da leitura e do envolvimento dele nas atividades propostas e do seu comprometimento antes, 

durante e depois do trabalho realizado, pois ficou comprovado, por meio das respostas a um 

questionário, que os alunos tomaram consciência de que para desenvolver o gosto pela leitura e 

produzir seu texto é necessário ler com outros olhos e fazer daquele conhecimento um 

complemento para sua vida. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Uma viagem pelo fantástico mundo das fábulas 

Palavras-chave: leitura; fábula; comportamento. 

Resumo: O ato de ler e compreender o mundo em diferentes instâncias torna-se, cada vez mais, 

uma dificuldade para os alunos da rede pública de ensino. Os professores têm o desafio de formar 

um aluno leitor em ambiente no qual a leitura não é sentida pelos formandos como uma 

necessidade e, muito menos, como ato de prazer. Acreditamos que a prática de leitura não 

corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas significa, de fato, interpretar e 

compreender o que se lê. Para que isso aconteça é preciso que o leitor esteja comprometido com 

sua leitura levando para dentro dela toda sua vivência pessoal, com suas emoções, expectativas, 

seus preconceitos. Um dos meios para que isso aconteça é trabalhar com um gênero que mexe 

com o imaginário do aluno como a FÁBULA, uma narrativa curta, que apresenta, via de regra, 

uma moralidade ao final. O objetivo é despertar no aluno o interesse pela leitura, formando leitores 

capazes de desenvolver o senso crítico. Este trabalho que contempla uma Unidade Didática é 

desenvolvido através de unidades que levam o aluno a conhecer o mundo das fábulas, sua 

origem, principais fabulistas, diferentes versões de uma mesma fábula, características dos 

animais, moral da história, análise e produção de fábulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSEMAR ULIANA 

ORIENTADOR: TANIA BRAGA GUIMARAES 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Leitura viva da escola: fábulas 

Palavras-chave: Criatividade. Escola. Incentivo. Interdisciplinaridade. Leitura. 

Resumo: O projeto “Leitura Viva na Escola” será desenvolvido nas quintas séries de forma lúdica, 

com o objetivo de resgatar o gosto pela leitura, sendo construídas atividades diversificadas que 

incentivem a ler e, posteriormente, a escrever, uma vez que ambas caminham juntas. Assim, 
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pretende-se que a sala de aula saia do ambiente tradicional, repetitivo e monótono, associado a 

um perfil de aluno permanecendo quase sempre desanimado e desinteressado ao conteúdo do 

professor. Logo, o foco principal será a realidade que o educando traz, ou seja, seu conhecimento 

prévio, para, posteriormente, desenvolver uma metodologia diversificada, transformar a escola em 

um ambiente agradável, significativo, de construção de saberes e conhecimentos para o cotidiano 

do aluno. Este projeto é voltado para a leitura e a escrita, pois muitos dos alunos não gostam de 

ler e sucessivamente de escrever, sendo que ocorrem altos índices de evasão e reprovação 

escolar – problema presente em todas as disciplinas do ensino fundamental e médio e não 

somente na disciplina de língua portuguesa. Por isso, este trabalho será interdisciplinar, para que 

“todos” possam trabalhar numa prática pedagógica, possibilitando ao aluno uma aprendizagem de 

forma consistente, com criticidade em seu espaço social, pois sabemos que, por vezes, o 

aprendizado fora dos limites da instituição escolar é mais motivador e a linguagem da escola nem 

sempre é a do aluno, resultando em uma redução na clientela escolar. Com este projeto, busca-se 

envolver ao ler, após, desenhar, parodiar, construir poesias, livrinhos, apresentar teatros, 

organizando mural, enfim, tudo que for enriquecedor e criativo para melhoria da leitura e da escrita 

no processo ensino-aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura viva na Escola: Fábulas 

Palavras-chave: Criatividade. Escola. Incentivo. Interdisciplinaridade. Leitura. 

Resumo: O projeto “Leitura Viva na Escola” será desenvolvido nas quintas séries de forma lúdica, 

com o objetivo de resgatar o gosto pela leitura, sendo construídas atividades diversificadas que 

incentivem a ler e, posteriormente, a escrever, uma vez que ambas caminham juntas. Assim, 

pretende-se que a sala de aula saia do ambiente tradicional, repetitivo e monótono, associado a 

um perfil de aluno permanecendo quase sempre desanimado e desinteressado ao conteúdo do 

professor. Logo, o foco principal será a realidade que o educando traz, ou seja, seu conhecimento 

prévio, para, posteriormente, desenvolver uma metodologia diversificada, transformar a escola em 

um ambiente agradável, significativo, de construção de saberes e conhecimentos para o cotidiano 

do aluno. Este projeto é voltado para a leitura e a escrita, pois muitos dos alunos não gostam de 

ler e sucessivamente de escrever, sendo que ocorrem altos índices de evasão e reprovação 

escolar - problema presente em todas as disciplinas do ensino fundamental e médio e não 

somente na disciplina de língua portuguesa. Por isso, este trabalho será interdisciplinar, para que 

“todos” possam trabalhar numa prática pedagógica, possibilitando ao aluno uma aprendizagem de 

forma consistente, com criticidade em seu espaço social, pois sabemos que, por vezes, o 

aprendizado fora dos limites da instituição escolar é mais motivador e a linguagem da escola nem 

sempre é a do aluno, resultando em uma redução na clientela escolar. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO 

ORIENTADOR: ROSELENE DE FATIMA COITO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Sala de Apoio:Uma Prática de Leitura Possível 

Palavras-chave: Leitura. Gênero Textual. Sequência Didática. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo propor a exploração de Gêneros Textuais que circulam em 

nosso cotidiano, como uma das estratégias de incentivo à Leitura no Programa de Apoio à 

Aprendizagem. Acredita-se que a Leitura tem papel transformador no processo ensino-

aprendizagem, principalmente com alunos que se encontram em dificuldades nos conteúdos da 

série regular. Além do material didático a ser oferecido no Programa de Apoio, o trabalho propicia 

possibilidades maiores de sanar as lacunas que o aluno apresenta; também a aplicação eficaz do 

material auxilia na amplitude da criticidade do participante. Pressupõe-se e confirma-se que 

trabalhar com gêneros variados aproxima mais o aluno-leitor de seu cotidiano, fato este que incita 

sua capacidade em ler e que lhe desperta a vontade de ser um cidadão ativo na sociedade. 

Nesse sentido, desenvolveu-se o Projeto de Intervenção Pedagógica com o material didático, 

baseado na Proposta Pedagógica de Língua Portuguesa do Estado do Paraná e na Sequência 

Didática de Costa–Hübes, no Colégio Estadual Dom Manoel Könner, município de Santa 

Terezinha de Itaipu, núcleo de Foz do Iguaçu, Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Coletânea de Gêneros Textuais com Análises e Possíveis Encaminhamentos 

Palavras-chave: Leitura. Sala de Apoio. Biblioteca de Classe. 

Resumo: Considerando a leitura um elemento fundamental no processo ensino – aprendizagem e 

decisivo na construção do exercício efetivo da cidadania que propomos através desse Material 

Didático desenvolver um trabalho profícuo de leitura com a construção coletiva da Biblioteca de 

Classe com alunos eu frequentam as Salas de Apoio à Aprendizagem (Programa de reforço 

implantado nas Escolas Estaduais do Estado do Paraná). Neste Material Didático apresentamos 

algumas sugestões de leituras com análises e possíveis encaminhamentos de textos, ancorados 

nas tendências pedagógicas atuais como mais um subsídio ao professor integrante do Programa. 

Acredita-se que a contribuição será extremamente importante para a eficácia do processo de 

formação de leitores mais atentos, participativos e competentes. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE DE FATIMA GARCIA 

ORIENTADOR: CLARICE ZAMONARO CORTEZ 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A mulher no teatro de gil vicente e seu papel na sociedade quinhentista 

Palavras-chave: teatro; Gil Vicente; mulher; sociedade; intervenção pedagógica. 

Resumo: O presente trabalho teve como objeto de estudo o gênero dramático, voltado para o 

Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, tendo a Língua Portuguesa como condutora desta 

proposta. O estudo dos gêneros literários como intervenção pedagógica mostrou-se um recurso 

riquíssimo, pois através dele as atividades de aprendizagem adquiriram sentido novo, 

possibilitando ao aluno a oportunidade de resolver situações problemas, gerando circunstâncias 

de aprendizagem reais e diversificadas, possibilitando-lhe decidir, opinar, debater, além de 

construir autonomia e reforçar o seu compromisso com o saber científico. Optou-se pelo gênero 

dramático que aborda e discute o conflito do homem com o mundo e a sociedade em que vive. Gil 

Vicente (1465, 1466? – 1536?), o maior dramaturgo português do século XVI, retrata o homem e a 

sociedade do seu tempo, focalizando em seus autos as mulheres, principalmente, aproximando 

valores e costumes que ainda permanecem nos dias de hoje, incentivando a busca de um modelo 

de mulher que se aproxime do ideal. O ensino do teatro auxiliou o aluno a identificar a estrutura de 

uma narrativa encenada, o texto teatral e os elementos necessários para sua encenação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A mulher no teatro de Gil Vicente e seu papel na sociedade quinhentista. 

Palavras-chave: mulher, sociedade, teatro, Gil Vicente. 

Resumo: Este material didático-pedagógico, faz parte de um plano de trabalho que tem como 

objeto de estudo, o gênero dramático.E voltado para alunos do ensino médio da rede estadual de 

ensino, tendo a língua portuguesa como condutora desta proposta. O estudo de gêneros como 

intervenção pedagógica é um recurso riquíssimo, pois através dele as atividades de aprendizagem 

adquirem sentido novo, possibilitando ao aluno a tentativa de resolver situações problemas 

gerando situações de aprendizagems reais e diversificadas, possibilitando-lhe construir autonomia 

e reforçando seu compromisso com o saber científico. 

O ensino do teatro será para que o aluno conheça a estrutura de uma narrativa para ser 

encenada, e que apresenta os elementos de uma narrativa, porém na transcrição do texto há 
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diferença. Este trabalho não tem por finalidade formar atores, mas o crescimento pessoal dos 

alunos, o gosto pela leitura e seu desenvolvimento cultural e crítico através da linguagem teatral. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE DIAS BATISTA 

ORIENTADOR: VIVIANE ARAUJO ALVES DA COSTA PEREIRA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A Inclusão da Literatura Africana e Afro-Brasileira na Disciplina de Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: Inclusão. Literatura Africana e Afro-Brasileira. Leitura. Ética. Cidadania. 

Resumo: Este artigo científico é o resultado de um trabalho de pesquisa que visou à construção 

de um projeto de intervenção voltado à aprendizagem, no intuito de amenizar os entraves e 

dificuldades em se trabalhar a literatura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e 

particulares, visto que a Lei 10.639/03 estabelece que seja obrigatória a aplicabilidade desta 

temática, principalmente nas disciplinas de Artes, História e Língua Portuguesa. Tocados pelo 

desejo de transformar a sociedade a que pertencemos, conscientes de nossos deveres de 

cidadãos transformadores e mediadores do saber, encontramos na Disciplina de Língua 

Portuguesa e suas práticas discursivas: oralidade, leitura, escrita e produção de textos, bem como 

na diversidade dos gêneros textuais, principalmente no universo literário, uma das formas de 

concretização do conhecimento do universo cultural africano e afro-brasileiro, através do contato 

com contos e lendas dentro desse horizonte espacial, e assim, ressaltar a sua importância na 

formação cultural, social e étnico-racial brasileira. Ao aproximar o leitor do universo dos contos e 

lendas africanas e afro-brasileiras, surgiu a oportunidade de valorização da nossa história, a 

integração do indivíduo, e subsídios para o rompimento de barreiras que foram criadas pela 

própria sociedade. Ao conhecer e inteirar-se com histórias e costumes deste povo tão valente, o 

que era obscuro para muitos educandos tornou-se claro e, desta forma, revigorou-se o respeito 

pelo povo africano e pelos afrodescendentes. Movidos pelo sonho de transformar nossa 

sociedade e concretizar o desejo de igualdade de direitos e deveres, bem como a consciência do 

exercício de nossos valores, de modo que a diversidade cultural, social e étnico-racial seja 

respeitada, desenvolvemos este projeto, que enfatizou a importância de se conhecer o universo 

mágico destas narrativas e a sua importância como expressão deste povo, e também a utilidade 

da literatura como instrumento permeador entre o saber popular e o saber histórico. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Descobrindo a Magia dos Contos e Lendas Africanas. 

Palavras-chave: leitura; descoberta; socialização; aprendizagem; cidadania. 

Resumo: A preocupação primordial no setor Educacional brasileiro é atender todos os educandos 

a fim de que se possa construir a aprendizagem, integração e interação.É no ambiente escolar 

que se favorece a construção de valores, o respeito a diversidade cultural, social e étnico-racial, a 

criticidade e o exercício da cidadania. No intuito de ultrapassar barreiras e vencer o preconceito 

nas dimensões sociais foi criada a Lei Federal nº 10.639/03 de 09 de janeiro de 2003, que 

determina que o ensino da Cultura Africana e Afro-Brasileira seja incluído no currículo das Escolas 

Públicas e Particulares em todo o Brasil. Imbuídos pelo desejo de ofertar subsídios que auxiliem 

na implementação da referida lei buscamos nesta produção didático-pedagógica abordar textos 

que auxiliem professor e aluno a compreender o universo da narrativa africana, além da 

oportunidade de desenvolver atividades de interpretação de textos que remetem a magia dos 

contos e lendas do povo africano e afro-descendente. O trabalho apresenta-se focado em três 

eixos, sendo o primeiro sobre o conhecimento da Lei; os aspectos históricos e pedagógicos sobre 

o trabalho com a literatura africana. O segundo eixo aborda o trabalho com as narrativas orais e a 

interpretação de alguns contos e lendas africanas , o terceiro eixo enfoca a dramatização como 

aliada no processo de ensino-aprendizagem e expõe sugestões de atividades teatrais que 

poderão tornar a prática pedagógica prazerosa. A leitura, escrita, oralidade, produção de texto e o 

discurso em sua dimensão social são objetivos principais do ensino de Língua Portuguesa, 

explorados neste trabalho com contos e lendas do universo africano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSIMEIRE ROSSETO PEDROCHE 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Lendas e contos africanos: das histórias à cultura do nosso povo 

Palavras-chave: Questões etnicorraciais; gêneros textuais; universo africano; Cultura afro-

brasileira; identidade cultural. 

Resumo: Esse artigo tem como propósito promover um estudo sobre leitura de contos e lendas 

africanas, partindo-se do pressuposto de que há necessidade de a Escola refletir sobre algumas 

questões de natureza étnico-raciais, especialmente às relacionadas aos negros, com a 

manifestação de seu universo cultural e a presença dessa etnia na sociedade brasileira. Pretende-
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se possibilitar a conscientização dos alunos de 8ª série na Escola Estadual São Silvestre – Ensino 

Fundamental,  para temáticas africanas, com a leitura de textos diversificados, a partir dos quais 

possam compreender as diferentes visões de mundo presentes neles, estabelecendo as relações 

entre obras de diferentes épocas que influenciaram a cultura do povo brasileiro. Com a leitura 

destes textos, busca-se despertar os alunos para algumas questões relacionadas com as 

situações culturais do universo africano que, de alguma forma, contribui para a formação da 

cultura nacional, para a busca da identidade cultural brasileira, além de incentivar o gosto pela 

leitura descompromissada que estes textos podem oferecer, mas propiciando o envolvimento da 

subjetividade expressada na tríade obra–autor-leitor, por meio de um processo de interação que 

se presentifica no ato de ler. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Lendas e contos africanos: das histórias à cultura do nosso povo 

Palavras-chave: Lendas e contos; Universo africano; questões étnico-raciais; compreensão. 

Resumo: Essa pesquisa tem como propósito promover um estudo sobre leitura de contos e 

lendas africanas, partindo-se do pressuposto de que há a necessidade de a Escola  refletir sobre 

algumas questões de natureza étnico-raciais, especialmente às relacionadas aos negros, com a 

manifestação de seu universo cultural e a presença dessa etnia na sociedade brasileira. Pretende-

se elaborar um projeto de pesquisa com o objetivo de possibilitar a conscientização dos alunos 

para temáticas africanas, com a leitura de textos diversificados, a partir dos quais nossos 

educandos possam compreender as diferentes visões de mundo presentes neles, estabelecendo 

as relações entre obras de diferentes épocas que influenciaram a cultura do povo brasileiro. Com 

a leitura destes textos, pretende-se despertar  os alunos para algumas questões relacionadas com 

as situações culturais do universo africano que, de alguma forma, contribui para a formação da 

cultura nacional, para a busca da identidade cultural brasileira, além de incentivar o gosto pela 

leitura descompromissada que estes textos podem oferecer, mas propiciando o envolvimento da 

subjetividade expressada na tríade obra–autor-leitor, por meio de um processo de interação que 

se presentifica no ato de ler. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROZELI SOARES KULISZ 

ORIENTADOR: CRISTIAN PAGOTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 
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Artigo 

Título: Leitura de Textos Literários para Vestibular, Releituras e suas Interpretações 

Palavras-chave: Textos Literários. Adolescentes. Leitura. 

Resumo: O presente artigo, é parte integrante do projeto do plano de trabalho do programa de 

desenvolvimento educacional - PDE, da Secretaria do Estado de Educação do Paraná em 

desenvolvimento na sua terceira edição. Ao planejar o projeto de intervenção levou-se em conta a 

questão de que, alguns alunos de ensino médio não leem textos literários e por isso não os 

compreendem, portanto para melhorar tal situação serão apresentados alguns objetivos a serem 

trabalhados em sala de aula. O texto também mostra as etapas de preparação e atuação na 

prática do projeto, assim como o material textual usado e comentar as mudanças ocorridas. Ao 

longo desse artigo pretende-se oferecer possibilidades para que se promova a leitura literária 

como um compromisso que deve ser assumido por toda a comunidade escolar. Apresentar 

também formas diferentes de práticas de ensino de leitura em que se busca uma leitura orientada 

por uma tríade composta de autor, leitor e texto. Nessa perspectiva o papel do leitor é 

fundamental. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura de textos literários para vestibular, releituras e suas interpretações. 

Palavras-chave: leituras; obras literárias; vestibular; estudantes. 

Resumo: Ao planejar o projeto de intervenção levou-se em conta que os alunos do ensino médio 

não leem textos literários e por isso não os compreendem. Para melhorar tal situação serão 

apresentadas formas diferentes de práticas de ensino de leitura buscando uma leitura orientada 

por uma tríade composta de autor, leitor e texto. O objetivo desse trabalho é ampliar as redes de 

leituras dos estudantes valendo-se da discussão de obras solicitadas para o vestibular. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RUTE NOEMI TSCHURTSCHENTHALER KAPLUM 

ORIENTADOR: JACQUELINE COSTA SANCHES VIGNOLI 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Roda de leituras:autonomia e apropriação do conhecimento 

Palavras-chave: leitura, interação, conexão. 

Resumo: Este trabalho aborda o ensino de leitura via gêneros discursivos que circulam 

socialmente, tendo como fio condutor um determinado tema que se abre como um rizoma a vários 
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movimentos de leitura e a várias leituras. Como um texto-puxa-texto, estimulando associações 

entre as leituras, fazendo relações entre o texto e outras formas de expressão, tecendo uma rede 

de significados, atribuindo sentido através da interação texto-leitor-autor, colegas e professora e 

trazendo para o momento da leitura novas possibilidades de reflexão. Assim, o educando amplia 

seus conhecimentos, torna-se cada vez mais autônomo e um leitor competente. Fazendo 

conexões daquilo que leu com a realidade e pode se ajustar a ela, caracterizando-se como um 

sujeito capaz de utilizar as linguagens nos diversos contextos situacionais da vida em sociedade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Roda de Leituras:autonomia e apropriação do conhecimento 

Palavras-chave: leitura; interação; leitor; texto; autor. 

Resumo: Roda de Leituras:autonomia e apropriação do conhecimento 

Este projeto proporciona ao educando o acesso a vários gêneros discursivos como fonte de 

conhecimento e prazer. Valoriza-se a leitura pois é essencial para alargar os horizontes, adquirir 

conhecimento, aproximar o homem do outro, de suas idéias, convertendo-o em explorador de um 

universo em construção.Ao instituir-se a roda de leituras, propõe-se um determinado tema e 

dentro dele serão apresentados vários gêneros para serem lidos, discutidos, analisados, 

dramatizados,chegando à produção textual.Outros temas poderão ser retirados dos textos, 

encaminhando as reflexões e discussões para outra vertente que poderá, a qualquer momento, 

desviar seu curso para novos temas ou para a retomada do tema inicial de uma maneira 

rizomática. Assim, o educando terá a possibilidade de descobrir o que acontece na sociedade e 

poderá obter uma compreensão melhor da realidade, criando e recriando seus pensamentos, 

dando sentido aos textos e relacionando-os com o contexto presente da leitura.Deste modo obterá 

o domínio da língua, identificará relações e conexões entre nós da rede de conhecimento que são 

elaborados social e individualmente em permanente estado de atualização. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA CRISTINA MIRANDA 

ORIENTADOR: TANIA BRAGA GUIMARAES 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Trabalhando com gênero narrativo: estratégias para a formação do leitor 

Palavras-chave: leitura; compreensão; estratégias. 

Resumo: Resumo: Este trabalho aborda o gênero narrativo com ênfase em conto, parábola e 
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estratégias de leitura, foi realizado para o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado 

do Paraná – PDE – participamos pelo período de dois anos de encontros, cursos, encontros com 

orientadora Tânia da Universidade Estadual de Maringá, participamos do Grupo de Trabalho em 

Rede GTR, curso on-line, uma forma diferente de trabalho pedagógico, num ambiente totalmente 

diferente da sala de aula, ambiente virtual de aprendizagem, tivemos o prazer de interagir e 

repassar a pesquisa feita durante o desenvolvimento do PDE, o projeto foi aplicado com os alunos 

da primeira série do Ensino Médio do Colégio Estadual Monteiro Lobato, na cidade de Floresta – 

Paraná. A pesquisa bibliográfica foi fundamentada nos estudos teóricos de Solé (1998) e 

Menegassi (2005). Durante a implementação utilizamos sequências didáticas com estratégias de 

leitura em contos e parábolas. Na escola contamos com a colaboração de toda a comunidade 

escolar para que o projeto alcançasse êxito, como diretor, pedagogas, professores, alunos, 

funcionários e também da comunidade da cidade de Floresta com a apresentação de uma tarde e 

noite da história e apresentação de peças teatrais pelos alunos a toda comunidade escolar. A 

finalidade do projeto foi promover a utilização autônoma de estratégias de leitura nas aulas de 

Língua Portuguesa, a fim de que os alunos compreendam e interpretem os textos que leem, uma 

tarefa que não é fácil, mas que se faz necessária. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Trabalhando com gênero narrativo: estratégias para a formação do leitor 

Palavras-chave: Leitura, aluno, estratégias, compreensão, narrativas 

Resumo: O processo de leitura é algo que deve garantir que o leitor tenha acesso e compreenda 

os diversos tipos de textos que se propõe a ler, ler é um procedimento que deve ser ensinado. 

Com base na experiência em sala de aula em que alguns alunos apresentavam dificuldade em 

relação à leitura e à escrita, propomo-nos a trabalhar num projeto cujo foco seja leitura, 

compreensão e a interpretação de textos narrativos. O objetivo geral é desenvolver estratégias de 

leitura que levem os alunos a ampliar seus horizontes de expectativas, compreender e interpretar 

os textos que leem e possibilitar atividades de leitura para que se tornem leitores efetivos. As 

etapas do trabalho, assim como as estratégias a serem desenvolvidas estarão embasadas nos 

estudos de Solé (1998) e Menegassi (2005). Os textos escolhidos para o desenvolvimento serão 

do gênero da ordem do narrar, especificamente conto e parábola, porque entendemos que as 

narrativas exercem um fascínio sobre o imaginário popular. Quem nunca se deliciou com as 

parábolas de Jesus e também com as histórias contadas, não somente por autores de renome 

nacional e até internacional, mas por familiares muito próximos, ou até mesmo pelos contadores 

de “causos”? 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA MARA CAPRI 

ORIENTADOR: SANDRA DO ROCIO FERREIRA LEAL 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Gêneros Textuais, Sequências Didáticas e suas perspectivas de encaminhamento em sala 

de aula 

Palavras-chave: Gêneros Textuais; Sequências Didáticas; Lenda; Leitura e Produção. 

Resumo: Propomos neste trabalho um estudo teórico sobre os gêneros textuais e como uma 

possibilidade metodológica a construção e aplicação de sequências didáticas, para alunos de 7ª 

série de uma escola da rede estadual de Ponta Grossa. Optamos pelas sequências didáticas 

porque elas valorizam os diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade. O trabalho foi 

fundamentado por levantamento bibliográfico e pesquisa-ação, consolidando nossos 

conhecimentos teórico-práticos referentes à oralidade, leitura e escrita através dos gêneros 

textuais, possibilitando também a outros professores uma reconstrução de sua prática 

pedagógica, seja por meio dos estudos pontuados, seja através da alternativa metodológica 

proposta neste trabalho. Visando, sobretudo, à reflexão sobre as possibilidades de leitura e escrita 

significativa em sala de aula, enfocamos aspectos relativos ao gênero textual, as sequências 

didáticas e especificamente o trabalho com uma SD com o gênero lenda. Procuramos, nessa 

intervenção, conduzir educandos e professores a descobrirem os caminhos para deliciar-se com o 

prazer que pode ser retirado de uma lenda, criada para justificar o surgimento de um rio da região, 

culminando com a criação de um livro de lendas. Constatou-se com a aplicação dessa SD que os 

alunos, além de se dedicarem às atividades, desenvolveram suas habilidades na leitura e na 

escrita, demonstraram conhecimento  sobre o gênero lenda, com aplicação e grande interesse, 

pois o fato de tratar-se de lendas regionais, aproximou-os do contexto a ser retratado. 

Pretendemos com este trabalho enfatizar que, em nossa práxis, é primordial fazer do texto uma 

interlocução realmente significativa e prazerosa para que a leitura e a escrita ocupem o papel que 

merecem na escola e na vida de professores e alunos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gêneros, Sequências Didáticas e suas perspectivas de encaminhamento em sala de aula. 

Palavras-chave: Gêneros, Sequências Didáticas e suas perspectivas de encaminhamento em 

sala de aula 

Resumo: Considerando que a leitura sempre fez parte da trama de nossa vida e que, no exercício 

profissional na rede pública de ensino, temos dedicado especial atenção à sua prática, 
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percebemos que algumas questões fazem-se presentes entre os professores: como introduzir os 

alunos no mundo da leitura, fazendo do livro um objeto de desejo e, em decorrência, de lazer, de 

informação, de conhecimento e, sobretudo, de prazer?Que atividades podem favorecer, na escola, 

a formação do leitor competente, capaz de ler nas entrelinhas, de questionar, contestar e criticar o 

texto?Para isso, propomos neste trabalho os gêneros textuais como objeto de ensino e as 

sequências didáticas como metodologia, objetivando despertar no aluno o prazer pela leitura. O 

trabalho foi fundamentado por levantamento bibliográfico e pesquisa-ação, que ampliaram e 

consolidaram nossos conhecimentos teóricos-práticos referentes à leitura de gêneros textuais 

diversos.Visando, sobretudo, à reflexão sobre as possibilidades de leitura significativa em sala de 

aula, enfocamos aspectos diversos relativos à prática da leitura, abrangendo a formação do leitor 

crítico, o engajamento do professor na atividade sempre prazerosa de ouvir e contar histórias, os 

passos para a construção de uma sequência didática, o gênero lenda e suas especificidades, as 

lendas paranaenses e, por fim, a sequência didática: o encanto das lendas. Pretendemos mostrar 

que a pesquisa possibilita várias constatações, destacando-se entre elas a certeza de que, em 

nossa práxis, é primordial fazer do texto  uma interlocução realmente significativa e prazerosa 

para que a leitura ocupe o papel  que merece na escola e na vida de professores e alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA MARA DELLE 

ORIENTADOR: IRIS YAE TOMITA 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Informática e ensino: um desafio, novas alternativas 

Palavras-chave: Recursos digitais; postura docente; desafios educacionais; EJA. 

Resumo: O presente artigo apresenta o resultado da utilização do laboratório de informática da 

escola com finalidades educativas, conjugando novos gêneros aos conteúdos de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio da EJA. Aborda a importância de mudanças da postura docente no 

enfrentamento dos desafios educacionais impostos pela infinidade de recursos que as novas 

tecnologias proporcionam, compreendidas como importantes ferramentas para auxiliar na 

construção de conhecimentos, pois estas propiciam a ampliação de pesquisas e materiais 

didáticos, do acesso, permanência e melhoria da qualidade de ensino.  A proposta de inserir 

alunos jovens e adultos trabalhadores ao ambiente digital, efetivou-se por meio de oficinas com 

atividades práticas, na abordagem dos conceitos básicos iniciais de utilização do computador, de 

leituras acessadas em links e da produção e digitação de textos postados em blogs, com o 
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suporte dos recursos digitais. Dessa forma, os alunos foram desafiados a conhecer uma nova 

forma de aprender, ampliar e reconhecer novas alternativas e diferentes meios que os recursos 

digitais apresentam. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura Digital de Crônicas 

Palavras-chave: Tecnologia. Inclusão e Leitura Digital. Crônica. Socialização. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo apresentar os conceitos básicos 

iniciais de utilização do computador no ensino de Língua Portuguesa para Jovens e Adultos, a 

serem apresentados em forma de oficinas para promover a conexão entre os saberes escolares e 

o uso das novas tecnologias disponíveis na escola. Propõe também a abordagem do gênero 

discursivo “crônica”, por meio da leitura digital em links. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA MARA MARCELLO NOGUEIRA 

ORIENTADOR: MARIA BEATRIZ ZANCHET 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Literatura e Ensino: Das Indicações de uma Prática a uma Proposta Metodológica 

Palavras-chave: Literatura. Ensino. Pós-Modernidade. Paródia. 

Resumo: A aplicação de dois instrumentos de pesquisa, dirigidos a professores e a alunos do 

Nível Médio de escolaridade, apontou algumas indicações quanto às práticas efetivamente 

realizadas em sala aula. A partir delas, propõe-se uma metodologia de ensino que tente dar conta 

do processo de formação do leitor, especialmente de textos literários, tanto clássicos quanto 

modernos, e dos diálogos que são com eles estabelecidos. Para isso, resgata-se a noção teórica 

de paródia, entendida aqui como um processo de significação e um dos traços característicos da 

pós-modernidade, o que aponta para a função intertextual e dialógica do texto. Tal dialogismo se 

manifesta na medida em que um novo texto se constrói na relação com os demais, como réplica 

invertida e contraditória, marcada menos por semelhanças do que por diferenças. Nesta 

perspectiva, o leitor é colocado como co-produtor, participante, e recria a obra pela leitura, na 

qual, além do texto lido, existem outros textos tanto precedentes quanto sucedâneos a ele. Os 

textos elencados, então, para a prática da proposta metodológica são: conto Penélope de Dalton 

Trevisan, Odisseia de Homero, Ulisses de James Joyce e A teia de Penélope Aranha de Carlos 

Queiroz Telles. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Do clássico ao moderno: a paródia como atitude ativa e responsiva na pós-modernidade. 

Palavras-chave: Literatura; Ensino; Paródia; Pós-modernidade 

Resumo: Após a aplicação de dois instrumentos de pesquisa, dirigidos, respectivamente, a 

professores e a alunos do Nível Médio de escolaridade, com a finalidade de investigar a relação 

destes últimos com a leitura literária, apontam-se alguns indicadores quanto às práticas 

metodológicas realizadas em sala de aula. Para tanto, fez-se o cotejo entre instrumentos de 

pesquisa, planos de trabalho docente e avaliações, entregues pelos professores. A partir disso, 

propõe-se uma metodologia de ensino para o processo de formação do leitor, especialmente de 

textos literários, tanto clássicos quanto modernos, e dos diálogos que entre eles são 

estabelecidos. Para tanto, resgata-se a paródia, entendida como ferramenta e método de valor 

didático para o ensino de literatura que, além de processo de significação do texto, é um dos 

traços característicos da pós-modernidade, o que aponta para a função intertextual e dialógica do 

mesmo. É o que se observa no conto “Penélope” de Dalton Trevisan, no romance moderno 

Ulisses de James Joyce e na história infantil A teia de Penélope aranha, de Carlos Queiroz Telles, 

paródias da Odisseia de Homero, textos elencados para elaboração do material didático. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA MELO 

ORIENTADOR: MARCIO ROBERTO DO PRADO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Suassuna na escola: o épico e o dramático como proposta de ensino 

Palavras-chave: Gêneros Literários. Épico. Dramático. Ariano Suassuna. Estética da Recepção. 

Resumo: O presente artigo discorre sobre a problemática frente aos gêneros literários (com 

destaque para o épico e o dramático), embora não excluam da discussão os gêneros não 

literários. Para tanto se propõe um recorte da obra de Ariano Suassuna através dos gêneros épico 

e o dramático, por meio de um conto intitulado O casamento e da peça de teatro intitulada O rico 

avarento. Aproveitando a conceituação bakhtiniana dos gêneros discursivos em sua esfera social 

e em sua dimensão sócio-histórica, bem como sua perspectiva dialógica e polifônica com relação 

ao texto literário, o artigo desdobra-se em uma proposta de ensino-aprendizagem focada em 

questões enunciativo-discursivas, que se traduz em um exercício do conteúdo estruturante, e 

análise da crítica do gênero épico e do dramático por parte do aluno. Leva em consideração o 
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ponto de partida do aluno e oportuniza a reenunciação criativa entre os gêneros propostos, por 

meio do método da estética da recepção.  Bem como promove a ampliação do horizonte de 

expectativa do leitor e busca consequentemente sua formação de leitor ativo responsivo 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Gênero Literário Épico e o Dramático:Uma Perspectiva no Método Recepcional 

Palavras-chave: Gênêros Literários.Épico.Dramático.Ariano Suassuna.Leitura. 

Resumo: Pretendemos, nesta produção didático-pedagógica, buscar um ponto de saída e um 

ponto de chegada do conhecimento científico elaborado. Neste sentido priorizamos a produção 

desta uma unidade didática, para tanto é de suma importância que retomemos alguns 

pressupostos do aporte teórico metodológico pertinente à produção do material para refletirmos 

sobre nossa prática. Nesta unidade didática, apresentamos algumas atividades para o trabalho 

com o gênero literário épico e o dramático em Ariano Suassuna. Nosso objetivo é explorar o uso 

de estratégias de leitura, perpassando pela escrita e oralidade para que possam contribuir com o 

trabalho do professor em sala de aula. O desenvolvimento das atividades se pautará no Método 

da Estética da Recepção, visto primar pela tríade autor/ obra /leitor. Sendo o leitor considerado o 

centro, o sujeito principal, nessa interação, porque lhe compete preencher os vazios, as lacunas, 

no ato da leitura, constituída pela própria obra literária. Quanto ao material aqui produzido, 

objetivamos abrir novos caminhos, especialmente para a questão metodológica, que é um dos 

objetos de discussão da escola pública e também representa nos últimos anos, um papel 

importante nas manifestações da literatura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA BERTI 

ORIENTADOR: HIUDEA TEMPESTA RODRIGUES BOBERG 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: DIALOGISMO: uma prática de ensino de leitura e de literatura no Ensino Médio 

Palavras-chave: Dialogismo. Leitura. Literatura. Metodologia. 

Resumo: Este artigo trata-se do resultado do projeto de intervenção pedagógica desenvolvido 

como parte do Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE – do estado do Paraná, 

aplicado aos alunos da 3ª série, do período matutino do Colégio Estadual Vinícius de Moraes – 

Ensino Médio, do município de Santa Amélia (PR). O objetivo foi a aplicação da metodologia 

dialógica que possibilitassem o diálogo entre a leitura do texto literário e outros gêneros textuais 
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viáveis para o Ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio. William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães defendem esta metodologia como uma alternativa para o ensino de literatura, 

sem abrir mão da perspectiva diacrônica, adotando-a no próprio livro didático que escreveram. O 

que se pode dizer é que os alunos, geralmente, não têm o hábito de leitura literária desenvolvido e 

que, muitas vezes, se o fazem é para comprovar uma nota exigida pelo professor de Língua 

Portuguesa. Com a adoção das ações planejadas no projeto de intervenção e a contribuição dos 

alunos da 3ª série do Ensino Médio pode-se concluir que quando são incentivados a lerem, 

através de textos não literários, imagens e filmes o gosto pela leitura se transforma em prazer. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Dialogismo: uma prática de ensino de leitura e de literatura no ensino médio 

Palavras-chave: Dialogismo; literatura; leitura; metodologia 

Resumo: Este Caderno Pedagógico baseia na proposta de William Roberto Cereja, sob 

inspiração bakhtiniana, para a abordagem de textos literários no ensino médio. O objetivo é 

buscar novas maneiras de se encarar a prática da leitura, especialmente a literária, com a qual o 

professor abandona a postura de simples transmissor de informações, para assumir o papel de 

efetivo mediador da aprendizagem. Trata-se de um Caderno Pedagógico adequado às propostas 

das Diretrizes Curriculares da Educação Básica - Língua Portuguesa (2008), cuja contribuição é 

significativa, a partir do momento que o professor se envolve com o desafio de se ele, em primeiro 

lugar, um leitor preocupado com os fundamentos teóricos que lhe subsidiam a nova postura, e 

com várias leituras que podem dialogar com o texto literário,objeto de apreciação. Este Caderno 

Pedagógico visa colaborar para que se modifiquem as abordagens pedagógicas tradicionais nas 

atividades de leitura, e com isso alcançar uma aprendizagem de língua portuguesa que visa a 

educação integral do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA MARUCHI PERES 

ORIENTADOR: CRISTIANE C. CAPRISTANO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Reflexões acerca dos usos e da aplicabilidade das práticas de escrita e de oralidade nas 

escolas 

Palavras-chave: Gênero Discursivo. Oralidade. Fala. Escrita. Reflexão. 

Resumo: Este artigo apresenta resultados do projeto de intervenção Do Gênero Discursivo ao 
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coração do aluno: caminhos de guerra e paz que o homem faz. Desenvolvemos um estudo sobre 

a relação fala/escrita partindo da reflexão dos usos dessas duas modalidades, suas semelhanças 

e diferenças. A proposição fundamentou-se no princípio de que o ensino da Língua Portuguesa 

deve voltar-se para a formação de um aluno que aja e interaja com a realidade. Consideramos 

necessário ao aluno  ter domínio da língua,  na escrita,  leitura ou  oralidade. Os gêneros 

discursivos foram estudados sob a perspectiva da interface fala-escrita, pois entendemos, como 

Bakhtin, a palavra gênero, referindo-se aos textos que empregamos nas situações cotidianas. O 

projeto foi desenvolvido com alunos do ensino médio, três gêneros foram estudados:  entrevista,  

matéria de jornal e  artigo de opinião. Observamos que, durante as aulas de Língua Portuguesa, é 

possível ajudar os alunos a perceberem que dominar a língua materna é um instrumento de poder, 

e que podem ter esse domínio observando que há variantes linguísticas mais e menos 

prestigiadas na sociedade em que vivemos e que as práticas linguísticas poderão incluí-los ou 

excluí-los de situações cotidianas legitimadas pelo viver e conviver, obtendo conquistas que 

perpassam os bancos escolares. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Do Gênero Discursivo ao coração do aluno: caminhos de guerra e paz que o homem faz. 

Palavras-chave: Gênero discursivo; relação fala/escrita; reflexão. 

Resumo: Esta Unidade Didática viabilizará o projeto Do gênero discursivo ao coração do aluno: 

caminhos de guerra e paz que o homem faz .  Nossa intenção é auxiliar o aluno a alcançar  amplo 

e melhor domínio da linguagem oral e escrita, partindo da reflexão dos usos que faz da linguagem, 

percebendo, à medida que esse estudo aprofundar-se, relações entre os modos de enunciação 

falado/escrito, compreendendo os fatos envolvidos nas práticas sociais da fala e da escrita. 

Quanto à produção textual,  este trabalho visa à produção de textos pela perspectiva dos gêneros, 

pois compreende que o resultado é mais satisfatório quando ao aluno é dada a oportunidade de 

entrar em contato com diferentes gêneros discursivos que circulam socialmente. Este material tem 

ainda o compromisso de refletir sobre a relação fala/escrita a partir do estudo de gêneros 

discursivos, especificamente, a entrevista, a reportagem e o artigo de opinião; estudar fatos 

linguísticos que caracterizam enunciações faladas; estudar fatos linguísticos que caracterizam 

enunciações escritas; associar a aplicabilidade do oral / escrito a diferentes práticas sociais; 

auxiliar o aluno a adquirir capacidade analítica e reflexiva diante das situações de práticas 

discursivas orais e escritas e estabelecer as semelhanças e diferenças entre o oral e o escrito. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SEBASTIANA SIRLENE RODRIGUES FABRIN 

ORIENTADOR: VLADIMIR MOREIRA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Ampliação do hozonte de expectativas através  dos contos 

Palavras-chave: Leitura; contos; PDE 

Resumo: Este artigo tem como objetivo mostrar o trabalho com alguns contos  do século XX    

realizado com alunos da 1ª série do Ensino Médio, da Rede Pública do Estado do Paraná. Sendo 

o conto um texto de fácil compreensão,  serviu  de motivação para os jovens que estão iniciando o 

Ensino Médio a buscarem  leituras mais complexas. O trabalho desenvolvido teve como base o 

conto na sua representação diversificada, estabelecendo ligações com outras leituras tornou o 

ensino mais interessante e eficiente.  Escolhi situações causadas pela busca de dinheiro 

presentes nos contos do século XX, porque a leitura deve ser percebida como uma construção de 

sentido que acontece por meio de relações dialógicas ocorridas entre o texto e o leitor, 

oportunizando-o a buscar pistas, formular e reformular hipóteses, aceitar ou rejeitar conclusões, 

tendo como parâmetro  sua vivência sociocultural e o conhecimento sistematizado. Situando o 

conto no gênero narrativo, conceituado  e contextualizando historicamente. Foram lidos e 

analisados os contos : “O homem nu” , de Fernando Sabino,   “Conto de verão nº 2 Bandeira 

Branca” , de Luís Fernando Veríssimo,  ”Pai contra Mãe”, de Machado de Assis  e  “O homem que 

sabia javanês”, de Lima Barreto.  A elaboração das atividades  pedagógicas  contou com o 

parecer  dos participantes do GTR. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ampliação do horizonte de expectativas através dos contos 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: Sendo o conto um texto de fácil compreensão, pode servir de motivação para os jovens 

que estão iniciando o Ensino Médio a buscarem  leituras mais complexas. Quero trabalhar o conto 

na sua representação diversificada, estabelecendo ligações com outras leituras. Escolhi a 

representação do erótico implícito nos contos do século XX, porque a leitura deve ser percebida 

como uma construção de sentido que acontece através de relações dialógicas ocorridas entre o 

texto e o leitor, oportunizando-o a buscar pistas, formular e reformular hipóteses, aceitar ou rejeitar 

conclusões tendo como base sua vivência sociocultural e o conhecimento sistematizado.          

Hoje, o jovem não tem certeza de que seu futuro depende de suas escolhas e que tais escolhas 

dependerão de conhecimento e capacidade de análise de diferentes situações pelas quais 
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passará ao longo da vida, sendo assim, este trabalho  vai ajudá-lo na formação de um visão sobre 

a importância da leitura e para que isto aconteça é necessário que o aluno perceba a função 

social e seu poder de transformar o ser humano nos mais diferentes aspectos e levá-lo a uma 

reflexão diante das múltiplas mensagens trazidas pelas variadas situações e vivência de novas 

experiências sem, necessariamente, correr perigos. Pretendo fazer um enfoque dialógico dessa 

tipologia textual, diferente daquilo que observamos  nos livros didáticos, onde encontramos bons 

textos, mas na maioria das vezes, mal explorados nas análises feitas através de atividades, onde 

são exploradas ideias explícitas ou opiniões, deixando de lado o implícito e assim prejudicando a 

compreensão na sua totalidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILDETE BARBOSA JOSE 

ORIENTADOR: THIAGO ALVES VALENTE 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Carta: produção textual dentro e fora da escola 

Palavras-chave: Gênero textual; Carta; Leitura; Produção textual. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o processo e os resultados obtidos na 

implementação de uma proposta de intervenção pedagógica sistematizada a partir de pesquisa 

bibliográfica, durante o curso de formação continuada do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE, para alunos da 5ª série do Ensino Fundamental da Escola Adélia Antunes 

Lopes, localizada no município de Jataizinho, pertencente ao Núcleo Regional de Cornélio 

Procópio. A produção didático-pedagógica consta de uma Unidade Didática baseada em gêneros 

textuais, numa perspectiva sócio-interacionista, distribuídas em doze aulas. Buscar enfatizar a 

produção de texto a partir dos gêneros textuais epistolares (carta, bilhete e e-mail) ressaltando as 

peculiaridades desses gêneros (composição, estrutura, estilo e função social) com o objetivo de 

que o aluno perceba que o ato de escrever existe em função do outro, de um leitor, promovendo 

assim, a socialização de suas produções. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Carta: produção textual dentro e fora da escola 

Palavras-chave: Gênero textual. Carta. Produção textual. 

Resumo: Saber expressar-se com clareza e coerência é imprescindível. Com este Material 

Didático-Pedagógico a partir dos gêneros textuais – carta, bilhete e e-mail - como caminho para o 
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processo ensino/aprendizagem, o professor possibilitará ao aluno conhecer e usar melhor estes 

gêneros numa situação de aproximação pessoal na vida cotidiana, uma vez que são meios de 

comunicação importante no aspecto social da linguagem escrita. As atividades a serem 

desenvolvidas estão enquadradas na tríade do ensino e aprendizagem: oralidade, leitura e escrita.  

Sobretudo tem como objetivo aprimorar competências e habilidades necessárias à aquisição da 

leitura e escrita, bem como seus usos e funções sociais por meio de atividades produtivas em 

situações significativas de interlocução. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILMARA ANGELA PLOCKACZ 

ORIENTADOR: LOREMI LOREGIAN-PENKAL 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Existe fala padrão em sala de aula? 

Palavras-chave: ensino; aprendizagem; oralidade; sociolinguística; norma padrão. 

Resumo: Este trabalho visa conhecer metodologias que contemplem o trabalho com a oralidade 

no ensino da língua materna. Nesse sentido, aplicou-se este projeto aos alunos da 5ª série do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual João de Mattos Pessôa, do Núcleo de Irati. 

Primeiramente aplicaram-se atividades que privilegiam o uso da oralidade na sala de aula e em 

seguida a análise de livros didáticos - para esta análise optou-se pelo livro didático adotado na 

Escola e o livro mais adotado nas demais escolas da cidade de Irati. O ensino regular de língua 

materna em escolas públicas ou até mesmo particulares apresenta dificuldades no seu resultado, 

sendo considerado apenas satisfatório, e também na prática pedagógica, com poucas 

modificações com o passar dos anos. Em sala de aula o professor deve estar capacitado a usar 

diferentes metodologias, para o incentivo de atividades práticas, que levem o aluno a falar a sua 

língua materna sobre qualquer assunto. É importante que se trabalhe a oralidade e, portanto, 

também a sua prática. Após as observações efetuadas em sala de aula, percebemos que a 

capacidade da fala de cada educando é diferente, uns mais em fase avançada e outros mais 

reservados, porém nem toda sala de aula é assim, por isso procuramos saber por meio deste 

trabalho: O que podemos fazer para despertar nos alunos a prática da oralidade em sala de aula? 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Existe fala padrão em sala de aula? 

Palavras-chave: ensino, aprendizagem, sociolinguística, variante linguística, norma padrão 



Português 2009 
 

 

 

 

Resumo: O presente trabalho, realizado em um Colégio Estadual do Núcleo Regional de 

Educação de Irati, tem como objetivo principal verificar se a habilidade oral/padrão é trabalhada 

em sala de aula, em quais momentos e de que maneira(s). Por meio de uma sondagem 

sociolingüística  em sala de aula, pretende-se identificar se ela é considerada e trabalhada nos 

livros didáticos adotados. Neste sentido, serão propostas algumas metodologias, que, com o 

auxílio das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs), viabilizem aos alunos a 

aprendizagem da norma padrão de maneira sutil e agradável ao uso para o cotidiano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILMARA DA SILVA 

ORIENTADOR: MIRIAN MARTINS SOZIM 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: A Propaganda e suas artimanhas: prazer em conhecer 

Palavras-chave: Leitura. Interpretação. Ensino-Aprendizagem. Ensino Médio. 

Resumo: O gênero discursivo Propaganda oferece condições de observar de forma crítica, não 

só a linguagem visual, mas também analisar seu discurso e intenções sugeridas, permitindo ao 

aluno que suas opções sejam seguidas por seus próprios critérios, e não pelos que são impostos 

pela mídia. Porém, a propaganda pode influenciar os valores e comportamentos dos jovens. O 

presente trabalho tem como objetivo a leitura e a interpretação de várias propagandas enquanto 

portadoras de intenções culturais, sociais, econômicas, políticas, entre outras. A atividade será 

desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola da cidade de Castro. Espera-

se que tais atividades e discussões com os alunos contribuam para uma maior atenção à 

utilização da linguagem das propagandas tanto na mídia impressa quanto na eletrônica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Propaganda e suas artimanhas: prazer em conhecer 

Palavras-chave: Leitura:propaganda: ensino-aprendizagem 

Resumo: Pretende-se trabalhar com os alunos atividades dinâmicas e lúdicas que os envolvam 

na prática, de tal maneira, que percebam o mecanismo linguístico da propaganda, mas sem 

denominá-las. Levar a propaganda para a sala de aula é essencial por quatro motivos: é de 

grande interesse dos alunos: contribui para compor o universo habitual dos educandos, diante do 

grande número de propagandas a que são expostos diariamente: colabora para que 

compreendam, interpretem e analisem os caminhos sutis que a propaganda faz no sentido de nos 
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induzir a incorporar determinados padrões de necessidade, auxilia para formar leitores proficientes 

e críticos em relação à leitura, para poderem agir por vontade própria. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVANA SOARES MAXIMIANO 

ORIENTADOR: NUBIO DELANNE FERRAZ MAFRA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Atividades de Leitura em EJA 

Palavras-chave: Leitura. EJA. Almanaque. 

Resumo: Este artigo relata a aplicação trabalho de leitura realizado com alunos da EJA, fala do 

perfil do aluno jovem e adulto, dos vários gêneros textuais vistos principalmente através dos 

Almanaques, das interpretações dos textos lidos, do desafio de transformar o leitor jovem e adulto 

em proficiente, assíduo e conhecedor de estratégias de leitura para ser agente transformador de si 

mesmo e assim poder transformar a sociedade. O trabalho foi dividido em três partes, a 

apresentação para os alunos do assunto, a leitura de revistas e almanaques e por fim a resolução 

do caderno pedagógico 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Atividades de leitura com alunos de EJA: a leitura como forma de compreensão do mundo 

Palavras-chave: leitura, almanaque, EJA 

Resumo: O caderno pedagógico pretende trabalhar os processos intertextuais e a leitura 

crítica,dando ao aluno jovem a adulto a oportunidade de se relacionar com diferentes tipos de 

textos para ter a oportunidade de perceber onde estão os limites da interpretação e compreensão 

textual. Seu objetivo é:  mostrar diferentes tipos de textos para o aluno; estimular a leitura de 

diferentes textos; estimular a produção de textos diferentes. Os textos variados e as diferentes 

atividades procuram estimular a leitura. Os momentos históricos em que foram criados, a 

disposição deles, busca o diálogo com os antigos Almanaques a fim de proporcionar uma visão 

panorâmica sobre a leitura e a produção textual. Uma vez por semana, o jovem e adulto, após ler 

textos variados de revistas e jornais, terá a oportunidade de manusear e trabalhar nas diferentes 

atividades de seu caderno pedagógico. A culminância do Caderno se dará ao final com a 

produção do Almanaque. Todo esse processo terá a duração de doze meses. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVANA SOARES SIQUEIRA ROCHA 

ORIENTADOR: MARILURDES ZANINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Práticas articuladas de oralidade,  leitura, escrita e análise linguística na sala de apoio 

Palavras-chave: Sociointeracionismo; Sala de Apoio; oralidade e leitura; escrita; análise 

linguística. 

Resumo: Ensinar a ler e a escrever ainda tem sido um grande desafio para nós, professores, 

principalmente, quando nos deparamos com alunos que chegam à 5ª série do ensino fundamental 

com inúmeras dificuldades no domínio dessas habilidades. Muitos desses alunos não conseguem 

sequer decodificar um texto simples, quanto mais compreendê-lo ou interpretá-lo. E o que fazer 

para resolver esse grande problema no ensino? Uma das propostas implantadas pela Secretaria 

Estadual de Educação do Paraná, a partir de 2004, é o Programa Sala de Apoio à Aprendizagem 

em Língua  Portuguesa, o qual foi instituído como  alternativa de  propiciar a melhoria do 

desempenho linguístico do aluno, em situações de leitura e de produção de textos. Diante dessa 

realidade, e  como participante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE/SEED), é 

que elaboramos  o Projeto Língua portuguesa: práticas articuladas no ensino-aprendizagem nas 

salas de apoio, implementado com o material didático-pedagógico Contos que encantam - “...da 

teoria à transposição didática...” , cujo objetivo é propor uma sequência didática que integre  as 

práticas de oralidade,  leitura,  escrita e  análise linguística. O trabalho articulado está organizado 

em cinco unidades. Tal proposta parte da Unidade “O que eu já sei?” e chega à Unidade “O que 

posso aprender a partir da minha escrita?\" Para tanto, as atividades produzidas  propiciam a 

transposição didática de teorias linguísticas orientadas pela concepção sociointeracionista de 

linguagem, o que leva aos alunos da Sala de Apoio um trabalho com a linguagem voltado para as 

suas reais necessidades,  especialmente na leitura e na  escrita. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Contos que encantam “Da  teoria... à transposição didática...” 

Palavras-chave: Sociointeracionismo. Transposição didática. Práticas de ensino de língua 

portuguesa. Sala de apoio. 

Resumo: Ensinar a ler e escrever ainda tem sido um grande desafio para os professores, 

principalmente quando nos deparamos com alunos que chegam à 5ª série do ensino fundamental 

com inúmeras dificuldades de leitura e de escrita. Muitos desses alunos não conseguem sequer 

decodificar um texto simples, quanto mais compreendê-lo ou interpretá-lo. E o que fazer para 
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resolver esse grande problema no ensino? Uma das propostas implantadas pela Secretaria 

Estadual de Educação do Paraná, a partir de 2004, é o Programa Sala de Apoio à Aprendizagem 

em Língua Portuguesa, o qual foi instituído como  alternativa de  propiciar a melhoria do 

desempenho linguístico do aluno em situações de leitura e de produção de textos. O material 

didático-pedagógico Contos que encantam - “Da teoria... à transposição didática...” tem como 

objetivo propor uma sequência didática que integra  as práticas de oralidade, de leitura, de escrita 

e de análise linguística, cujo ponto de partida serão os conhecimentos que o público alvo tem 

sobre o gênero textual “Conto”. A partir daí, serão propostas atividades que possibilitam a 

transposição didática de teorias linguísticas orientadas  sob à concepção sociointeracionista de 

linguagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVANA TEREZINHA GUBIANI TREVISOL 

ORIENTADOR: ANTONIO DONIZETI DA CRUZ 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Identidade nacional e modernidade em Tarsila do Amaral: imagens pictóricas e o sentido 

de brasilidade. 

Palavras-chave: Modernismo brasileiro; imagens; poesias; Tarsila do Amaral. 

Resumo: A literatura vem sendo estudada, através dos tempos, de um modo “engessado”, 

privilegiando, na maior parte das vezes, os aspectos cronológicos da história literária. Como 

alternativa interdisciplinar, este projeto propõe relacionar literatura com as artes plásticas, através 

da conexão entre a arte escrita e a pictórica. Para este propósito, as pinturas de Tarsila do Amaral 

mostram-se interessantes não só por despertarem o lado curioso e fantástico, mas também por 

representam o desejo dos modernistas da construção da nacionalidade brasileira. Assim, este 

trabalho permitirá que se fomente mais a pesquisa através da busca de informações e 

conhecimentos relacionados com as áreas aqui mais relevantes, sendo elas principalmente 

literatura brasileira e artes visuais (pictóricas).  Dentro de tais grandes áreas, serão investigadas 

as pinturas de Tarsila do Amaral relacionando-as com poesias de vários autores que tratam sobre 

a brasilidade e a identidade nacional dentro do Modernismo. Este projeto foi desenvolvido com 

alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre (Toledo/PR), no segundo 

semestre de 2010.  A partir disso, foi possível vislumbrar tanto a arte visual quanto a literatura 

como uma expressão da realidade. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Identidade nacional e modernidade em Tarsila do Amaral: imagens pictóricas e o sentido 

de brasilidade. 

Palavras-chave: Modernismo; imagens; poesias; Tarsila do Amaral. 

Resumo: A literatura vem sendo estudada, de um modo “engessado” privilegiando apenas os 

aspectos cronológicos da história literária. Portanto, esta produção didática propõe relacionar 

literatura com as artes plásticas, através da conexão entre a escrita e a pictórica. Para este 

propósito, as pinturas de Tarsila do Amaral despertam o lado curioso e fantástico e também 

representam o desejo dos modernistas  na construção da nacionalidade. Nesta produção, 

fomentar-se-á mais a pesquisa e a busca de conhecimento relacionado com as áreas afins, 

usando as tecnologias disponíveis da escola e de cada participante. As pinturas de Tarsila do 

Amaral relacionar-se-ão com poesias de vários autores que tratam sobre a brasilidade e a 

identidade nacional, dentro do Modernismo. Far-se-á leitura de poemas, paródias e de imagens 

pictóricas, para desenvolver o senso crítico, a observação e a emoção. Certamente tal produção, 

servir-se-á para ampliar conhecimentos nas áreas de artes e literatura, além de proporcionar uma 

forma mais interdisciplinar e contextualizada de trabalhar com os conteúdos relacionados. É 

fundamental que o aluno/leitor entenda que a Arte e a Literatura tornam-se grandes quando são 

engajadas, quando trazem o retrato social e à reflexão. A partir disso, possibilitar-se-á que 

vislumbremos tanto a arte visual quanto a literatura como uma expressão da realidade, ampliando 

assim os horizontes do aluno/leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVANETE DE SOUZA LADEIA AUGUSTI 

ORIENTADOR: ALDINEIA CARDOSO ARANTES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Crônicas: possibilidades para a formação de leitores críticos 

Palavras-chave: Leitura. Crônica. Criticidade leitora. 

Resumo: Este artigo apresenta um trabalho de pesquisa objetivando construção de uma prática 

pedagógica com estratégias de leitura que possibilite aos alunos estabelecer relações de 

experiências vividas com as crônicas para melhorar a leitura e a comprensão do mundo em que 

está inserido. Partindo do pressuposto de que todo o processo que envolve a transformação do 

aluno em leitor autonômo deve ser ensinado, elaborou-se uma produção didático- pedagógica 

pautada nas práticas das estratégias da leitura. A intervenção possibilitou a interação entre texto, 
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leitor e professor como mediador dos processos de leitura, mas também a formação de um leitor 

competente, capaz de ler qualquer texto da sociedade, compreendê-lo e fazer uso de seus 

conhecimentos, provocando situações de mudanças de comportamento no seu espaço 

geográfico. Nesse trabalho de leitura, desenvolvido junto aos alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental, o aluno é preparado para utilizar as estratégias de leitura não só na disciplina de 

língua Portuguesa, mas em qualquer contexto que o aluno estiver inserido. Os resultados da 

pesquisa apontam para a necessidade de um trabalho sistemático para se ensinar estratégias de 

leitura aos alunos do Ensino fundamental. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Crônicas: possibilidades para a formação de leitores críticos 

Palavras-chave: Leitura; crônica; leitores críticos. 

Resumo: A leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto a fim de obter uma 

informação precisa, concreta e atingir os objetivos relacionados à leitura, principalmente, quando 

se refere a ensinar crianças a ler, compreender e interpretar. Nesse sentido, estudar crônicas na 

sala de aula é uma forma de desenvolver a compreensão e a interpretação da leitura, pois esse 

gênero traz características da linguagem escrita e da oralidade, sendo a representação literária 

dos fatos do cotidiano que analisam fatos políticos, sociais ou econômicos de grande importância 

cultural, mas também desenvolver com os alunos leituras de textos literários,que possam 

contribuir na formação de leitores competentes; estimular e vivenciar a leitura de crônicas e refletir 

sobre a crônica na sua condição de intertexto com o real. Para isso, utilizar como apoio o gênero 

textual crônica de Stanislaw Ponte Preta aplicando estratégias de leitura e leitura dramática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVANETE MARQUES 

ORIENTADOR: ATILIO AUGUSTINHO MATOZZO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: Avaliando textos na escola: da produção à competência textual 

Palavras-chave: produção de texto, critérios de avaliação, gêneros e sequências textuais. 

Resumo: Há muito tempo se tem discutido sobre produções textuais na escola, principalmente 

sobre a organização de uma metodologia de avaliação mais eficaz, porém, ainda não há um 

consenso sobre isso. Partindo da ideia de textualidade, apresentada por Costa Val (1991), que 

apresenta cinco fatores pragmáticos de construção textual; bem como pressupostos centrais da 
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teoria bakhtiniana e da Linguística Textual de Koch (2004), procuramos, com este trabalho, traçar 

critérios para a avaliação da produção textual em sala de aula, em especial do gênero artigo de 

opinião – explorando as sequências didáticas, de Schneuwly e Dolz (2004) –, de forma a 

proporcionar uma melhora na produção textual. Assim, a observação e apontamentos de critérios 

de correção e avaliação de textos devem auxiliar no aperfeiçoamento de um escritor proficiente; 

propiciando o envolvimento do aluno no processo de produção de forma prazerosa e eficaz, 

buscando a valorização de todas as etapas de escrita e reescrita de textos. Os resultados revelam 

que os alunos , quando têm conhecimento dos critérios avaliativos utilizados para aquela 

produção, preocupam-se mais na hora da escrita e entendem melhor o processo de reescrita. 

Além do que, o uso de uma sequência didática para o ensino de gênero textuais torna o seu 

conhecimento mais facilitado, sendo, portanto, a avaliação somente mais uma parte do processo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência Didática: Artigo de opinião 

Palavras-chave: sequência didática, artigo de opinião, gêneros textuais 

Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é auxiliar os professores a trabalharem em sala de 

aula com o gênero Artigo de Opinião, utilizando a Sequência Didática sugerida por Dolz e 

Schneuwly (2004). Apresentando textos com exercícios para serem trabalhados com os alunos, 

além de sugestões de leitura para os professores. A produção de texto não pode ser vista apenas 

como questão de técnica, portanto não pode ser centrada no produto final, o texto, e sim no 

processo, no ato de redigir. Produzir um texto envolve realizar e articular variadas tarefas, como 

planejar o texto em função dos objetivos propostos, do leitor a que se destina, das características 

do gênero e do suporte, assim como fazer uso dos conhecimentos linguísticos que possui. Por 

isso da necessidade do aluno, antes de produzir seu texto, ter clareza com relação ao seu  

objetivo enquanto escritor e ao seu interlocutor naquele momento, para que possa adequar os 

recursos expressivos e o nível de linguagem a esse leitor.  O gênero Artigo de Opinião foi 

escolhido por ser um gênero carregado de particularidades, em especial, a argumentação. Quase 

todos os dias somos convidados a opinar sobre diferentes assuntos, porém, muitas vezes não 

basta darmos a nossa opinião, precisamos, também, “argumentar”, ou seja, dizer o porquê da 

escolha e tentar convencer o interlocutor da nossa posição. O que faz com que o nosso 

posicionamento seja aceito é a força dos argumentos utilizados por nós. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVIA ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ALDINEIA CARDOSO ARANTES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANA 

 

Artigo 

Título: Os gêneros digitais como instrumento para o aprimoramento da escrita no ensino médio 

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Interação; Blog; Ensino Médio 

Resumo: O presente artigo apresenta uma proposta de intervenção pedagógica na escola, 

desenvolvida no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná – PDE, 

realizada com alunos da primeira série do Ensino Médio. A prática partiu da seguinte inquietação: 

De que modo, o trabalho com a produção e recepção dos gêneros digitais pode contribuir para o 

desenvolvimento da escrita dos alunos do Ensino Médio da rede pública de ensino? À luz da 

Linguística Aplicada ao ensino de Língua portuguesa e da Teoria Enunciativa de Linguagem 

(Bakhtin, 1999) e seus seguidores, que aplicam estes conhecimentos na prática docente com a 

língua materna, tal intento teve como objetivos: refletir sobre o uso da tecnologia como 

instrumento didático na comunicação e produção textual, considerando os diversos interlocutores; 

perceber o uso da língua nas várias esferas sociais, como forma da interação e comunicação; 

analisar a construção e a atribuição de um novo sentido para a prática da escrita na escola. 

Descreve reflexivamente o processo e expõe os resultados alcançados. Ao final, verificou-se que 

os textos digitais possibilitam o diálogo e a interação de forma a contribuir com o desenvolvimento 

da leitura e da escrita e ampliar o conhecimento do aluno do Ensino Médio, uma vez que as 

práticas de produção textual com os Blogs cumprem o papel de interação, propiciando aos 

educandos o exercício efetivo da autoria por meio da inclusão digital. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Os Gêneros Digitais como instrumento para o aprimoramento da Escrita no Ensino Médio 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Blog. Produção Discursiva. 

Resumo: O homem tem necessidade de se comunicar e interagir ,  por isso foi ao longo da 

história aprimorando os meios para a efetivação dessa prática, hoje  dentre muitos, temos o Blog, 

utilizado por nossos jovens e adolescentes. Por isso, o trabalho de escrita a ser desenvolvido com 

os alunos do 1º A do Ensino Médio, do Colégio Estadual Guilherme de Almeida , do município de 

Loanda, que tem como título: Os Gêneros Digitais como instrumento para o aprimoramento da 

Escrita no Ensino Médio, utilizará o blog, cujo objetivo é desenvolver propostas pedagógicas em 

que as práticas de produção textual cumpram um papel de interação social, propiciando ao 

educando o exercício efetivo da autoria, de modo a contribuir eficazmente com o desenvolvimento 
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da escrita, a inclusão digital e o exercício responsável da cidadania. O trabalho se dará através da 

leitura e discussão de diários pessoais até os diários nos blogs, passando por estudos reflexivos e 

estruturais da norma padrão. Seguido de trabalhos individuais e em equipe, com pesquisas, 

seminários, criação de blogs e produções discursivas pessoais, que serão postadas no blog. 

Finalizando com relato pessoal. Dessa forma o aluno terá acesso a escrita informal e formal, além 

das práticas de leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVIA DA SILVA QUEIROZ 

ORIENTADOR: MARIA DA GRACA DE SOUZA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Poesia e argumentação: um diálogo possível 

Palavras-chave: leitura; poesia; produção textual; argumentação. 

Resumo: Este artigo é referente ao projeto Poesia e argumentação: um diálogo possível, que teve 

como intenção maior facultar ao aluno a interação dialógica entre leitor-texto-autor, que, por meio 

de ações linguísticas e sociocognitivas, constroem os discursos e suas referidas propostas de 

sentido através da plurissignificação adquirida pelas palavras no interior de um texto, a qual 

transfere a ele uma gama de implícitos que somente poderão ser identificados através da 

mobilização do contexto sociocognitivo por parte dos interlocutores do texto. O leitor aqui, é visto 

como um estrategista, tanto de ordem linguística como de ordem cognitivo-discursiva, incumbido 

de levantar hipóteses, validar ou não as hipóteses formuladas e, preencher as lacunas 

apresentadas nos textos, para que assim os sentidos dos mesmos sejam construídos com a 

participação ativa desse leitor. Ao construir os sentidos dos textos, o leitor também participa na 

identificação do tema ali presente e se prepara para construir o seu próprio pensar a respeito 

desse tema. Assim, o grande desafio desse projeto foi fazer com que alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio saíssem da posição de leitores e se transpusessem para a função de produtores de 

seus próprios textos, sendo capazes de intermediar um diálogo entre as obras literárias propostas 

para leitura e o seu pensamento, que foi ampliado por meio de questionamentos e reflexões 

decorrentes das relações dialógicas desenvolvidas durante as aulas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Poesia e Argumentação: um diáliogo possível 

Palavras-chave: poesia; leitura; argumentação. 
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Resumo: Entendendo a escrita de textos como um desafio para os alunos, é preciso buscar 

meios para atraí-los para tal atividade. Se na verdade, o que se pretende formar é um aluno que 

saiba expressar seus valores, suas opiniões e reflexões a respeito dos assuntos que se fazem 

presentes em seu cotidiano, é necessário, então, ampliar as possíveis buscas desse aluno, o que 

pode ser iniciado através de leituras de diversos gêneros. Diante do exposto, pretende-se 

oportunizar, neste trabalho, a leitura de textos poéticos, que será utilizada como pretexto para 

atividades de escrita de textos argumentativos. Propõe-se aqui a leitura de textos poéticos para o 

desenvolvimento da criticidade, do despertar de opiniões dos alunos a respeito daquilo que leem. 

Mas para tanto, é preciso reconhecer a intencionalidade desses textos e a dialogicidade presente 

neles, caso contrário, eles não passarão de meros contatos frios entre leitor/texto, onde nenhum 

preencherá os espaços vazios do outro. Uma das mais valiosas atividades que devem ser 

propostas nas aulas de Língua Portuguesa é o trabalho com a identificação do tema que se faz 

presente em cada texto, pois quando se compreende a fala do outro ou quando se é 

compreendido pelo outro, constitui-se aí um diálogo pleno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVIA GARBELINI 

ORIENTADOR: ISABEL CRISTINA CORDEIRO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Leitura em prática na escola 

Palavras-chave: Leitura; estratégias cognitivas; ensino-aprendizagem. 

Resumo: O presente trabalho é resultado das reflexões realizadas, a princípio, na escola, e 

depois com os encontros promovidos pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

sobre as dificuldades que os alunos têm em relação ao processo de ler e compreender um texto. 

Dificuldade que, segundo pesquisas, é apresentada pela maioria dos estudantes brasileiros e 

comprovada pelo mau desempenho em avaliações oficiais. Assim, partindo do princípio de que, 

hoje, um dos grandes desafios para os professores de língua materna é encontrar mecanismos 

interessantes de aprendizagem que levem os alunos a aprenderem a gostar de ler e, quando 

gostam, aprenderem a compreender efetivamente o que leem, é que procurou-se elaborar um 

trabalho pedagógico, à luz da Teoria Cognitiva da Leitura que aponta estratégias de leitura que 

podem ser ensinadas pelos professores de Língua Portuguesa, objetivando formar leitores 

competentes e maduros que saibam não só decodificar os textos, mas compreendê-los 

efetivamente, construindo sentidos para cada gênero textual que leem e, principalmente, 



Português 2009 
 

 

 

 

estabelecendo relações dialógicas entre eles. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura em Prática na Escola 

Palavras-chave: Leitura; estratégias de leitura; ensino-aprendizagem. 

Resumo: Esta Unidade Didática é resultado das reflexões realizadas, a princípio, na escola, e 

depois com os encontros promovidos pelo PDE, sobre as dificuldades que os alunos têm em 

relação ao processo de ler e compreender um texto. Assim, partindo do princípio de que, hoje, um 

dos grandes desafios para os professores de língua materna é encontrar mecanismos 

interessantes de aprendizagem que levem os alunos a aprenderem a gostar de ler e, quando 

leem, aprenderem a compreender o que leem, é que procurou-se elaborar este material 

pedagógico, à luz da Teoria Cognitiva da Leitura que aponta estratégias de leitura que podem ser 

ensinadas pelos professores de Língua Portuguesa. Desta forma, compõe o trabalho,uma breve 

fundamentação teórica que visa instrumentalizar teoricamente o professor quanto ao conceito de 

Teoria Cognitiva de Leitura. Em seguida, são analisados três textos do gênero artigo de opinião 

extraídos da seção Espaço Aberto do jornal Folha de Londrina e três do gênero tirinha da Mafalda. 

Todos apresentam atividades envolvendo as estratégias de leitura que o professor poderá 

adequá-las de acordo com a realidade e necessidade de cada escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVIA ZAROS LESSA 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

 

Título: O trabalho com gêneros textuais: uma experiência com o jornal em sala de aula 

Palavras-chave: Gêneros, jornal, leitura, produçã 

Resumo: O presente artigo é resultado de um projeto de intervenção pedagógica que teve como 

objetivo apresentar aos alunos os gêneros textuais presentes nos jornais, através de atividades de 

leitura, pretendendo-se que os alunos reconheçam os diferentes gêneros textuais, por meio da 

análise das sequências do discurso predominante (estrutura), do levantamento dos suportes e 

espaços de circulação e das especificidades discursivas de cada texto (intenções, interlocutor, 

procedimentos, intertextualidade). Pode-se dizer que o trabalho com gêneros textuais é uma 

excelente oportunidade de lidar com a língua em  seus mais diversos usos autênticos no dia a dia. 
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Através desse projeto pretende-se visualizar  que gêneros dos jornais são mais adequados ao 

ensino da linguagem , quais deles são imprescindíveis para o entendimento do jornal e relevantes 

para as práticas sociais fluentes. Dos gêneros disponibilizados para análise, verificar os que 

poderão despertar o interesse dos alunos e quais são as causas prováveis do interesse 

observado. A partir dos gêneros escolhidos, será possível trabalhar com a diversidade de gêneros 

discursivos que o suporte jornal traz, como por exemplo: notícias, reportagens, entrevistas, notas, 

artigos, editoriais, propagandas, cartas ao leitor, entre outros. Sendo assim, o trabalho com os 

gêneros textuais presentes nos jornais torna-se riquíssimo, pois a seleção compreende textos que 

circulam em diferentes instâncias da sociedade, apresentam diversas funções da linguagem e 

abordam as diferentes relações estabelecidas entre os interlocutores. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O trabalho com gêneros textuais: uma experiência com o jornal em sala de aula 

Palavras-chave: Gêneros, jornal, leitura, produção. 

Resumo: O trabalho proposto para o desenvolvimento do referido projeto tem como objetivo 

apresentar aos alunos os gêneros textuais presentes nos jornais, através de atividades de leitura, 

pretendendo-se que o aluno reconheça os diferentes gêneros textuais, por meio da análise das 

seqüências discursivas predominantes (estrutura), do levantamento dos suportes e espaços de 

circulação e das especificidades discursivas de cada texto (intenções, interlocutor, procedimentos, 

intertextualidade). Pode-se dizer que o trabalho com gêneros textuais é uma excelente 

oportunidade de lidar com a língua e seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia. Através 

desse projeto pretende-se visualizar quais os gêneros dos jornais são mais adequados ao ensino 

da linguagem e quais deles são imprescindíveis para o entendimento do jornal e relevantes para 

as práticas sociais fluentes. Dos gêneros do jornal disponibilizados, quais poderão despertar o 

interesse dos alunos e quais são as causas prováveis do interesse observado.Trabalharemos com 

a diversidade de gêneros discursivos que o suporte jornal traz, como por exemplo: notícias, 

reportagens, entrevistas, notas, artigos, editoriais, propagandas, cartas ao leitor, entre 

outros.Sendo assim, o trabalho com os gêneros textuais presentes nos jornais torna-se riquíssimo, 

pois a seleção compreende textos que circulam em diferentes instâncias da sociedade, 

apresentam diversas funções da linguagem e abordam as diferentes relações estabelecidas entre 

os interlocutores. Dessa forma, a pesquisa encaminhará os alunos para a fase final, com o 

propósito de promover a reescrita dos textos através de outros gêneros textuais. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SIMARA BACK 

ORIENTADOR: ALDINEIA CARDOSO ARANTES 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: Produção de Paródia a partir da leitura dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: Conhecimentos prévios. Gêneros textuais. Conto de fadas. 

Resumo: O presente artigo é resultado de um projeto de intervenção pedagógica que teve como 

objetivo apresentar aos alunos  o gênero textual Contos de Fadas e a escrita da paródia, por meio 

de uma sequência didática. Foi escolhido Contos de Fadas e a Produção de Paródia, focalizando 

a obra O Patinho Feio, obra de Hans Christian Andersen, para a turma de quinta série do Ensino 

Fundamental. Percebe-se a variedade de interpretações de uma mesma história, bem como os 

elementos estruturais desse gênero. Foi preparada atividades a partir de uma situação inicial em 

que os alunos demonstraram seus conhecimentos prévios, bem como suas dificuldades. Após, 

constatadas as dificuldades de comunicação, foram desenvolvidos módulos com o propósito de 

saná-las, de maneira que fosse possível encaminhá-los à produção de um conto e textos 

narrativos conforme a estrutura apresentada. O Conto de Fadas e paródias hoje ainda exerce 

fascínio em nossas crianças despertando nelas, a imaginação, a criatividade, a expressão das 

ideias e o prazer pela leitura, pois esta é empregada como mecanismo de lazer, cultura e 

formação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Produção de Paródia a partir da leitura dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: Leitura. Contos de Fadas. Paródia. 

Resumo: Este projeto desenvolverá o gênero discursivo Contos de Fadas e a Escrita da Paródia. 

Nele, o aluno terá oportunidade de desenvolver as habilidades de leitura e escrita; fazer 

inferências levando em consideração o conhecimento prévio que tem sobre o assunto; ler com 

objetivo estabelecido; perceber os elementos que compõem a estrutura dos 

contos,desenvolvendo procedimentos de leitura e escrita através da paródia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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Artigo 

Título: O gênero reportagem como forma de aquisição e construção do conhecimento 

Palavras-chave: reportagem; discurso; análise. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado do trabalho desenvolvido durante o PDE - Programa 

de Desenvolvimento Educacional -, no qual apresentar um estudo do gênero reportagem sob a 

perspectiva da Análise de Discurso, pois trabalha com a leitura na perspectiva discursiva, ou seja, 

a interpretação e a compreensão dos sentidos são produzidas, uma vez que esses sentidos são 

múltiplos e, ao mesmo tempo, sedimentados e legitimados no contexto histórico de sua produção 

e/ou leituras, fazendo com que as situações de linguagem sejam reguladas. Nele, além de uma 

breve abordagem dos princípios norteadores, pretende-se mostrar: os resultados da análise da 

reportagem “Vale quanto pesa”, realizada com os alunos do 2º ano, turma “B” do Colégio Estadual 

Presidente Castelo Branco, de Toledo, no período de outubro a novembro de 2010, e os 

encaminhamentos metodológicos adotados para o desenvolvimento da atividade reflexiva do 

gênero em estudo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e Produção Textual: Um Estudo do Gênero Reportagem na Perspectiva da Análise 

do Discurso 

Palavras-chave: Discurso; reportagem; condições sócio-históricas 

Resumo: As palavras estão carregadas de conteúdos ideológicos, elas “são tecidas a partir de 

uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 

domínios” (BAKTHIN, 1999, p.41). Isso mostra a necessidade de estudar o discurso, por isso as 

DCE de Língua Portuguesa estabelecem como conteúdo estruturante “O discurso enquanto 

prática social”, ou seja, o discurso compreendido como a prática para investigação associado às 

condições de produção dos enunciados. A opção pelo trabalho com o texto jornalístico, neste caso 

o gênero discursivo reportagem, deve-se à complexidade que o envolve, principalmente devido 

aos efeitos de sentido que produz. Por meio da análise do gênero discursivo reportagem, propicia-

se o aprimoramento dos conhecimentos linguístico e discursivo em torno da constituição das 

práticas sócio-discursivas que se materializam nesse gênero levando o aluno a compreender que 

os sentidos são efeitos de sentido produzidos entre locutores em condições sócio-históricas e 

ideológicas determinadas, oportunizando-se assim, a formação de sujeitos leitores mais críticos e 

reflexivos. Para o desenvolvimento do trabalho foram selecionadas duas reportagens a fim de 

organizar a sistematização do conhecimento por meio do estudo detalhado dos elementos, 

condições de produção e circulação, estrutura e organização textual como forma de 

argumentação/persuasão. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SINECIA MENDES DO REGO 

ORIENTADOR: LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Narrativa brasileira curta: leitura e escrita de contos 

Palavras-chave: Conto; Dalton Trevisan; problemática social. 

Resumo: O presente artigo discute a problemática que envolve a crise da leitura, bem como 

aspectos teórico-literários referentes ao gênero do conto e às categorias narrativas, além de 

apresentar considerações acerca dos resultados da implementação do Projeto de 

Desenvolvimento Educacional – PDE – 2009/2010, realizado no Colégio Estadual Padre Manuel 

da Nóbrega de Umuarama – Pr. Com base nas teorias da Estética da Recepção, todo o trabalho 

visava proporcionar aos alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos – do Ensino Médio a 

leitura de textos literários contemporâneos, a partir de contos de Dalton Trevisan, e à produção 

textual. O objetivo fundamental consistiu na ampliação dos horizontes de conhecimento dos 

alunos. 

 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Narrativa brasileira curta: leitura e escrita de contos 

Palavras-chave: Conto Dalton Trevisan, problemas socioculturais 

Resumo: A leitura é o principal instrumento que influencia o indivíduo para a formação do seu 

discurso. Através dela, há o resgate de culturas, de ideias que são fatores básicos para um padrão 

de vida. Nesse sentido, a atividade de leitura e de escrita, a partir de contos de Dalton Trevisan, 

na Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio, é imprescindível porque sua obra retrata 

os problemas da realidade contemporânea, que se aproximam da vida real. Essa Unidade didática 

objetiva proporcionar aos alunos da EJA a leitura de textos literários contemporâneos, a partir de 

contos de Dalton Trevisan, com vistas ao debate de problemas sociais e à produção textual. As 

atividades propostas seguirão as cinco etapas do Método Recepcional, através de 

questionamentos, leituras, debates e produção textual. Pretende-se determinar, atender, romper, 

questionar e ampliar os horizontes de expectativas dos alunos. 
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Artigo 

Título: Do miniconto ao conto: estratégia de leitura rumo ao letramento literário 

Palavras-chave: Leitura. Interpretação. Miniconto. Contos. 

Resumo: O artigo apresenta o resultado da implementação do projeto PDE, 2009, no Colégio 

Estadual D.Pedro I – EFMPN, na cidade de Pitanga-PR., numa turma de 5ª série. O objetivo foi 

formar leitores que construam significados e ampliem  seus horizontes de leitura. A proposta 

buscou  despertar o interesse, também, pela escrita e expressão oral, dessa forma propôs-se o 

desenvolvimento de estratégias de leitura e escrita, conforme método de letramento literário 

organizado por Rildo Cosson, no livro Letramento literário (2007), bem como a teoria ligada ao 

letramento de Magda Soares (1998) e de letramento literário de Alice Áurea Penteado Martha 

(2008). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Do miniconto ao conto: estratégia de leitura rumo ao letramento literário 

Palavras-chave: leitura, interpretação, miniconto, contos. 

Resumo: Como captar um sentido numa rotina diária onde permanece, muitas vezes,  a imagem 

negativa do livro? Como vencer a resistência do próprio aluno, despertando nele o gosto e 

interesse pela leitura? Como fazer desse aluno um leitor interlocutivo que, ao ler, identifique suas 

experiências, seus conhecimentos, sua cultura, isto é, vivendo em verdadeiro estado de 

letramento? Para buscar respostas para essas questões e  com o objetivo de formar leitores, de 

modo que esse educando construa significados e amplie de seus horizontes de leitura,  

despertando seu interesse, também, pela escrita e expressão oral, propõe-se o desenvolvimento 

de estratégias de leitura e escrita, conforme método de letramento literário organizado por Rildo 

Cosson, no livro Letramento literário (2007), bem como a teoria ligada ao letramento de Magda 

Soares e de letramento literário (1998) de Alice Áurea Penteado Martha(2008). 
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Artigo 

Título: A crônica: aperfeiçoamento da leitura, interpretação e escrita. 

Palavras-chave: Leitura. Interpretação. Análise. Práticas do cotidiano. Produção. 

Resumo: Este artigo baseia-se numa pesquisa de participação do Programa de Desenvolvimento 

da Educação do Paraná – Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná (SEED), em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, 

com objetivo de definir mecanismos para a produção de texto, utilizando o gênero crônica como 

instrumento norteador. A pesquisa foi realizada com alunos do 1º ano do Ensino Médio, 

trabalhando a leitura de diversas crônicas e propondo a intervenção em sala de aula com a 

aplicação do material didático produzido para esta finalidade, onde se observaram os aspectos de 

organização do gênero crônica, considerando o conhecimento prévio do educando com leitura de 

várias crônicas para a apropriação da estrutura composicional do gênero. A produção escrita 

promoveu reflexão, orientar a produção de texto por meio desse gênero e possibilitar, pela escrita, 

habilidades discursivas específicas apresentadas pelo gênero abordado, bem como a produção 

individual de uma crônica feita por cada aluno. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A crônica: aperfeiçoamento da leitura, interpretação e escrita. 

Palavras-chave: Leitura. Interpretação. Análise. Práticas do cotidiano. Produção. 

Resumo: Espera-se, através do gênero discursivo crônica, contribuir para a formação do leitor 

competente. Capaz de ler, interpretar e produzir textos de situações cotidianas. Ao escolher esse 

gênero, a intenção foi que na situação próxima do dia a dia, como é o fato abordado na crônica, o 

aluno fosse capaz de acreditar-se um escritor de crônicas. As estratégias escolhidas levarão à 

leitura, interpretação e também situações  vivenciadas pelos alunos, dessas situações rotineiras, 

das quais eles identificarão um tema para suas produções. Por fim, o desenvolvimento da 

capacidade discursiva do aluno, não apenas em língua portuguesa mas em variadas áreas do 

conhecimento humano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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Artigo 

Título: A realidade contada em Feliz Ano Novo 

Palavras-chave: Conto; Análise literária; Rubem Fonseca; Feliz ano Novo; Contexto histórico da 

década de 1970. 

Resumo: Este artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE e traz como 

tema “O conto como transformador da realidade”. Tem como objetivo estudar os conceitos e 

definições do conto bem como fornecer subsídios para a análise da realidade retratada na obra 

“Feliz ano Novo” (1975), de Rubem Fonseca. A finalidade da leitura e análise dos contos foi 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Realidade contada em “Feliz Ano Novo” 

Palavras-chave: Conto. Análise literária. Rubem Fonseca. Feliz Ano Novo. Violência Urbana na 

década de 1970. 

Resumo: Conto é uma narrativa fictícia breve, falada ou escrita. O que o caracteriza é seu 

movimento enquanto narrativa através da história. Cada conto é um caso, porque traz um 

compromisso selado com sua origem, a forma breve de contar, economizando meios narrativos, 

flagrando momentos especiais da vida, causando emoção ao leitor. Em “Feliz Ano Novo” (1975), 

Rubem Fonseca procurou fazer de sua obra um retrato dos problemas sociais do país nos 

grandes centros urbanos na década de 1970. Dessa forma, observou-se que por ser um período 

da história do Brasil bastante polêmico, educadores e educandos mostram dificuldades em 

analisar os temas propostos na obra. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é estudar algumas 

estruturas literárias do conto, sua definição, tipologias e evoluções, bem como fornecer elementos 

úteis para a análise do conto no Brasil da década de 1970, estabelecendo uma interação entre a 

obra e o leitor, como sujeito ativo, capaz de refletir sobre o que leu, para ampliar seu horizonte de 

expectativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE BRAGATO 

ORIENTADOR: CLARICE ZAMONARO CORTEZ 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Literatura e imagem: uma proposta de leitura com educandos em privação de liberdade do 

centro de socioeducação de Paranavaí - Paraná 

Palavras-chave: Leitura. Texto literário. Imagem. Leitor. 
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Resumo: O presente artigo propõe uma leitura do texto literário A moça tecelã, da autora Marina 

Colasanti (1991) e a sua relação com a imagem Lady Sewing, de Renoir (1879). Além desses, 

também foram lidos os contos Para que ninguém a quisesse (1991) e Prova de amor (1986), 

ambos de Marina Colasanti e a imagem Madalena arrependida, de Caravaggio (1596-1597). 

Considerando o papel que a imagem vem assumindo no ensino contemporâneo, discutimos a sua 

leitura relacionada ao texto literário, bem como sua contribuição na formação do aluno-leitor. Esse 

trabalho foi realizado pelos educandos em privação de liberdade do Centro de Socioeducação de 

Paranavaí, que frequentam o Ensino Fundamental da segunda fase. Teoricamente, a pesquisa 

apoia-se no método recepcional, segundo Aguiar e Bordini (1993), baseado nas teorias de Hans 

Robert Jauss (1994) e Wolfgang Iser (1999). A literatura complementa-se no ato da leitura e o 

pressupõe, prefigurando-o em si, pelos indícios do comportamento a ser assumido pelo leitor. Este 

pode submeter-se ou não a tais sugestões de leitura, dialogando com o texto e fazendo-o 

corresponder aos seus conhecimentos e interesses. A escolha se justifica pela importância da 

leitura do texto literário e a sua relação com a imagem considerada um instrumento de mediação 

de leitura, na atual “civilização da imagem”. O resultado da pesquisa poderá subsidiar a prática 

pedagógica do educando em privação de liberdade, incentivando-o a valorizar tanto a leitura 

literária quanto a reflexão dos textos pictóricos na sua formação de leitor. 

Palavras-chave: Leitura; Texto literário; Imagem; Leitor. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura e imagem: uma proposta de leitura com educandos em privação de liberdade do 

Centro de Socioeducação de Paranavaí – Paraná 

Palavras-chave: Leitura; texto literário; imagem; leitor. 

Resumo: O presente caderno pedagógico propõe uma leitura do texto literário Para que ninguém 

a quisesse, da autora Marina Colasanti e a sua relação com a imagem Madalena arrependida, de 

Caravaggio. Além desse conto literário, será apresentado o conto Prova de amor, também de 

Marina Colasanti, que trata da anulação da figura feminina. Considerando o papel que a imagem 

vem assumindo no ensino contemporâneo, discutiremos a sua leitura relacionada ao texto 

literário, bem como sua contribuição na formação do aluno-leitor. A escolha se justifica pela 

importância da leitura do texto literário e a sua relação com a imagem considerada um instrumento 

de mediação de leitura, na atual “civilização da imagem”. Teoricamente, estaremos ancorados no 

método recepcional, segundo Aguiar e Bordini (1993), baseado nas teorias de Hans Robert Jauss 

(1994) e Wolfgang Iser (1999). Este trabalho será realizado pelos educandos em privação de 

liberdade do Centro de Socioeducação de Paranavaí, que frequentam o Ensino Fundamental da 

segunda fase. Acreditamos que o resultado da pesquisa poderá subsidiar a prática pedagógica do 

educando em privação de liberdade, incentivando-o a valorizar tanto a leitura literária quanto a 
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reflexão dos textos pictóricos na sua formação de leitor. 
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Artigo 

Título: Fios a tecer...uma possibilidade de escrita 

Palavras-chave: gêneros do discurso; artigo de opinião; sequência didática; computador. 

Resumo: O presente artigo apresenta o desenvolvimento de um projeto implementado com os 

alunos do terceiro ano de um Curso de Formação de Docentes, sobre a produção de texto do 

gênero: artigo de opinião, utilizando-se o computador conectado à internet como suporte ao 

frequente desafio pela escrita, considerando-se a utilização de programas de editores  de  textos e 

imagens que incentivam a produção de textos.O estudo do gênero artigo de opinião teve o intuito 

de contribuir com aprimoramento da argumentatividade dos educandos e o estímulo à escrita e, 

como consequência, à leitura. A partir de uma sequência didática, foram organizadas várias 

oficinas para que os educandos compreendessem não só a estrutura composicional e as marcas 

linguísticas do gênero artigo de opinião, como também sua funcionalidade. Fundamentando-se na 

concepção bakhtiniana de que as palavras surgem das relações sociais e são dirigidas a um 

interlocutor real, buscou-se a produção do discurso na interação entre os sujeitos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Fios a tecer...uma possibilidade de escrita 

Palavras-chave: Artigo de opinião; sequência didática; computador. 

Resumo: Nas últimas décadas, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos para que os educandos 

sintam-se seguros em lidar com a grande variedade de gêneros textuais, não apenas na escola, 

mas nas diversas situações cotidianas. Considerando-se os significativos avanços ocorridos nas 

últimas décadas, especialmente na área da tecnologia da informação e da comunicação, objetiva-

se com este material desenvolver situações de exploração e reflexão sobre a escrita, utilizando-se 

o computador conectado à internet como ferramenta motivacional, de maneira que desperte no 

educando o gosto pela escrita. Assim, por meio de uma sequência didática, espera-se que os 

educandos compreendam o processo de construção e refacção de artigos de opinião. Baseando-

se na concepção bakhtiana de que as palavras surgem das relações sociais e são dirigidas a um  

interlocutor real, buscar-se-á a produção do discurso em função do interlocutor, ou seja, na 
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interação locutor-interlocutor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA DE FREITAS QUINELATO 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ 

 

Artigo 

Título: A representação do negro nos livros didáticos da Educação Básica 

Palavras-chave: Discriminação racial; livro didático; diversidade cultural. 

Resumo: O objetivo deste artigo é buscar a realidade da representação da imagem do negro nos 

livros didáticos da Educação Básica da 4ª à 8ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Duque de Caxias do município de Nova Olímpia, Paraná. A pesquisa priorizou a influência e o 

condicionamento de certos comportamentos linguístico-discursivos manifestados pelos autores 

nos livros didáticos utilizados em sala de aula. Assim, constatou-se que a enorme diversidade 

étnico-cultural brasileira não aparece nesses textos com a intensidade necessária para 

representar a realidade nacional quanto à figura do negro brasileiro 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A representação do negro nos livros didáticos da Educação Básica 

Palavras-chave: discriminação racial; diversidade étnico-cultural; representação imagética. 

Resumo: Diante da diversidade cultural existente em nosso meio social, percebe-se que há um 

número considerável de alunos negros no Estado do Paraná. Neste sentido, pretende-se 

desenvolver um trabalho que vise promover o reconhecimento e o respeito à diversidade étnica e 

cultural no contexto escolar. Conforme esta proposta, pretende-se elaborar um projeto de 

pesquisa com o objetivo de propiciar o reconhecimento da realidade do negro nos livros didáticos 

no Ensino Básico de 4ª a 8ª séries, que será desenvolvido com alunos da 8ª série do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Duque de Caxias de Nova Olímpia-Pr. A pesquisa priorizará a 

influência e o condicionamento de comportamentos do conhecimento linguístico discursivo 

manifestado pelos alunos na medida em que estes têm se defrontado ao longo dos anos com 

livros didáticos omissos no tratamento da enorme diversidade étnico-cultural brasileira. Além 

disso, a representação dos diferentes grupos étnicos que compõem a multifacetada população 

nacional, bem como a maneira dos costumes, a roupa, a música, a comida, o léxico e a religião, 

não pode ser ignorada pela sociedade brasileira especificamente pelo universo escolar, na 

análise, o interesse da pesquisa estará  centrado no texto escrito e no texto pictórico como formas 
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de representação integrada da imagem do negro nos livros didáticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA DO ROCIO MIRANDA MACIOZEK 

ORIENTADOR: FRANCISMAR FORMENTAO 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Empreendedorismo e interdisciplinaridade:novos saberes na escola 

Palavras-chave: Empreendedorismo; interdisciplinaridade; filosofia da linguagem; educação. 

Resumo: A sociedade contemporânea cada vez mais exige conhecimentos e capacidades de 

seus profissionais; são realidades sociais e contradições das mais diversas. Também conhecida 

como sociedade midiatizada, a tecnologia cada vez mais presente  na realidade exige de seus 

cidadãos capacidade de empreender. Diante disto, a proposta desta pesquisa é da construção de 

um caminho metodológico para o desenvolvimento de atividade para o entendimento do 

empreendedorismo na escola. Para esta reflexão, utiliza-se o método da filosofia da linguagem de 

Mikhail Bakhtin, sobretudo, o conceito de dialogismo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Saber com sabores: uma proposta interdisciplinar de empreendedorismo na escola 

Palavras-chave: interdisciplinaridade; gêneros textuais; emprendedorismo;dialogismo; 

Resumo: Objetiva-se introduzir noções  de empreendedorismo no Ensino Médio, como uma 

forma de nortear a vida dos egressos partindo dos conhecimentos adquiridos em todo percurso 

escolar. É uma pesquisa bibliográfica apoiada no interacionismo sociodiscursivo do Círculo de 

Bakhtin, enfocando os gêneros do discurso.  Após apresentação e trabalho em sala de aula com 

alunos do Ensino Médio e apoio de colegas professores, lança-se um concurso de bolos na 

escola, como incentivo aos talentos e valorização da cultura local. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA MARIA MORO 

ORIENTADOR: JOAAO BACELLAR DE SIQUEEIRA 

IES: UEM 
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Artigo 

Título: Um Mergulho nos Meandros do Discurso Publicitário 

Palavras-chave: Leitura. Linguagens verbal e não verbal. Produção de sentido. Interpretação. 

Discurso publicitário. 

Resumo: Este artigo apresenta o processo de implementação do Projeto de Intervenção 

Pedagógica referente ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE / Paraná. Aplicado 

em turmas de segunda série de Ensino Médio, o objetivo do trabalho foi promover condições para 

o aluno exercitar sua capacidade interpretativa a partir dos elementos verbais e não verbais 

presentes no discurso. Para tanto, produziu-se um caderno pedagógico cujo conteúdo centrou-se 

no exercício de apreensão da construção de sentido em alguns gêneros discursivos, enfatizando 

a publicidade em revista impressa. Vislumbrando a elevação do nível de recepção no ato de 

leitura, esta proposta focalizou suas ações pedagógicas, reflexões e exercícios, de modo a levar o 

aluno à prática de ler também outros sinais que apontam para além do verbal (o não verbal), para 

além das linhas (entrelinhas), para além dos sentidos explícitos (subsentidos). Para fundamentar 

essa proposta, este estudo traz à luz uma reflexão sobre a produção de sentido resultante da 

articulação das linguagens no discurso. A linha teórica aqui adotada estabeleceu um diálogo entre 

a dupla de estudiosos da linguagem, Michael Bakhtin e Charles Sanders Peirce. Deste autor 

abstraiu-se a concepção semiótica de linguagem e daquele, a concepção dialógica dos gêneros 

discursivos. Seus fundamentos conceituais direcionaram a aplicabilidade dessa intervenção 

pedagógica bem como o alcance do objetivo proposto. O entendimento das possibilidades de as 

linguagens conferirem significação a um dado contexto, a partir dos exercícios de leitura, 

despertou no aluno um olhar mais atento para a trama em que se enredam os discursos, 

potencializando sua capacidade de apreensão e expressão discursivas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Produção de Sentido: um mergulho nos meandros do discurso 

Palavras-chave: Linguagens. Leitura. Discurso. Produção de sentido. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico se compõe de duas partes distintas. Primeiramente traz uma 

reflexão sobre a produção de sentido resultante da articulação das linguagens no discurso, 

fundamentada em Michael Bakhtin (dimensão social) e em Charles Sanders Peirce (dimensão do 

significado). Neste fundamenta-se o processo de representação do signo, isto é, como as 

linguagens se fazem significar. Dessa linha teórica, foi possível extrair estratégias metodológicas 

para analisar o processo de engendramento dos elementos verbais e não-verbais que lhes 

confere sentido. Em Bakhtin, é o aspecto dialógico da linguagem, o aspecto de que a palavra 

significa na interação social. É nessa dinâmica, da articulação do potencial de representação dos 

enunciados quando postos em um contexto social, que o discurso se realiza. A segunda parte está 



Português 2009 
 

 

 

 

estruturada em duas unidades didáticas, subdivididas em quatro propostas, cujo objetivo é 

promover o exercício de leitura e exploração dos efeitos  de sentido do discurso. A aplicação 

desse material está voltada para alunos de segunda série de Ensino Médio. Explorar os meandros 

de um texto, seja ele pertencente a qual gênero for, ampliará a capacidade de o aluno estabelecer 

relações para os quais uma modalidade de discurso aponta. Para essa atividade foram 

selecionados alguns gêneros, como um conto, música, um jogo de imagens e um anúncio 

publicitário, por se mostrarem potencialmente ricos nos efeitos de sentido que estão aptos a 

produzir. Com a ampliação dessa capacidade, o aluno potencializa seu domínio comunicativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA MARIA OVCAR ENDO 

ORIENTADOR: DINA TEREZA DE BRITO 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A Oralidade e o Letramento como Alavanca da Expressão escrita. 

Palavras-chave: Oralidade, letramento, leitura, escrita, aprendizagem. 

Resumo: Este objeto de estudo apresenta aos professores da (Eja),  Educação de Jovens e 

Adultos uma proposta pedagógica de trabalho com a oralidade e a escrita. Sabemos  que a 

comunicação faz parte da vida social e, através do discurso oral, é possível trabalhar regras 

importantes do processo comunicativo, articular os sons, a clareza e a expressividade. Para a 

manifestação de expressividade é necessária a capacidade de emitir informações exatas, 

passando para os ouvintes as perspectivas e as manifestações que poderão ser avaliadas por 

eles, fazendo com que sejam capazes de identificá-las.. Na prática, observa-se que uma das 

formas mais eficientes de superação consiste em trabalhar a oralidade e o letramento, permitindo 

que o aluno se expresse, verbalize e escreva permitindo assim que tenha autonomia necessária 

para expor suas idéias e críticas. Nesse contexto, percebe-se que a oralidade e letramento, são 

atividades interligadas, já que determinam a variação linguística em todas as suas manifestações, 

ou seja, são as situações cotidianas que  modelam a linguagem e seu  panorama de processos 

socioculturais. A perspectiva é que, através da habilidade de leitura e escrita, associando-as à 

prática da oralidade, seja possível proporcionar aos alunos, o domínio de níveis de alfabetização e 

letramento. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Oralidade como Alavanca da Expressão Escrita 



Português 2009 
 

 

 

 

Palavras-chave: oralidade, letramento, aprendizagem. 

Resumo: A comunicação faz parte da vida social e, através do discurso oral, é possível trabalhar 

as regras mais importantes desse processo comunicativo, articular os sons, a clareza e a 

expressividade. Para a manifestação de expressividade é necessário a capacidade de emitir 

informações exatas, passando para os ouvintes as perspectivas e as manifestações que poderão 

ser avaliadas por eles, fazendo com que sejam capazes de identificá-las. Neste contexto inserem-

se emoções como o amor, carinho, humor, a ironia, irritação, angústia, segurança a incerteza e até 

mesmo o medo. A partir da experiência institucional vivida no Colégio Estadual Barbosa Ferraz, 

verifica-se a necessidade de buscar uma metodologia que venha amenizar este sentimento, 

possibilitando um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz para os alunos. O letramento 

reflete a influência social da escrita e é um processo de aprendizagem histórico-social do ler e do 

escrever em situações informais e para fins úteis. Na prática, observa-se que uma das formas 

mais eficientes de superação consiste em trabalhar a oralidade e o letramento, permitindo que o 

aluno se expresse, verbalize e escreva permitindo assim que tenha autonomia necessária para 

expor suas idéias e críticas. A perspectiva é que através da habilidade de leitura e escrita, 

associando-as à prática da oralidade seja possível proporcionar aos alunos, o domínio de níveis 

de alfabetização e letramento que permitam o pleno exercício da cidadania. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA MARIA PETECK MORO 

ORIENTADOR: CRISTIANE C. CAPRISTANO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A relação fala/escrita vista a partir do trabalho com o gênero “relato de experiências 

vividas” 

Palavras-chave: gênero discursivo; oralidade; letramento; fala; escrita. 

Resumo: Neste artigo, apresentamos alguns resultados do projeto de intervenção pedagógica 

intitulado  Relato de experiências vividas: violência urbana, desenvolvido com alunos da 7ª série 

do Ensino Fundamental do Colégio  Estadual “Senador  Moraes de Barros”, em Jussara, Paraná, 

no período de 16/08/2010 a 30/10/2010. Nesse projeto, almejávamos explorar algumas relações 

que podem ser estabelecidas  entre gêneros orais e escritos, mais especificamente, exploramos 

as características e o funcionamento do gênero discursivo “relatos de experiências vividas”. O 

projeto foi desenvolvido nas aulas de Língua Portuguesa.  A proposta foi implementada, 

primeiramente, com apresentações e análises de gravações de relatos orais levados para a sala 
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de aula pelo professor. Depois, os próprios alunos escolheram uma pessoa da comunidade para 

fazerem também a gravação de um relato de experiência vivida, sobre a temática geral “violência 

urbana”. Feitas as gravações, os alunos passaram a desenvolver atividades de transcrição, 

retextualização, reescrita e revisão dos textos gravados, com o intuito de reunirem em um livro os 

relatos recolhidos. Esse livro foi disponibilizado à biblioteca do Colégio. O trabalho apresentou o 

resultado esperado, pois permitiu despertar nos alunos a consciência de que a linguagem oral e a 

linguagem escrita apresentam, ao mesmo tempo, semelhanças e diferenças. Além disso, permitiu 

aos alunos perceberem que essas duas modalidades da língua não são homogêneas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Relato de experiência vivida: violência urbana 

Palavras-chave: Fala; escrita; gênero discursivo. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como embasamento teórico a linha de pensamento de 

Bakhtin, o qual enfatiza que, ao usar a língua, os falantes sempre utilizam algum tipo de gênero 

do discurso. O principal objetivo desta Unidade Didática é levar os alunos a perceberem as 

diferenças e semelhanças entre os modos de enunciação falado e escrito, a partir do trabalho 

sistemático com o gênero discursivo “Relato de experiência vivida”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA MENDES FERREIRA 

ORIENTADOR: ANNIE ROSE DOS SANTOS 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A Linguagem Musical - Presença na Formação Humana 

Palavras-chave: música no contexto histórico; prática social; educação musical escolar. 

Resumo: A música no Estudo da Língua Portuguesa, vista como atividade social, histórica e 

cognitiva, constituindo-se como ação sócio-discursiva de natureza funcional e interativa.Oprojeto 

pretende sistematizar o estudo da música na comunicação sócio-ideológica para ampliar o 

conhecimento musical e a capacidade de interpretação do aluno. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Linguagem Musical - Presença na Formação Humana 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: A música no Estudo da Língua Portuguesa, vista como atividade social, histórica e 
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cognitiva, constituindo-se como ação sócio - discursiva de natureza funcional e interativa. O 

projeto pretende sistematizar o estudo da música na comunicação sócio - ideológica para ampliar 

o conhecimento musical e a capacidade de interpretação do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA REGINA ALMEIDA 

ORIENTADOR: MOACIR DALLA PALMA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Aulas de Literatura no Ensino Médio:momentos para pensar a sociedade e compreender a 

vida. 

Palavras-chave: literatura; funções da literatura; sociocrítica; dialogismo;  leitura. 

Resumo: Este trabalho pretende, a partir dos resultados de pesquisa diagnóstica realizada com 

alunos e professores do Ensino Médio do Colégio Estadual Domingos Zanlorenzi, refletir sobre o 

ensino da Literatura, seus problemas e entraves, bem como sobre o papel so professor nessa 

tarefa que se tornou mais difícil face às modernas tecnologias que deixaram mais complexas as 

relações sociais e as formas de sentir, pensar e conhecer o mundo. Analisa-se as funções da 

literatura como instrumento possível de libertação de vazios culturais e os principais 

questionamentos de professores e alunos sobre o tema, apresentando as contribuições da Teoria 

Sociológica e da Teoria da Recepção com encaminhamentos e sugestões metodológicas para o 

ensino da literatura no Ensino Médio. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino da Literatura a partir de narrativas longas 

Palavras-chave: sociocrítica; obra literária; dialogismo; sociedade. 

Resumo: O trabalho propõe-se a oferecer subsídeos para o professor quanto ao trabalho com 

narrativas longas no Ensino Médio a partir da concepção teórica da Sociocrítica. Reflete sobre a 

obra \"O cortiço\", de Aluísio Azevedom, relacionando-a com outras obras literárias e textos 

variados, discutindo e interpretando as diferentes temáticas apresentadas no livro para que a 

literatura seja um meio viovo para se pensar a sociedade e compreender a vida. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA REGINA SILVESTRE MAIA FRANCO 

ORIENTADOR: FLAVIA ZANUTTO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O videoclipe como recurso pedagógico na produção de textos: Uma proposta de 

intervenção para a 8ª série do ensino fundamental 

Palavras-chave: Videoclipe; recurso pedagógico; produção textual. 

Resumo: Considerando que o trabalho na perspectiva sociointeracionista exige a criação de um 

ambiente favorável para a produção textual, o objetivo do presente texto é apresentar os 

resultados do trabalho desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná- PDE/PR. Os eventos propostos se constituíram em um 

conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas sociohistóricas, tendo os alunos da 8ª 

série do Colégio Estadual Tiradentes da Rede Pública de Ensino do município de Umuarama-

Paraná, Ensino Fundamental. A proposta envolveu adolescentes, alunos nem sempre 

participativos que comumente suscitam determinadas conflitos em sala de aula, como membros 

ativos do processo de ensino e aprendizagem. Concluiu-se que o videoclipe quando utilizado nas 

aulas de Língua Portuguesa favorece a prática reflexiva de produção de textos trazendo novas 

perspectivas aos processos educativos. Os docentes precisam buscar referenciais, discutir 

práticas, propor novas reflexões, construindo espaços significativos de interação para o ensino e 

aprendizagem na escola. O trabalho com os videoclipes favorecem a integração e o diálogo entre 

os alunos e professor. Isso faz pensar na importância de o professor estar preparado para um 

novo campo de trabalho e pesquisa que pode ser explorado em sala de aula e longe de suas 

paredes, inclusive, na sala de vídeo da escola. A proposta de intervenção realizada mostrou que é 

possível motivar os alunos e os professores a ensinar a ensinar e a aprenderem em interação, 

favorecendo a transformação do seu campo de visão educacional. Para nós isso representou 

mudança de paradigma no processo de produção de textos. Embora não se constitua em uma 

tarefa fácil, é possível de ser aplicada! 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Videoclipe como Recurso Pedagógico na Produção de Textos: Uma Proposta de 

Intervenção para a 8ª Série do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Videoclipe. Recurso Pedagógico. Produção de Texto. 

Resumo: Considerando que o trabalho na perspectiva sociointeracionista exige a criação de um 

ambiente favorável para a produção textual, o nosso interesse em explorar videoclipes nas 
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atividades de leitura e produção textual no Ensino Fundamental é decorrente da necessidade de 

oferecer aos alunos um universo referencial para aprimorar suas habilidades com a leitura e a 

escrita, amadurecendo o processo de produção de textos dos mesmos, levando-os a provocar 

uma ação no mundo. A proposta tem como objetivo Contribuir para o desenvolvimento de uma 

proposta de produção de textos, tendo o videoclipe como recurso metodológico, privilegiando um 

processo de aquisição da escrita, com predomínio no caráter social da linguagem, tendo como 

pressupostos básicos a teoria histórico-cultural. Os eventos propostos para esse projeto se 

constituirão em um conjunto de procedimentos, ideias, vivências e práticas sócio-históricas, tendo 

os alunos como membros ativos do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, as 

práticas de produção textual serão compreendidas como um processo de produção de sentido, a 

partir das interações sociais ou relações dialógicas dadas entre texto e leitores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUELI APARECIDA ROS FAJARDO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: JAIME DOS REIS SANT ANNA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A leitura e o humor, um encontro de fazer rir 

Palavras-chave: compreensão; textos humorísticos; contexto. 

Resumo: Esse trabalho foi pautado na busca de recursos/estratégias capazes de favorecer a 

capacidade de leitura, análise e interpretação de textos humorísticos, feitas pelos alunos. 

Consideramos que ter o humor nos textos apresentados é, sem dúvida, um poderoso motivador, 

para os debates e reflexões sobre o comportamento humano: individual e social, político e cultural, 

além de desenvolver, no aluno-leitor, a capacidade de inferir sobre informações implícitas e de 

reconhecer as relações dialógicas, tão empregadas nesses textos, contribuindo, de forma eficaz, 

para uma leitura mais proficiente. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e compreensão de textos humorísticos, com ênfase nos textos literários 

Palavras-chave: Letramento, humor, textos variados, literatura. 

Resumo: Essa Unidade Didática está pautada no Plano de Trabalho apresentado ao Programa 

de Desenvolvimento Educacional(PDE), sob a orientação do Prof. Dr. Jaime dos Reis Sant’Anna 

(UEL), que visa, com a leitura de textos literários, em especial, e outras variedades textuais, 

contemplar, explorar, analisar como o humor acontece, pois ter o humor, nos textos  apresentados 
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para análise e compreensão, é, sem dúvida, um poderoso subsídio, para despertar o interesse 

pela leitura. Durante a aplicação das atividades da Unidade Didática, pretendemos proporcionar 

aos alunos a leitura da modalidade narrativa literária conto/crônica e de outras formas textuais 

(verbais e não-verbais), evidenciando o de humor, identificar efeitos de ironia e humor nos textos 

apresentados,desvendar posicionamentos ideológicos no meio social e cultural.Para tanto, 

primeiramente, apresentaremos o trabalho aos alunos da 7ª série. Debateremos sobre  as 

diversas situações do dia a dia, que se apresentam como situações inusitadas e engraçadas, 

detectando  a comicidade, nas cenas apresentadas.Utilizaremos, em seguida, textos de estilos 

variados, que evidenciam o humor, tais como: poemas, contos, trechos de filmes, charges, entre 

outros, observando, por meio de questionamentos orais e escritos, a construção do humor, em 

cada um dos textos apresentados. Por meio de produções textuais, estaremos avaliando todo o 

processo de ensino-aprendizagem referente à Produção Didático-Pedagógico.Acreditamos que o 

texto humorístico garante o desenvolvimento da leitura aliado ao despertar do prazer de ler, o que 

permite, como consequência, o interesse de novas leituras, a prática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUELI HORNUNG MARINS 

ORIENTADOR: CRISTIAN PAGOTO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A Importância da Leitura Literária para Formação de Leitores 

Palavras-chave: Leitura, Literatura, Estética da recepção. 

Resumo: O presente estudo visa a contribuir na valorização da leitura literária como elemento 

eficaz na formação do leitor/cidadão crítico, sendo ela fundamental para que os sujeitos tenham 

capacidade de transformarem a sociedade. Acredita-se que a leitura do texto literário é, pois, um 

acontecimento que provoca reações, estímulos, experiências múltiplas e variadas, dependendo da 

história de cada indivíduo. Assim, objetiva-se promover reflexões sobre o ato de ler e as condições 

sociais de leitura, que implicam na formação do leitor, com base nas atribuições da Estética da 

Recepção das autoras Regina Zilberman, Maria da Glória Bordini, Vera Teixeira de Aguiar entre 

outros autores. Sendo este, parte da proposta de implementação pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), pretende-se valorizar, aqui, a linguagem literária que, pela 

sua própria natureza instigante e não-doutrinária, desperta no leitor a vontade de pensar e debater 

sobre os conflitos por ela desenvolvidos. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A Importância da Leitura Literária para Formação de Leitores 

Palavras-chave: Leitura, Literatura, Estética da recepção. 

Resumo: O presente estudo visa a contribuir na valorização da leitura literária como elemento 

eficaz na formação do leitor/cidadão crítico, sendo ela fundamental para que os sujeitos tenham 

capacidade de transformarem a sociedade. Acredita-se que a leitura do texto literário é, pois, um 

acontecimento que provoca reações, estímulos, experiências múltiplas e variadas, dependendo da 

história de cada indivíduo. É um processo de compreensão abrangente, envolvendo componentes 

sensoriais, emocionais, fisiológicos, neurológicos e ainda, culturais, políticos e econômicos. Assim, 

buscar-se-á promover reflexões sobre o ato de ler e as condições sociais de leitura, que implicam 

na formação do leitor, com base nas atribuições da Estética da Recepção das autoras Regina 

Zilberman, Maria da Glória Bordini, Vera Teixeira de Aguiar entre outros autores. Pretende-se 

valorizar, aqui, a linguagem literária que, pela sua própria natureza instigante e não-doutrinária, 

desperta no leitor a vontade de pensar e debater sobre os conflitos por ela desenvolvidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUELI LUCIA FRITZEN 

ORIENTADOR: CLARICE CRISTINA CORBARI 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Produção de textos dramáticos em 5ª e 6ª séries: a experiência da Escola Estadual de 

Novo Três Passos 

Palavras-chave: Modelo Didático de Gênero. Sequência Didática. Texto Dramático. Peças 

Teatrais. 

Resumo: Neste artigo, apresentam-se estudos parciais de pesquisa individual vinculada ao curso 

de formação continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), referente ao 

período 2009/2010, com o objetivo de refletir sobre as práticas de leitura e escrita entre alunos do 

ensino fundamental, destacando a construção e apresentação de textos dramáticos. Esse estudo 

serviu de mote para a elaboração de um projeto a ser aplicado na escola, com vistas à produção 

de peças teatrais a partir da leitura de contos infantis. Para a implementação das atividades do 

projeto, construiu-se, primeiramente, um Modelo Didático de Gênero segundo as orientações de 

Dolz e Schneuwly (2004), e Machado e Cristóvão (2006). Com o resultado da análise dos textos 

selecionados, elaborou-se uma Sequência Didática, conforme proposta de Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), para o trabalho com os gêneros ligados ao texto dramático. Aplicou-se a 
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Sequência Didática em sala de aula com alunos de 5ª e 6ª séries da Escola Estadual de Novo 

Três Passos, localizada em Marechal Cândido Rondon (PR), cujos resultados são descritos neste 

artigo. Busca-se, com este trabalho, oferecer algumas sugestões de como trabalhar com um 

gênero textual, de modo que, ao construir sua própria experiência didática com seus alunos, o 

professor possa alcançar os resultados esperados. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Modelo didático de gênero e sequência didática: gênero textual ‘textos dramáticos 

Palavras-chave: Literatura. Teatro. Escrita. Retextualização. 

Resumo: O objetivo desta Produção Didático-Pedagógica é propiciar ao educando oportunidades 

de leitura, de escrita e de expressão oral por meio da construção e representação de textos 

dramáticos. A metodologia de ensino desta Produção pretende criar situações de aprendizagem, 

levando em conta uma situação real da Língua. Assim, adotamos o procedimento da Sequência 

Didática (SD) proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly(2004), porém com pequenas adaptações, 

para tornar essa prática mais acessível aos alunos. O trabalho com um gênero textual, conforme a 

metodologia da SD, parte da apresentação de uma situação sócio-comunicativa concreta, 

momento em que o professor auxilia na construção de um contexto sócio-discursivo no qual o 

aluno é estimulado a interagir responsivamente. De acordo com os autores, é o momento de 

refletir sobre uma necessidade real de interação verbal, levando em conta seus interlocutores, sua 

forma e quem participará da produção. Em seguida, é propiciado aos alunos, momentos de leitura 

e análise linguística de textos que já circulam socialmente. Assim estarão melhor preparados para 

a produção inicial de um texto no gênero solicitado. A produção inicial serve para preparar os 

módulos, que darão conta dos problemas que nela aparecerão, na intenção de fornecer aos 

alunos os instrumentos necessários para produzirem um texto significativo do gênero em estudo. 

A SD terá uma produção final que oportunizará ao aluno colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos em cada módulo, e permitirá ao professor e aos alunos procederem a uma avaliação 

de todas as atividades realizadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUELI ORMENEZE 

ORIENTADOR: LUCIANA BRITO 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O teatro, a música e a dança como recurso pedagógico de apoio ao ensino da Língua 
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Portuguesa e Literatura. 

Palavras-chave: teatro; interdisciplinaridade;recurso; leitor; literatura. 

Resumo: A desmotivação dos alunos em sala de aula constitui uma triste realidade que há muito 

se perfila no cenário educacional. Suscitar o desejo pelo aprendizado, a sede pela ativa 

participação no processo de construção do conhecimento, apresenta-se como um dos maiores 

desafios enfrentados pelos educadores. Um ambiente motivador e alegre gera um clima de 

harmonia, revelando-se como eficaz instrumento para o êxito da aprendizagem. Assentada nessa 

premissa, o presente Artigo descreve a aplicação do material didático “Folhas” intitulado “O teatro 

a música e a dança como recurso pedagógico de apoio ao ensino da Língua Portuguesa e 

Literatura”, que objetivou o despertar da paixão do educando pelo ato de aprender, permitindo que 

os discentes pudessem reconhecer e explorar sua capacidade inventiva e criadora, extrapolando 

o contexto em que os textos literários se apresentam nos livros didáticos. O desafio de aliar o 

teatro, a música e a dança ao ensino da Língua Portuguesa e Literatura, possibilitando a 

ressignificação dos conteúdos, constituiu o motivo basilar que ensejou o advento deste trabalho, 

afinal a arte é uma eficaz ferramenta no processo de formação da consciência crítica. O contato 

com os elementos artísticos fomenta a criticidade, criatividade, reflexão, socialização e 

desenvolvimento de capacidades expressivas. Sendo assim, o ensino da Língua Portuguesa e 

Literatura não podem desconsiderar as múltiplas habilidades e potencialidades que as 

manifestações artísticas despertam no educando. Nesse sentido, o presente trabalho pretende 

realizar um estudo do conto “Negrinha”, de Monteiro Lobato, à luz dos enriquecedores elementos 

do teatro, música e dança, demonstrando que a associação entre o lúdico e os conteúdos 

curriculares caminha a passos largos para o êxito na aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O teatro, a música e a dança como recurso pedagógico de apoio ao ensino da Língua 

Portuguesa e Literatura 

Palavras-chave: teatro, interdisciplinaridade, leitor e literatura. 

Resumo: Este material pedagógico reside na característica interdisciplinar dos conteúdos de 

Artes, tendo como intuito utilizar o teatro, a música e a dança para possibilitar a ressignificação 

dos conteúdos do ensino da Língua Portuguesa e Literatura, extrapolando o contexto em que eles 

se apresentam nos livros didáticos, com o objetivo de despertar o gosto pela leitura literária nos 

educandos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUZETE PARPINELLI DO AMARAL TOLEDO 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Quem cona um conto... forma um contador 

Palavras-chave: Contos de fadas; literatura infantil; gênero 

Resumo: O significado psicológico dos contos de fadas foi um dos assuntos mais divulgados na 

história dos estudos do conto de fadas. Existem muitas teorias sobre o significado psicológico do 

conto de fadas  mas a maioria começa com a premissa de que as histórias são expressões 

simbólicas da mente humana e da experiência emocional. Segundo essa visão, o conto de fadas, 

enredos e temas não são representações da realidade sócio--histórica, mas os símbolos da 

experiência interior que fornecem uma visão do comportamento humano. Consequentemente, a 

abordagem psicológica dos contos de fadas envolve interpretação simbólica, tanto para os 

psicanalistas, que usam os contos de fadas para elucidar teorias psicológicas, e por folcloristas e 

críticos literários, que utilizam teorias psicológicas para iluminar os contos de fadas. Embora a 

abordagem psicológica dos contos de fadas geralmente está associada com a psicanálise 

freudiana e outras teorias do século 20. Ela  realmente teve o seu início no século anterior. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Quem cona um conto... forma um contador 

Palavras-chave: Leitura. Estratégias Congnitivas. Contação. Método Recepcional. 

Resumo: O propósito de abordar o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita é transmitir a 

importância de contar histórias, causos para crianças, adolescentes e adultos, já que essas 

práticas se perderam com os avanços da contemporaneidade. Os contos oferecem inúmeras 

possibilidades para ser trabalhadas em aulas de Língua portuguesa fundamentadas em novas 

reconstruções do texto. Portanto, as histórias estão em alta e os alunos receptivos a ouvi-las. 

Objetiva-se a recuperar as histórias infantis, os clássicos, as fábulas, o folclore dentre outras; 

estimular a reconstrução oral formando contadores competentes; escolher as histórias segundo 

critérios de extensão, ritmo, níveis de vocabulário e de conceitos; promover condutas de 

simulação do que foi lido; inserir textos relativos ao temas dos contos; e realizar a leitura imagética 

segundo o tema.  Quanto a metodologia, a abordagem parti-se-á do Método Recepcional baseado 

na Estética da Recepção. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUZYANNE DANTAS GOGOLA 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE MELLO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Canções do brasil à luz da semiótica 

Palavras-chave: leitura; canção; semiótica. 

Resumo: A leitura é um instrumento essencial na formação do indivíduo. Faz-se, portanto, 

necessário que professores e pesquisadores conheçam caminhos para propiciar a tão sonhada 

leitura transformadora. A Teoria Semiótica de Algirdas J. Greimas  tem sido apontada como 

facilitadora desse processo cuja eficiência proporciona novas possibilidades estratégicas de 

leitura, compreensão e entendimento de textos verbais e não-verbais. Um dos propósitos deste 

trabalho é expor, principalmente ao docente de Língua Portuguesa, a viabilidade da teoria 

semiótica,  tendo em vista sua aplicação prática e eficaz na análise de textos diversos. Tomando 

como mote as canções da MPB, nosso objetivo é mostrar que a música é, pela sua influência, 

uma  valiosa ponte de  comunicação com os alunos. Ela pode ser, a um só tempo, o objeto e o 

veículo de discussões sobre questões raciais, sociais, culturais e econômicas. O Brasil possui 

uma das maiores diversidades musicais do mundo e é o terceiro maior produtor de música do 

planeta. Toda essa diversidade e riqueza da MPB têm um inquestionável valor pedagógico, além 

de  insuflar novos ares às ações em sala de aula, ainda manifesta as ideias e os ideais da nossa 

cultura. Uma boa música pode proporcionar, além da fruição e da reflexão, o desenvolvimento das 

capacidades de leitura, exercendo um papel importantíssimo na formação do leitor e do ser 

humano. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Canções do brasil à luz da semiótica 

Palavras-chave: leitura, canção, semiótica. 

Resumo: A leitura é um instrumento essencial na formação do indivíduo. Faz-se, portanto, 

necessário que professores e pesquisadores conheçam caminhos para propiciar a tão sonhada 

leitura transformadora. A Teoria Semiótica de Algirdas J. Greimas  tem sido apontada como 

facilitadora desse processo cuja eficiência proporciona novas possibilidades estratégicas de 

leitura, compreensão e entendimento de textos verbais e não-verbais. Um dos propósitos deste 

trabalho é expor, principalmente ao docente de Língua Portuguesa, a viabilidade da teoria 

semiótica,  tendo em vista sua aplicação prática e eficaz na análise de textos diversos. Tomando 

como mote as canções da MPB, nosso objetivo é mostrar que a música é, pela sua influência, 
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uma  valiosa ponte de  comunicação com os alunos. Ela pode ser, a um só tempo, o objeto e o 

veículo de discussões sobre questões raciais, sociais, culturais e econômicas. O Brasil possui 

uma das maiores diversidades musicais do mundo e é o terceiro maior produtor de música do 

planeta. Toda essa diversidade e riqueza da MPB têm um inquestionável valor pedagógico, além 

de  insuflar novos ares às ações em sala de aula, ainda manifesta as ideias e os ideais da nossa 

cultura. Uma boa música pode proporcionar, além da fruição e da reflexão, o desenvolvimento das 

capacidades de leitura, exercendo um papel importantíssimo na formação do leitor e do ser 

humano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TANIA INES WEIZENMANN PEREIRA 

ORIENTADOR: ADILSON DO ROSARIO TOLEDO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: A crônica e a formação do leitor crítico. 

Palavras-chave: Contexto escolar.Análise do discurso. Crônica 

Resumo: Este artigo é resultado de um trabalho de pesquisa voltado aos estudos da linguagem, 

especificamente da leitura, desenvolvido no Programa PDE da  (SEED), no período de 2009-2011. 

O estudo se insere no campo da análise do discurso e tem como objetivo analisar a leitura crítica 

textual  do gênero crônica numa perspectiva enunciativa utilizando a Crônica como objeto de 

ensino e aprendizagem. Nesta proposta, incentivamos o aluno a ler e interpretar criticamente o 

mundo que o cerca através da descoberta da Crônica como gênero literário adequado ao estímulo 

da leitura, e como recurso privilegiado no estabelecimento do dialogismo entre texto e sujeitos 

historicamente constituídos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A crônica e a formação do leitor crítico 

Palavras-chave: Leitura. Crônica. Enunciação. 

Resumo: Este trabalho se insere no campo da análise do discurso e tem como objetivo analisar a 

leitura na 8ª série do Ensino Fundamental numa perspectiva enunciativa utilizando a Crônica 

como objeto de ensino aprendizagem. Nesta proposta, procuraremos incentivar o aluno a ler e 

interpretar criticamente o mundo que o cerca através da descoberta da Crônica como gênero 

literário adequado ao estímulo da leitura, e como recurso privilegiado no estabelecimento do 

dialogismo entre texto e sujeitos historicamente constituídos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TANIA MARA DE ABREU LOPES 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Leitura Jornalística na Perspectiva Discursiva 

Palavras-chave: Leitura; discurso jornalístico; autor/leitor e memória. 

Resumo: O artigo aborda a importância do texto jornalístico para conscientizar os alunos da 

necessidade da leitura na perspectiva discursiva, na 8ª. série do ensino fundamental. Nesta 

perspectiva a leitura constitui-se pelo funcionamento da língua na história, a qual não é 

transparente, nem homogênea. Isso significa que os sentidos sempre podem ser outros. 

Ancoramo-nos nos pressupostos teóricos da Análise de Discurso, de orientação francesa, qual 

toma o discurso e o sujeito como os pilares de sua sustentação.  Nosso objetivo é, portanto, 

refletir acerca da leitura e dos leitores em relação às condições de produção do texto, mostrando 

que a interpretação depende de outros discursos, da historicidade e de sujeitos interpelados e 

atravessamentos pelo inconsciente. Nos textos jornalísticos recortamos artigos de opinião. 

Destacamos que na perspectiva discursiva não se busca os conteúdos do texto, mas os efeitos de 

sentido, considerando a língua na sua relação com a história. Apesar de trabalhar os textos com 

enfoque discursivo, não desconsideramos a leitura pressuposta nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, que se pauta na interação, pois nessa perspectiva autor e leitor se pressupõe. A 

metodologia de trabalho centrada na intervenção pedagógica com elaboração do material 

didático, envolvendo alunos do ensino fundamental(série final). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura Jornalística na Perspectiva Discursiva 

Palavras-chave: Leitura, discurso jornalístico, autor/leitor e memória. 

Resumo: A Produção Didática Pedagógica prevê a aplicação ao contexto escolar, na 8ª série do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Antônio Tupy Pinheiro, ancora-se nas dificuldades de 

trabalhar com alunos dessa faixa escolar. A série final do ensino fundamental encerra uma etapa 

importante da vida dos alunos. Os professores, frequentemente, deparam-se com a dificuldade 

em saber o que interessa aos alunos ler. Abordar e mediar produções de leituras e escritas, por 

meio de situações desafiadoras em discursos jornalísticos de opinião no espaço escolar é um 

excelente instrumento para formação crítica dos alunos, pois colabora também para que ele 
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compreenda e participe de diferentes segmentos em que se organiza a sociedade como: esferas 

do social, do político, do econômico, do histórico, do cultural e outros. Nessa perspectiva, a 

atividade pedagógica que resultará desse material pedagógico e da teoria que a sustenta prioriza 

a apresentação de uma pluralidade de textos e de atividades que naturalizam a leitura, o trabalho 

discursivo concebe que os sentidos sempre podem ser outros e se sustentam na língua, não 

fechada nas regras gramaticais, enquanto sistema, mas na relação dela ao trabalho da história, 

funcionamento entre fatos sociais e históricos. As atividades previstas neste trabalho contribuirão 

para o crescimento do aluno como sujeito, engajado na sociedade e sempre agente social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TANIA MARA FERREIRA MACHADO 

ORIENTADOR: ADRIANA DELMIRA MENDES POLATO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Gênero letra de música: leitura crítica de letras de música e prática social da escrita 

Palavras-chave: Leitura; Produção; Axiologia; Música. 

Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática produzida a partir 

do projeto “Leitura crítica de letra de música e prática social da escrita”, tendo como objetivo 

leitura, compreensão e análise de letras de músicas, oportunizando a prática social da escrita 

como atitude concreta de resposta à prática de leitura. Teorias que minimizam os problemas 

enfrentados na leitura e na produção em sala de aula e na sociedade como um todo constituíram 

nosso embasamento. As fontes para o direcionamento das atividades e do trabalho foram as DCE 

do Paraná, a concepção interacionista de linguagem e as teorias que lhes são subjacentes, 

visando principalmente o desenvolvimento da escrita como prática social, favorecendo reflexões 

importantes e necessárias a uma produção textual interlocutiva voltada à proposta de gêneros na 

perspectiva bakhtiniana, permitindo ao estudante ter voz e vez na sociedade e na comunidade em 

que vive. Por meio dessa proposta metodológica, buscou-se subsídios para práticas pedagógicas 

que oportunizassem momentos de interação nos quais os alunos pudessem conceber a leitura 

como instauradora de diálogos, promovendo diferentes formas de ver, de avaliar o mundo, de 

reconhecer o outro e de reconhecer-se no outro, por meio de um trabalho capaz de analisar as 

ideologias implícitas ou explícitas, as axiologias e as vozes sociais que circulam no gênero letra 

de música, rico por sua diversidade temática. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura crítica de letras de músicas e prática social da escrita 

Palavras-chave: Leitura. Produção. Música. 

Resumo: A Unidade Didática “Leitura crítica de letras de músicas e prática social da escrita”, 

propõe leitura, compreensão e análise em diferentes letras de músicas, cuja temática central é a 

violência, que assola a sociedade contemporânea. Este trabalho possibilita atividades motivadoras 

e teorias capazes de minimizar os problemas enfrentados na leitura e na produção em sala de 

aula e na sociedade como um todo. É necessário propiciar momentos de interação nos quais os 

alunos possam conceber a leitura como instauradora de diálogos, promovendo diferentes formas 

de ver, de avaliar o mundo, de reconhecer o outro e de reconhecer-se no outro. O gênero letra de 

música traz diversidade dos temas e reflete fatos do cotidiano de todo cidadão. A escolha deste 

gênero parte do interesse que os jovens demonstram em ouvir variedades musicais, o que permite 

um trabalho capaz de analisar as ideologias implícitas ou explícitas, as axiologias e as vozes 

sociais que circulam neste gênero. Esse trabalho favorece reflexões importantes e necessárias a 

uma produção textual interlocutiva voltada à proposta de gêneros na perspectiva bakhtiniana. A 

seleção do gênero letra de música, com sua diversidade temática, possibilita não apenas a 

reprodução sonora, mas oportuniza a reflexão e  posicionamento sobre fatos presentes no 

cotidiano. A tarefa desse material não é legitimar desigualdades, mas promover o sujeito a uma 

condição social que lhe permita ter voz e vez na sociedade e na comunidade em que vive. São 

propostas atividades que possibilitam a prática social da escrita como atitude concreta de resposta 

à prática de leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TELCY TEREZINHA SCHERER 

ORIENTADOR: GILMEI FRANCISCO FLECK 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Outras viages a partir do diário de colombo (1492-1500) e da carta de pero vaz de 

caminha (1500): resgatando a história pela ficção. 

Palavras-chave: história e literatura, gênese literária na américa, romance latino-americano 

contemporâneo, Garcia Márquez, José Roberto Torero, Ridley Scott. 

Resumo: A Carta de Pero Vaz de Caminha (1500), assim como o Diário de bordo de Cristóvão 

Colombo, (1492), relatam sobre os costumes, a exuberância da natureza e sobre o nativo 

americano, trazendo á tona à experiência do encontro entre europeus e os homens das terras 



Português 2009 
 

 

 

 

encontradas. Tais experiências eram descritas pelos exploradores e enviadas á Europa para 

conhecimento dos reis. Esses, de posse dos escritos tinham a incumbência de divulgá-los aos 

futuros exploradores que sonhavam em aventurar-se em busca de riquezas nessas novas terras. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma leitura de partes desses textos fundadores da literatura 

latino-americana, em comparação com a narrativa do filme 1492, A conquista do Paraíso, dirigida 

por Ridley Scott, e fragmentos de romances latino-americanos contemporâneos. Nesse processo 

procuramos analisar as imagens contidas nos primeiros escritos de Colombo e Caminha para, 

confrontá-las com aqueles presentes no filme de Scott para destacar as expectativas, frustrações 

e disputas de poder sofridas pela tripulação no percurso da viagem que culminou com o 

descobrimento da América. A partir dessas leituras primeiras, buscamos contrapor o discurso 

desses textos com seu reaproveitamento, pela paródia e a intertextualidade, em trechos de obras 

contemporâneas como Terra Papagalis (2000), de José Roberto Torero e O Outono do Patriarca 

(1975), de Gabriel García Márquez. Desse modo, partimos da gênese da literatura latino-

americana para evidenciar como a ficção contemporânea relê esses textos. Assim Promovemos, 

ao mesmo tempo, a história da Gênese literária na América e resgatamos a história, sob outras 

perspectivas, pelo prazer da leitura da literatura. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Outras viagens a partir do Diário de Colombo (1492-1493) e da Carta de Pero Vaz de 

Caminha (1500): resgatando a história pela literatura 

Palavras-chave: leitura. literatura. latino-americana. 

Resumo: A escola visando à leitura de literatura como atividade lúdica de construção e 

reconstrução de sentidos. O aluno-leitor deve sentir-se motivado a ler o texto, independentemente 

das tarefas escolares. Nesse sentido, as leituras da história pela ficção são textos literários 

contemporâneos significativos, tanto no sentido inovador das técnicas e estruturas narrativas, 

como pelo papel atribuído à literatura como leitora do passado, a fim de possibilitar novas 

interpretações na atualidade. Objetivo é conscientizar os discentes sobre as diferenças e 

semelhanças existentes na construção do discurso ficcional e historiográfico, a partir da leitura de 

fragmentos de textos relacionados ao descobrimento da América e do Brasil dentro do universo 

historiográfico e literário para promover, por meio do estudo comparativo, a desconstrução do 

conceito de que existe uma verdade única e absoluta sobre o passado. As propostas de ações 

planejadas neste projeto valem-se da pesquisa bibliográfica para embasar processos 

metodológicos voltados à prática de leitura, ás teorias que sustentam leitura ao ensino da 

literatura na escola e, nesse contexto, ás especificidades do texto literário e seus diferentes 

gêneros. Consultas aos textos oficiais do ensino da Língua Portuguesa e literatura nas escolas de 

ensino Médio integram também as estratégias de embasamento de nossas ações. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TELMA LOPES DO COUTO MUNEKATA 

ORIENTADOR: TANIA BRAGA GUIMARAES 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Ensino-aprendizagem de leitura e literatura: da necessidade social à formação de leitores 

Palavras-chave: Leitor; Compreensão; Aprendizagem; Leitura 

Resumo: O presente projeto de pesquisa teve o seu trabalho proposto a alunos de 6ª série do 

ensino fundamental, ou seja, na faixa-etária entre 12 a 14 anos. Objetivou possibilitar a interação 

dos alunos com a leitura e escrita. Pretendeu apresentar textos de diversos gêneros e temáticas 

voltadas aos seus interesses, fazendo uso tanto de infanto-juvenis quanto de textos que 

representem o cotidiano da escola e da comunidade. E com a escrita, diminuir a dificuldade que 

muitos alunos têm de sintetizar e compreender o que leem. A metodologia tomou como base o 

socio-interacionismo, baseando-se principalmente em Bakhtin, e para as etapas de leitura toma as 

estratégias de Solé. A justificativa fundamentou-se no fato de que, pela leitura, o aluno pode 

perceber e aprender mais sobre a realidade em que vive. Pode-se, a partir dessa aprendizagem, 

passar de mero espectador a protagonista da própria história. Essas etapas de amadurecimento 

da compreensão leitora e escritora é passagem importante e fundamental para o crescimento 

pessoal e social. Torna-se um aluno com uma visão mais ampla, acumulando conhecimento e 

argumentos que o levarão a se tornar um sujeito crítico, empenhado em ajudar a construir as 

novas bases do seu contexto social. Coube-nos contribuir de maneira mais efetiva, para que a 

aprendizagem pudesse atingir o maior número de alunos possível, que seja uma aprendizagem 

com qualidade, para despertar interesse pela leitura e torná-la um hábito. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino-aprendizagem de leitura e literatura: da necessidade social à formação de leitores 

Palavras-chave: Textos. Literatura. Leitura. 

Resumo: O presente projeto pretende contribuir para a melhoria da aprendizagem da leitura e 

entendimento do texto lido. Deverá possibilitar a interação, através da escrita, com textos que 

sejam agradáveis e leves. Entendemos, portanto, que a leitura não é um ato simplesmente verbal, 

mas que envolve também todas as relações interpessoais e sociais que vivemos no nosso dia a 

dia em sociedade. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: THEREZINHA APARECIDA LIMA DILL 

ORIENTADOR: MARCIA SIPAVICIUS SEIDE 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Práticas de Leitura e Escrita de Fábulas no Ensino Médio 

Palavras-chave: Fábula. Leitura. Escrita. Produção. 

Resumo: O objetivo deste artigo é proporcionar a fundamentação teórica utilizada no trabalho 

com o gênero textual discursivo \"fábulas\", desenvolvido numa turma de 2ª série do Ensino 

Médio, com a intenção de aprimorar as capacidades discursivas dos alunos leitura, escrita e 

análise de uma seleção algumas fábulas. O trabalho com este gênero foi feito por meio da 

proposta metodológica a que Dolz, Noverraz e Scnewly (2004) dão o nome de Sequência Didática 

(SD). 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Práticas de leitura e escrita de Fábulas no Ensino Médio 

Palavras-chave: fábula, leitura, escrita, produção. 

Resumo: Desenvolver o gosto pela leitura constitui um dos principais desafios para nós 

educadores quando planejamos nossas aulas. O desenvolvimento da capacidade de ler e 

compreender costuma acompanhar o aperfeiçoamento das habilidades de escrita: os textos lidos, 

muitas vezes, fornecem os conhecimentos prévios necessários para que se tenha sobre o quê 

escrever, além de familiarizarem o leitor com meios de expressão diversificados. Dada esta 

relação de interdependência, entendemos que as práticas de leitura são enriquecidas por práticas 

de escrita e vice-versa, motivo pelo qual, neste projeto, propomo-nos a criar estratégias e 

materiais didáticos motivadores que levem o educando a realizar um trabalho conjunto com estas 

duas habilidades mediante leitura e escrita do gênero discursiva Fábula. As atividades a serem 

criadas, serão organizadas em grau crescente de aprendizagem para os alunos superarem-se 

continuamente na leitura e na escrita. O gênero narrativo ficcional das fábulas existe há mais de 

2.800 anos. (Cereja/Magalhães, ano 2005, pg.47). Embora muito antigas as Fábulas continuam 

sendo contadas e lidas porque ensinam, alertam sobre algo que se pode acontecer na vida real, 

criticam comportamentos humanos, ironizam os homens. (oescribat234-blogsport.com/). Este viés 

satírico das fábulas e a existência de versões e paródias de Fábulas fazem com que este gênero 

discursivo possa se tornar um estímulo ao debate e à meditação, já que nos leva a refletir sobre 

como sua mensagem de fundo moral se aplica à nossa vida. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VALDENICE PEREIRA NASCIMENTO 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: EJA – valorização de vivência - a importância da leitura 

Palavras-chave: educação; leitura; escrita. 

Resumo: É um fato bem conhecido que quando não havia televisões ou computadores, a leitura 

era uma atividade de lazer primário. As pessoas que passam horas lendo livros viajam para terras 

e lugares distantes em suas mentes.  O problema é que, com o tempo, as pessoas perderam esta  

habilidade de paixão pela leitura. Existem muitas outras opções interessantes e emocionantes 

disponíveis, além de livros.  E isso é uma vergonha porque a leitura oferece uma abordagem 

produtiva para melhorar o vocabulário e  mostrar o poder da palavra. É aconselhável disponibilizar 

pelo menos meia hora de leitura por dia para se manter a par dos vários estilos de escrita e 

vocabulários novos. Observa-se que jovens e adultos que gostam de ler têm um QI mais elevado 

comparativamente.  Eles são mais criativos e se saem melhor na escola e na faculdade.  É 

recomendável que os pais falem sobre  a importância da leitura para os seus filhos nos primeiros 

anos. A Leitura ajuda de forma significativa no desenvolvimento de vocabulário e leitura em voz 

alta ajuda a criar um forte vínculo emocional entre pais e filhos.  Os jovens que iniciam a leitura 

desde  a tenra idade, são observados que os mesmos  têm bons conhecimentos linguísticos, e 

compreendem as variações fonéticas melhor. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: EJA- Valorização de Vivência 

Palavras-chave: EJA, histórias de vida, produção textual, identidade social 

Resumo: A função precípua da EJA é formar sujeitos ativos,  críticos, criativos e democráticos. 

Para atender essa necessidade a oralidade, a leitura e a escrita são fatores primordiais. Este 

estudo busca resgatar junto a esses alunos, histórias pessoais, fatos culturais narrados no 

cotidiano escolar enfim, histórias de sua vida, que acabam por demonstrar a sua peculiar visão de 

mundo, incentivando assim a produção textual dessas narrativas e promovendo a valorização de 

suas vivências para que se tornem sujeitos na construção do conhecimento ressignificando suas 

experiências socioculturais. Como incentivo à leitura serão apresentadas uma ampla diversidade 

textual intimamente articuladas as suas expectativas e trajetórias de vida agregando valores que 
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os levem a emancipação e a afirmação de sua identidade cultural. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VALDEVINO MARIA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: MARIA BEATRIZ ZANCHET 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Estratégias de leitura de poesia 

Palavras-chave: estudo comparativo; estratégias; poesia. 

Resumo: O presente artigo constitui um relato do estudo desenvolvido com alunos do Ensino 

Médio, cujo objetivo centrou-se na elaboração e execução de estratégias de leitura de poesia. 

Especificamente, as estratégias de leitura de textos poéticos evidenciaram a proposta de um 

estudo temático comparativo, ou seja, a discussão de poemas com temas semelhantes, mas 

pertencentes a épocas distintas. Através do estudo comparativo, foi possível discutir tanto a 

estrutura que informa os textos poéticos, os níveis formais – semânticos, fônicos, sintáticos, 

icônicos e lexicais – quanto as categorias contextuais e de produção: autor, estilo de época e 

mundo social subjacente ao tema. Como exemplificação da proposta forma analisados os 

poemas: “Deus!”, de Casimiro de Abreu e “Fetichismo”, de Raimundo Correia. As estratégias de 

leitura de poesia, para efeitos de encaminhamento didático, levaram em conta quatro requisitos: a) 

a responsabilidade, o gosto e o compromisso do professor, enquanto mediador, na seleção dos 

poemas; b) a necessidade do envolvimento do aluno para que assuma seu papel ativo de leitor: 

leitura em voz alta, teatralização, declamação, discussão, estudo formal dos poemas; c) a 

inserção do texto no contexto de época e do respectivo autor; d) o diálogo entre textos e autores 

do passado com textos e autores contemporâneos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estratégias de leitura de poesia 

Palavras-chave: leitura, poesia, estratégias 

Resumo: A poesia, enquanto arte verbal, é um gênero que  não tem encontrado acolhida na 

escola , especialmente no ensino médio e, através do estudo de sugestões de categorias formais 

(fônicos, semânticos, gráficos, sintáticas,etc.) quanto contextuais (o mundo social subjacente ao 

tema) pode e deve ser aproveitada como um elemnto capaz de aprimorar a sensibilidade, cultivar 

sentimentos e despertar a observação e a imaginação dos alunos, razões que justificam o 

desenvolvimento deste projeto. Especificamente , pretende-se destacar a importância da poesia 
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para os alunos do Ensino Médio, através de estratégias de leitura que envolve tanto o texto 

(análise dos aspectos formais que compôem o poema) quanto a sua recepção pelos leitores 

(discussão, declamação, dramatização, etc.) Este trabalho procura centrar sua atenção nos 

poemas que de maneira geral pertencem ao gênero lírico, uma vez que neste tipo de gênero, 

conforme Émil Steiger (1965) focaliza-se com a realidade exterior e seus acontecimentos 

repercurtem na interioridade do sujeito enuciador do texto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VALDIR PAULINO LEITE 

ORIENTADOR: JOSE LUIZ DE ARAUJO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Ensino e aprendizagem de leitura - Formação de leitores 

Palavras-chave: Leitura - Formação de leitores. 

Resumo: Este artigo aponta alguns caminhos para desenvolver a leitura, a partir dos resultados 

obtidos com a implementação da proposta de intervenção, no  Colégio Estadual Nestor Víctor – 

Ens. Fund., Médio e Formação de docente – Pérola, com alunos do Ensino Médio noturno. Uma 

leitura de vários gêneros textuais que circulam nas diferentes práticas sociais, enfatizando a 

leitura de fábulas, charges e crônicas. A prática da leitura é um dos quesitos da atividade 

pedagógica, que constitui importante instrumento para aquisição de saberes, um trabalho 

contínuo, prazeroso e vivo em todo o cotidiano do educando. Para pensar em ensino e 

aprendizagem, é preciso pensar nas práticas sociais  para que os alunos se envolvam, 

confrontando ideias, apropriando-se de novos conhecimentos, inserindo-se na realidade 

circundante.  Acredita-se que pela leitura, a pessoa humana, na relação com o outro, insere-se no 

mundo sociocultural e tem a possibilidade de agir sobre ele (Marcuschi, 2008). Os gêneros 

abordados foram  selecionados após levantamento de interesse dos alunos,  gêneros que 

propiciam conhecimento e fruição, além de ampliar a leitura para a família e a comunidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino e aprendizagem de leitura - formação de leitores 

Palavras-chave: Leitura - formação de leitores. 

Resumo: Culturalmente, nossas  escolas, como qualquer outra instituição social reflete as 

condições gerais de vida da comunidade em que está inserida. É comum dizer que nossos alunos 

não gostam de ler e que a educação não vai bem porque a leitura não faz parte de nossa cultura. 
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E, em nossas escolas, a leitura sempre é feita com certa exigência e uma obrigação para 

atribuição de notas. O estímulo ocorre sob signo da criatividade, para responder às exigências de 

aperfeiçoamento pessoal e assim suprimir a influência uniformizadora do ensino tradicional. Nesse 

material didático, pretende-se enfatizar uma leitura dos vários gêneros textuais que circulam entre 

os sujeitos, textos circundantes no cotidiano que contribuam para formação de leitores, 

implicando, dessa forma, a leitura realizada na escola, a pesquisa, e a leitura realizada na 

sociedade. Acredita-se que pela leitura, a pessoa humana, na relação com o outro, insere-se no 

mundo sociocultural e tem a possibilidade de agir sobre ele (Marcuschi, 2008). Portanto, 

desenvolver habilidades de leituras da realidade, atribuindo sentido aos textos, é ultrapassar os 

limites do texto e  apropriar-se dos conhecimentos acadêmicos que possam envolvê-los nas 

relações interpessoais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VANDA MARIA BERTIN MARTINS 

ORIENTADOR: LUCIANE THOME SCHRODER 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Para além da melodia: uma análise discursiva das músicas “Meu caro amigo” e “Vai 

passar”, ambas de Chico Buarque de Holanda. 

Palavras-chave: Discurso,música, leitura. 

Resumo: Este estudo apresenta uma proposta de trabalho com música em sala de aula, à luz da 

AD (Análise do Discurso), tendo como corpus duas canções de Chico Buarque de Holanda 

compostas no período da ditadura. A pesquisa realizada caracterizou-se como teórica 

interpretativa e analítica de cunho qualitativo. A prática pedagógica foi realizada na 3ª série “B” do 

“Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva”, em Foz do Iguaçu-Pr, no período letivo do 

segundo semestre de 2010. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Para além da melodia: uma análise discursiva das canções “Meu caro amigo” e  “Vai 

passar”, de Chico Buarque de Holanda. 

Palavras-chave: Análise dos discurso; música. 

Resumo: Sabe-se que os alunos convivem diariamente com os mais distintos discursos. São 

informações que lhes chegam apresentadas nos diversos gêneros discursivos que circulam na 

sociedade. Dentre eles, um chama a atenção de forma especial, sobretudo, pela atração que 
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exerce sobre os alunos adolescentes: as letras de música. Porém, nem sempre a apropriação das 

canções e sua propagação por parte dos alunos é feita de modo atento ao que elas representam 

enquanto discursos marcados por uma ideologia. É comum verificar que a escolha ou não de uma 

determinada música se dá muitas vezes em razão da sua melodia, ficando os sentidos em 

segundo plano. Problematizando essa apropriação pouco crítica por parte dos alunos é que esta 

pesquisa se justifica. Tomando por referencial teórico a análise de discurso de linha francesa a 

partir dos estudos de Possenti (1990), Orlandi (2007) e Voese (2004) entre outros, se procurará 

analisar o corpus(“Meu caro amigo”, de Chico Buarque) de modo que, por meio dos dispositivos 

selecionados para o estudo, o professor possa elaborar encaminhamentos metodológicos que 

venham ao encontro da formação de sujeitos alunos críticos e reflexivos. O objetivo maior é 

provocar o sujeito/leitor no sentido dele perceber a quem e a quê  está servindo de porta-voz 

quando se entende “que não há neutralidade nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano 

dos signos (...) estamos [sempre] comprometidos com os sentidos e o político” (ORLANDI, 2007, 

p.09). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VANDA MARIA MASCARELLO 

ORIENTADOR: ROOSEVELT ARAUJO DA ROCHA JUNIOR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Uso do computador (Internet) como ferramenta para ensinar Lingua Portuguesa 

Palavras-chave: tecnologia, leitura, escrita, pesquisa 

Resumo: Neste artigo vamos apresentar um contexto sobre o uso das novas tecnologias como 

mais uma ferramenta pedagógica importante para auxiliar alunos e professores a melhorar a 

leitura, a escrita e a interpretação. Nosso objetivo foi utilizar o laboratório de informática, a 

Internet, como recurso pedagógico em atividades que possibilitem aos alunos, a pesquisa e leitura 

de textos sobre os mais variados temas, de diferentes gêneros. Visa também contribuir na 

formação de leitores com capacidade de análise e espírito crítico. Instrumentalizar os alunos 

quanto ao uso do computador enquanto ferramenta pedagógica. Utilizar as tecnologias, a Internet, 

para ampliar sua visão de mundo, assim como desconstruir/reconstruir idéias e sentido. Também 

apresentamos como foi aplicado o projeto PDE, na 8ª série do ensino fundamental, na cidade de 

Curitiba – PR. A utilização da sala de informática, a Internet, como suporte do ensino de Língua 

Portuguesa, bem como resultados do trabalho desenvolvido por estes alunos. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso da internet (TIC) para aprimorar a leitura, pesquisa, interpretação e a escrita nas 

aulas de Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: Leitura, pesquisa, interpretação, produção de texto 

Resumo: A intenção desse projeto é  a utilização do laboratório de informática, como recurso em 

atividades que possibilitem aos alunos a pesquisa, leitura de textos sobre os mais variados temas, 

gêneros. Por meio da leitura, pesquisa, debate o  educando poderá desenvolver. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VANDERCI RIBEIRO 

ORIENTADOR: MOACIR DALLA PALMA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Estética da recepção e do efeito: referencial teórico e ações metodológicas para um 

incentivo à leitura da obra literária 

Palavras-chave: Estética da Recepção. Literatura. Ensino de Leitura. 

Resumo: O presente artigo objetiva uma revisão das mais importantes e recentes teorias 

metodológicas para o estudo do texto literário: A Estética da Recepção e a Teoria do Efeito. Pois, 

sua aplicabilidade na prática escolar permite uma abordagem diferenciada e um conjunto aberto 

de possibilidades, já que sentidos novos podem ser vistos em textos antigos, o que permite 

reavaliar os textos literários. No “caráter emancipatório da obra literária” há uma ruptura do 

horizonte de expectativa do leitor, apresentando uma nova realidade, oportunizando a formação 

de um leitor crítico, desenvolvendo novos caminhos para ações futuras. O estudo da literatura não 

se constrói somente com propostas de atividades de leitura. Inclui também interações de textos 

literários e não-literários, verbais e não-verbais, didático-expositivos, a interdisciplinaridade, o 

diálogo com outras artes, indicando um início e tentativa de abordar dialogicamente a literatura. O 

princípio geral da Estética da Recepção é recuperar a experiência da leitura e seus elementos: o 

autor, o texto e o leitor, apresentando-a como base para se pensar tanto o fenômeno literário 

quanto a própria história literária. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estética da recepção e do Efeito:Referencial teórico para um incentivo à leitura da obra 

literária. 

Palavras-chave: Literatura. Estética da recepção. Leitura. 
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Resumo: A experiência Estética é o resultado do relacionamento da produção, recepção e 

comunicação dinâmica entre autor, obra e leitor, permitindo esclarecer as relações entre Literatura 

atualizada com as leituras em diferentes épocas, alheia ao tempo - atemporal, pois é transformada 

e/ou reproduzida ao longo da história, determinando o homem e agindo na sua formação da vida 

prática. Com os aprofundamentos teóricos e práticos da experiência da Estética da Recepção e 

do Efeito, pretende-se a emancipação do ser humano, libertando-o da rotina cotidiana ao 

incorporar novas atitudes no entendimento da realidade, projetando vivências futuras e o 

reconhecimento da necessidade de preservar o passado. O Caderno pedagógico é comparativo, 

observando e praticando interações entre material, forma e conteúdo, objetivando desenvolver 

reflexões, investigações e aprofundamentos sobre o ato de ler: Uma pluralidade de vozes, 

lembranças e antecipações de discursos; utilizando-se os espaços em branco (interstícios), 

levando em conta as possibilidades psicológicas, religiosas, linguísticas, dentre outros, 

enriquecendo a interpretação da Obra Literária com um trabalho interdisciplinar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VANIA LUCIA BETTAZZA 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS SANTOS SIMON 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Um olhar pós-moderno nos contos de Rubem Fonseca e Caio fernando Abreu 

Palavras-chave: pós-moderno, ficção, narrador. 

Resumo: O presente artigo tem o propósito de apresentar uma avaliação da aplicabilidade do 

projeto “Um olhar pós-moderno nos contos de Rubem Fonseca e Caio Fernando Abreu”, na 

Escola Estadual Souza Naves, terceiro ano do Ensino Médio, em Rolândia. Para isso, 

inicialmente, alguns conceitos teóricos são apresentados em vista das recentes concepções de 

arte e cultura, bem como, o rompimento das fronteiras entre cultura erudita, cultura popular e 

cultura de massa. A partir desse entrelaçamento entre os vários saberes, designado por muitos 

teóricos como próprio da cultura pós-moderna, sobre a qual elencamos algumas considerações, 

partimos para um breve conceito da ficção contemporânea, seguido de um estudo sobre o 

narrador pós-moderno segundo Silviano Santiago, autor apresentado aos alunos cuja teoria foi 

reconhecida na maioria dos contos trabalhados. Ao final, apresentamos os caminhos percorridos 

pela Unidade Didática, o processo de conhecimento e reconhecimento dos alunos atrelado à 

compreensão da linguagem literária dos contos que trazem expressões populares e marcas da 

oralidade na escrita, observação que gerou estranhamento, mas que, ao mesmo tempo, 
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proporcionou aos alunos identificarem uma sociedade áspera, indiferente e violenta. Para o 

encaminhamento da unidade didática foram utilizados os contos “Hoje não é dia de rock”, “Luz e 

sombra”, “Aqueles dois” e “Além do ponto”, de Caio Fernando Abreu, e “Almoço na serra no 

domingo de carnaval”, “Jogo do morto”, “O outro”, “Passeio noturno I”, “Passeio noturno II”, de 

Rubem Fonseca, pesquisas na biblioteca e em outros veículos midiáticos, debates, seminários, 

produção dos gêneros resenha e artigo de opinião. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Um olhar pós-moderno nos contos de Rubem Fonseca e Caio Fernando Abreu 

Palavras-chave: narrador, pós-modernidade, contos. 

Resumo: A unidade didática refrente ao projeto \"Um olhar pós-moderno nos contos de Caio 

Fernando Abreu e Rubem Fonseca\" traz um breve estudo sobre a concepção de narrador, 

segundo Silviano Santiago, juntamente com leitura e análise de contos dos autores citados. As 

atividades abordarão questões sobre a sociedade contemporânea nas grandes metrópoles, bem 

como, uma compreensão da velocidade da linguagem que reflete a movimentação e violência 

urbana. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA BERTI 

ORIENTADOR: ROSELENE DE FATIMA COITO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: O gauche: nas feições quixotescas e nos personagens do conto O Alienista, de Machado 

de Assis 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Emotologia. 

Resumo: A busca de estratégias eficazes para o ensino da leitura na escola tem sido alvo de 

constantes discussões no meio acadêmico e tem servido de base para vários estudos. Uma 

constante, nestas discussões e estudos, é a alusão a um momento (que já conta com décadas) de 

grandes incertezas acerca de como o professor poderia desenvolver a prática da leitura, em 

especial da leitura da literatura, de modo que ela se apresente significativa e prazerosa ao aluno. 

Na busca destas estratégias, o presente artigo propõe que se estimule a utilização dos conceitos 

da Emotologia, visando contribuir para o desenvolvimento de leitores que se apropriem da leitura 

não apenas como obrigação, mas como desafio ao prazer. Ao se desenvolver atividades de 

antecipação de leitura, baseadas nos conceitos da Emotologia, observou-se o desabrochar das 
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potencialidades humanas, uma vez que os resultados surgiram como decorrência de se 

mobilizarem as potencialidades dos alunos, confirmando a relevância da emotização de imagens 

no cotidiano de todo processo ensino e aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gauche: nas feições quixotescas e nos personagens do conto O Alienista, de Machado 

de Assis 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Emotologia. 

Resumo: Este caderno pedagógico consiste num material de apoio didático-pedagógico aos 

professores de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio da rede pública estadual de 

ensino.  As oficinas literárias aqui propostas têm o objetivo de estimular práticas que, através dos 

conceitos da Emotologia, contribuam para o desenvolvimento de leitores que se apropriem da 

leitura literária não apenas como obrigação, mas como desafio ao prazer. A elaboração desse 

material se traduz em uma importante ação de implementação, com subsídios teóricos e 

metodológicos para o desenvolvimento de práticas educacionais, uma vez que as atividades 

propostas farão parte da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, uma 

das etapas propostas pelo PDE, e, aqui com o intuito de servir como um dos instrumentos na 

complexa tarefa de ensinar a ler. Através de atividades variadas e lúdicas, envolvendo diferentes 

gêneros da esfera literária, busca-se mostrar que a literatura, quando bem trabalhada, é capaz de 

promover a autorrealização e o desabrochar das potencialidades humanas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA CARON CECCON 

ORIENTADOR: ROSSANA APARECIDA FINAU 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Aconcepção interacionista da linguagem e sua relação com os gêneros do discurso 

Palavras-chave: Texto de opinião; debate; pôster. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de  uma aplicação para alunos do ensino médio da 

abordagem interacionista sobre gêneros textuais como instrumentos importantes no aprendizado 

da leitura e da escrita. A proposta prevê a interação entre professores e alunos para o 

direcionamento das escolhas temáticas e dos gêneros que compõem suas intenções 

comunicativas. Para tanto, a aplicação concebe que a prática de leitura e escrita de diferentes 

gêneros textuais direciona os alunos para a compreensão do sentido dos textos que circulam na 
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sociedade e serve de encaminhamento metodológico para a produção de gêneros orais e 

escritos. A argumentação, um dos aspectos dos textos, será trabalhada através da leitura de 

textos de opinião, oportunidade sugerida para debate e confecção de pôster. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura 

Palavras-chave: argumentação, debate, pôster. 

Resumo: Estas atividades pretendem falar do uso de diferentes gêneros textuais que  possibilitem 

a abordagem de muitos aspectos da textualidade. A argumentação será trabalhada em textos de 

opinião, vídeos e discussões, embasarão a técnica do debate e oportuna confecção de pôster. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA MARIANO 

ORIENTADOR: AECIO FLAVIO DE CARVALHO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Desenvolvimento das Habilidades da Leitura e da Escrita a partir do Estudo da Fábula e do 

Mito 

Palavras-chave: Fábula; mitos; Leitura; Escrita. 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o relato de uma intervenção pedagógica 

desenvolvida com os alunos da 5ª série “B” do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Primo 

Manfrinato – Ensino Fundamental e Médio, visando o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

de escrita a partir do estudo de fábulas e mitos. A proposta se justificava por constatar-se nessa 

série um elevado índice de alunos, advindos do 5º ano, sem ter alcançado o nível de letramento 

necessário para acompanhar com propriedade a série subsequente. O trabalho foi desenvolvido 

por meio de sequência didática com o gênero fábula, mais precisamente, a fábula “A raposa e as 

uvas”, como instrumento para desenvolver os processos de leitura e escrita; para os fins previstos 

foram empregados, também, outros recursos de incentivo à criatividade, à emoção e à 

imaginação. Além de estimular a prática de valores e virtudes em determinados contextos sócio-

histórico culturais, este trabalho oportunizou aos alunos conhecer os principais fabulistas, as 

histórias de entidades míticas e seres mitológicos da Grécia antiga, as quais fazem parte do 

mesmo plano de ficção, que é a fábula. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Desenvolvimento das habilidades da leitura e da escrita a partir do estudo da fábula e do 

mito. 

Palavras-chave: Fábula; Mitos; Leitura; escrita. 

Resumo: Constatamos um elevado índice de alunos advindos da 4ª  série, sem o nível de 

letramento necessário para acompanhar a série seguinte. Ora, é papel da escola formar leitores e 

produtores de textos, fazendo da leitura instrumento importante à formação de cidadãos críticos; 

sendo assim, escolhemos trabalhar, com alunos da 5ª  série do Ensino Fundamental, 

procedimentos de leitura, análise e produção de fábulas, como recursos para despertar o gosto 

pela leitura, para o desenvolvimento da sensibilidade e da imaginação criadora. Neste estudo, 

faremos referência a Esopo e a Fedro, os pais do gênero fabulístico, e ainda levaremos os alunos 

ao mundo greco-latino e aos mitos, por  intermédio de histórias míticos, porquer fazem parte do 

mesmo plano de ficção, que é a fábula. O cidadão, transformado em leitor e usuário da escrita, 

construirá o conhecimento com uma visão crítica da realidade, sempre descobrindo o saber para a 

vivência do mundo real através da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA MAZUR BENASSI 

ORIENTADOR: ESMERIA DE LOURDES SAVELI 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Leitura de diversos gêneros textuais na escola: práticas e saberes dos professores. 

Palavras-chave: leitura de diversos gêneros textuais, práticas e saberes dos professores, 

formação de leitores. 

Resumo: O objeto desta intervenção são as práticas e os saberes dos professores em relação à 

leitura no Colégio Estadual Professor Colares. A intervenção teve como objetivos: promover junto 

aos professores de diversas disciplinas, reflexões teóricas e práticas que sustentam o trabalho 

pedagógico na leitura dos diferentes gêneros textuais no espaço de sala de aula; possibilitar aos 

professores das diferentes disciplinas (re) significar o trabalho com a leitura dos diferentes 

gêneros textuais no espaço de sala de aula; discutir as práticas e os saberes dos professores em 

relação à leitura de diferentes gêneros textuais em sala de aula; bem como, compreender as 

dificuldades que os professores enfrentam no dia a dia de sala de aula com o trabalho de leitura. 

O suporte teórico para a compreensão do objeto esteve assentado em Freire (1982), Foucambert 

(1994, 1997), Kleiman (1989), Kramer (2001), Solé (1998), Silva (2005), Smith (1999), Saveli 
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(2003, 2007) dentre outros. O uso constante do diálogo entre as práticas e os saberes dos 

professores podem contribuir para a formação de leitores. Acreditamos que a leitura é um 

processo mental de vários níveis e complexidades e, por isso, a leitura precisa ser ensinada e 

discutida com todas as disciplinas dentro das escolas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura: explorando o gênero carta 

Palavras-chave: leitura; gêneros textuais; carta. 

Resumo: A produção didático-pedagógica “Leitura: explorando o gênero carta” se constitui em 

uma unidade didática. Traz teóricos como Solé, Silva, Foucambert, Freire, dentre outros, e faz 

uma breve reflexão sobre o tema leitura. Esta unidade tem como objetivo oferecer ao professor 

diversas possibilidades de se desenvolver práticas de leitura sobre o gênero carta em sala de 

aula. A escolha por esse gênero se justifica, por um lado, porque a utilização do mesmo é histórica 

e, por outro lado, porque esse gênero possui uma especificidade que vai da simples prática de 

escrever carta para alguém à produção de um texto de contestação de uma situação sócio-

econômico e político de um fato representativo na sociedade. Como sugestão de trabalho é 

apresentada a carta do “Zé agricultor para o Luis da cidade” e a “Carta a Senhora Educação” além 

de alguns livros, sites, filmes, músicas que falam sobre o tema. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA PRADO 

ORIENTADOR: MIRIAN HISAE YAEGASHI ZAPPONE 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Do navegador ao leitor – descobrindo o mundo do conto 

Palavras-chave: Leitor; gênero; conto; virtual; impresso. 

Resumo: Este projeto, cujo tema é “Do leitor ao navegador – descobrindo o mundo dos contos”, 

objetiva levar o aluno a conhecer o gênero textual conto por meio da internet, para em seguida 

buscá-lo na página impressa, amparado pela DCE`s e teóricos como Aguiar (1988), Foucambert 

(1994), Chartier (1998), Bloom (2001). A intenção é mostrar como a prática de da leitura de uma 

obra pode levar a outra, pois ao contrário do que parece o jovem aprecia, sim uma boa leitura. 

Dessa forma, buscamos contribuir para a prática das leituras virtuais e impressas na sala de aula, 

bem como incentivarmos o interesse do aluno, pelo gênero textual conto. Considerando sua 

acessibilidade e sua praticidade, porque trata-se de uma narrativa curta, breve, concisa, 
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esperamos que muitos leitores a prefiram, mas que a partir dela, busquem novas leituras, até 

trilharem rumo à leitura dos clássicos da literatura universal. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Do Leitor ao Navegador - Descobrindo o mundo dos Contos 

Palavras-chave: conto - viagem - descoberta – leitura. 

Resumo: O presente projeto objetiva desenvolver, junto aos alunos de oitava série do Ensino 

Fundamental da Escola São Vicente Palloti, na cidade de Mandaguari, PR, um trabalho de 

pesquisas na rede virtual que possibilita aos participantes, a definição da palavra conto, uma vez 

que a grande maioria mostra-se renitente a leituras de obras literárias na íntegra, sendo a Internet 

hoje um meio acessível tanto na escola quanto ao alcance da maioria, bem como uma ferramenta 

preferida por todos, podendo mediar e propiciar o gosto pela leitura. Além de provocar os alunos a 

pesquisar a origem da palavra conto, como este surgiu e os contistas mais significativos, 

pretende-se também convocá-los a escolher um conto, e buscar sentido para a leitura. Serão 

estudados os argumentos, os elementos composicionais do gênero, as marcas linguísticas, a 

complexidade e a participação do leitor na leitura. Sendo o leitor sujeito presente no texto lido, 

busca-se ainda a leitura pelo prazer. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VILMA APARECIDA DO CANTO 

ORIENTADOR: TANIA BRAGA GUIMARAES 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A construção de sentido a partir da leitura com o gênero quadrinhos 

Palavras-chave: leitura; interpretação; sentido; quadrinhos. 

Resumo: Esse artigo propõe atividades de leitura de quadrinhos com ênfase na interpretação. A 

prática de leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a fazer 

inferências sobre o mundo e tudo que nos cerca. Porém, ao depararmos com os textos impressos, 

quase sempre um problema torna-se evidente: a dificuldade para compreender e interpretar o 

texto lido. A interpretação é a busca dos sentidos atribuidos a algo, no caso, o texto. Ao interpretar 

um texto é exigido do leitor conhecimentos de várias naturezas. O conhecimento do sistema 

linguístico, o conhecimento do contexto sócio-histórico-cultural e o conhecimento dos mecanismos 

de produção de sentido. Portanto, para interpretar são necessárias habilidades, que vão além do 

que é dito pelas palavras. É possível perceber a presença de quadrinhos na vida de quase todos 
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os indivíduos, mesmo antes deles entrarem em contato com a leitura e a escrita. A leitura de 

imagem estimula rapidamente a realização da inferência e da interpretação. Ao explorar a junção 

das duas linguagens, verbal e não verbal, no gênero quadrinhos possibilita-se sua utilização em 

todas as disciplinas de ensino. Sendo assim, esse artigo faz-se necessário no trabalho 

pedagógico, pois apresenta estratégias de leitura com o 

gênero quadrinhos para alcançar a competência leitora. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e Interpretação: A Construção de Sentido a Partir da Leitura com o Gênero 

Quadrinhos 

Palavras-chave: leitura; interpretação; inferências; conhecimento; quadrinhos. 

Resumo: Esse material didático propõe atividades de leitura, com ênfase na interpretação. A 

prática de leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a fazer 

inferências sobre o mundo e tudo que nos cerca. Porém, ao deparar-se com os textos impressos 

quase sempre um problema torna-se evidente: a dificuldade para compreender e interpretar o 

texto lido. Ao interpretar um texto é exigido do leitor conhecimentos de várias naturezas. O 

conhecimento do sistema linguístico, o conhecimento do contexto sócio-histórico-cultural e o 

conhecimento dos mecanismos de produção de sentido. Portanto, para interpretar são 

necessárias habilidades, que vão além do que é dito pelas palavras. Os quadrinhos estão 

presentes no cotidiano das pessoas mesmo antes de aprenderem a ler: a imagem possibilita 

inferência e interpretação quase imediata. Desse modo, é possível utilizar os quadrinhos 

explorando sua linguagem verbal e não verbal. Sendo assim, esse material faz-se necessário no 

trabalho pedagógico, pois apresenta estratégias de leitura com o gênero quadrinhos para alcançar 

a competência leitora. As práticas de leitura serão compreendidas, no caderno pedagógico, como 

processo de produção de sentido a partir das interações sociais ou relações dialógicas dadas 

entre texto e leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VILMA GONZAGA RIBEIRO DIAS 

ORIENTADOR: ROOSEVELT ARAUJO DA ROCHA JUNIOR 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Poesia:um gênero que emociona, diverte, resgata e valoriza a cultura 

Palavras-chave: poesia-criatividade-oralidade 
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Resumo: O artigo “Poesia: um gênero que emociona, diverte, resgata e valoriza a cultura” 

apresenta os resultados da implementação do projeto de intervenção pedagógica do Plano de 

Desenvolvimento Estadual (PDE), no Colégio Estadual Juscelino K. de Oliveira, na cidade de São 

José dos Pinhais, PR, numa turma de 2º ano do ensino médio, no ano de 2010. Surgiu após se 

perceber o pouco tempo que os alunos dispunham para leitura. Trata da importância do trabalho 

com poesia em sala de aula para o desenvolvimento da imaginação, sensibilidade e criatividade 

do aluno, para que tenham uma visão diferente do mundo, sendo esta inovadora e divertida, 

percebendo que o estudo da poesia faz expressar nossas ideias, provoca reflexões e valoriza a 

oralidade, permitindo uma melhor interação social. Verificou-se que existem várias dificuldades 

para se trabalhar esse tipo de texto, pois o livro didático oferece pouco suporte para esse tipo de 

estudo. Buscou-se também, verificar a preferência dos alunos em relação a esse tipo de atividade 

e autores e a receptividade por parte de muitos é negativa. Constatou-se que esse gênero não 

está recebendo o devido valor nas escolas, mas durante a aplicação do projeto notou-se o 

interesse dos alunos pela leitura, bem como, uma grande melhora em suas produções escritas, 

onde eles, com apoio da professora, faziam suas revisões e as devidas correções. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Poesia: um gênero que emociona, diverte, resgata e valoriza a cultura 

Palavras-chave: Poesia, leitura, produção textual. 

Resumo: A escolha da poesia como tema deste projeto tem o objetivo de proporcionar aos alunos 

um conhecimento que possa enriquecer sua capacidade de produção e análise linguística, pois 

esse gênero fascinante proporciona o amadurecimento e a possibilidade de se encantar. O 

objetivo deste projeto é despertar nos alunos do ensino Fundamental e Médio o gosto pela poesia, 

levando-os a compreender e habituar-se à leitura, desenvolvendo a criatividade, a sensibilidade, a 

sociabilidade, o senso crítico e a imaginação criadora, oferecendo possibilidades para que 

observem e manuseiem textos diversificados pertencentes a diferentes gêneros literários. As 

atividades de produção de poesia serão desenvolvidas através de oficinas, nas quais 

primeiramente será necessária muita leitura para conhecermos a variedade de poesias e em 

seguida determinar um tema para a discussão, na qual o professor deverá orientar seus alunos 

para a percepção de aspectos importantes como: rimas, versos, estrofes, linguagem figurada, 

para que eles busquem mais informações, troquem ideias e tirem suas conclusões e afinal 

organizem suas ideias e escrevam de um modo diferente, novo, para que possíveis futuros 

leitores se emocionem e se divirtam ao ler seus textos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VILMA PLATH DISARO 

ORIENTADOR: VLADIMIR MOREIRA 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Leitura: uma necessidade textual e Pessoal 

Palavras-chave: Leitura diversificada, atividades diferenciadas, aprendizagem e melhoria no 

desempenho. 

Resumo: A leitura se constitui em desafio, pelo grande número de pessoas que mesmo 

escolarizadas não tem o hábito de ler. Há uma inoperância em relação aos conhecimentos sobre a 

necessidade de ler e interpretar para compreender bem o texto: para perceber que a leitura pode 

ser fator preventivo no surgimento de diversos equívocos na vida do cidadão. O objetivo principal 

desse trabalho é comprovar a importância da leitura como estratégia no desenvolvimento 

acadêmico, pessoal e social dos estudantes. Redirecionar o trabalho pedagógico existente no que 

diz respeito à leitura e formação de leitores: alertar os educandos para as diversas formas de 

leitura. Especificar o valor de cada uma delas e no que podem ajudar: utilizar a leitura nas 

diferentes linguagens: verbal, gráfica, plástica e corporal, como meio para produzir, expressar e 

comunicar suas idéias foram os direcionamentos metodológicos utilizados para alcançar o objetivo 

geral que foi atingido, principalmente pela participação e melhora na qualidade dos textos 

produzidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura: Uma Necessidade Textual e Pessoal 

Palavras-chave: Leitura, realidade, cidadania, conscientização 

Resumo: Vivemos em um país grandioso, que apresenta duas faces distintas: uma de belezas 

naturais, povo alegre, carnaval, paisagens exuberantes; e outra, de miséria, 

analfabetismo,desemprego, fome, desmandos, violência de todas as formas, prostituição e 

drogas. Temos consciência disso tudo pelas informações que recebemos pelos meios de 

comunicação dessas ocorrências. Acontecem diariamente fatos bárbaros, não se respeitam sexo, 

idade ou cor. Dentre os problemas enfrentados pela população, a falta de informação é uma das 

maiores, e isso seria amenizado se se concentrassem esforços e investimentos na educação. A 

escola recebe crianças de realidades muito diferentes e distantes nos valores morais, éticos, 

culturais e nos objetivos e ideais de vida. Em meio a essa realidade, a escola busca desempenhar 

sua função social, ajudando o aluno em sua formação intelectual e no exercício consciente de 

cidadania, propiciando-lhe uma identidade. A melhor arma que a escola tem para conseguir todos 
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esses objetivos, e muitas vezes não é utilizada, é a leitura. Ler é fundamental, através da leitura 

testamos os nossos próprios valores e experiências que comparamos com as dos outros. A 

verdadeira leitura consiste na captação de significados, numa crescente comunicação entre leitor 

e texto. Ela educa o homem, mantém-no atualizado no presente, permite-lhe uma reflexão sobre o 

passado e possibilita o processo futuro. Nossa pesquisa busca responder a seguinte pergunta: 

como fazer da leitura uma discussão da realidade social, política e econômica retratada nos 

diversos meios de comunicação, que abra caminho para a conscientização do cidadão? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VILMA SALETE DOS SANTOS PEREIRA 

ORIENTADOR: ARIANE CARLA PEREIRA FERNANDES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Os gêneros jornalísticos e a circulação de informações na sala de aula 

Palavras-chave: Sequência Didática. Gêneros Jornalísticos. Artigo de Opinião. 

Resumo: Os gêneros textuais variam, não são estáticos. Acompanham as transformações e o 

ensino de nossa língua deve compreender essa situação e permitir que os alunos que aprimorem 

seus conhecimentos linguísticos e discursivos. Por vivermos em um mundo em que a 

comunicação de massa se faz a cada dia mais presente, e por considerarmos a leitura um 

processo ativo, no interior do qual o leitor deve interagir de maneira atuante, o objetivo deste 

artigo é apresentar uma proposta pedagógica, utilizando uma sequência didática para o trabalho 

com os textos jornalísticos visando à formação de leitores questionadores e críticos, que se 

tornem responsáveis pela construção de sua própria cidadania. O que se descreve aqui é o 

trabalho com a escrita e análise do gênero opinativo, através dos textos jornalísticos em 

circulação, utilizando a proposta de Dolz e Schneuwly, ou seja, o trabalho com a produção dos 

gêneros textuais: Artigo de Opinião, Editorias e Carta ao leitor, através de uma Sequência 

Didática. A proposta em questão traz tudo isso, principalmente pela liberdade de expressão que 

terão através dos debates e da produção de textos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Os Gêneros Jornalísticos e a Circulação de Informações em debate na sala de aula 

Palavras-chave: Sequência Didática, Gênero Textual, Artigo de Opinião 

Resumo: Numa visão contemporânea do ensino de Língua Portuguesa, abordar os gêneros 

discursivos como objeto de ensino e linguagem interativa, redimensiona o processo pedagógico 
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da produção escrita no contexto escolar.O que se propõe nesta Unidade Didática é a participação 

e experiência, em sala de aula, com o gênero textual Artigo de Opinião permitindo aos alunos o 

reconhecimento e a distinção das formas de textualização utilizadas nas diversas situações. Com 

base no trabalho com os gêneros, pretende-se que os alunos entendam a função social da 

escrita, bem como tenham mais subsídios para desenvolver a sua capacidade de expressão 

linguística nas diversas situações comunicativas das quais participa em seu dia-a-dia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VILMAR FRANCISCO MANDRYK 

ORIENTADOR: CAIO RICARDO BONA MOREIRA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: Contrafábulas: um instrumento para a leitura disseminadora nas aulas de língua 

portuguesa 

Palavras-chave: leitura; fábula; contrafábula; disseminação. 

Resumo: Este trabalho trata do tema a disseminação da leitura a partir do trabalho com fábulas e 

contrafábulas nas aulas de Língua Portuguesa. Partiu-se do pressuposto de que o ato de ler não é 

uma atividade passiva. O leitor, na perspectiva da disseminação, tal como Barthes postulou em 

seus escritos, tem um papel fundamental na construção de sentidos de um determinado texto. 

Nesse sentido, a prática da leitura, em sala de aula, deve ter em vista o “prazer” de que nos fala o 

semiólogo francês. Objetiva-se com a presente  pesquisa analisar o potencial do gênero 

contrafábula para a promoção das habilidades literárias dos educandos, compreendendo os 

diferentes aspectos envolvidos nas diversas interpretações que as fábulas propiciam. Entende-se 

a contrafábula como uma releitura de uma fábula anterior, caracterizando-se como uma subversão 

do texto original, sendo denominada de paródia. Essa fábula “diferente”, que muitas vezes é 

adaptada a realidade, pode ser um instrumento eficaz, não só como incentivo à leitura e à 

produção, mas como uma forma de discutir a moralidade das fábulas tradicionais, 

problematizando pontos críticos e verdades construídas ao longo da história. A criação de 

contrafábulas pode ser uma forma eficiente não só de estimular a criatividade dos alunos por meio 

da intervenção em fábulas tradicionais, como também uma forma de propiciar uma reflexão sobre 

vivências sociais. Trata-se, aqui, não apenas de interpretar, mas de intervir em um dado texto e 

uma dada realidade. Foi utilizada como base para o trabalho a paródia desenvolvida por Pedro 

Bandeira, em “A cigarra e a formiga”. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Contrafábulas: um instrumento para a leitura disseminadora 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil. Contrafábulas. Disseminação. 

Resumo: O tema abordado trata da disseminação da leitura a partir de fábulas e contrafábulas 

nas aulas de Língua Portuguesa, sob o título ‘Contrafábulas: Um Instrumento Para Leitura 

Disseminadora’. Ciente de que, o leitor tem a função de construir sentidos por meio da leitura de 

textos determinados, tal contexto implica na prática da leitura em sala de aula tendo como 

premissa o prazer de ler como principal objetivo do trabalho proposto, isto é, desenvolver, 

estratégias de leitura de fábulas e contrafábulas visando promover as habilidades literárias dos 

educandos, compreendendo os diferentes aspectos envolvidos nas diversas interpretações que as 

fábulas propiciam. Esses mecanismos devem promover o entendimento da contrafábula como a 

releitura de uma fábula anterior, caracterizando a paródia, uma subversão do texto original. Escrito 

de modo diferente daquele inicial, o novo texto ‘contrafábula’ pode ser adaptado à realidade dos 

alunos, constituindo-se num instrumento eficaz em relação ao incentivo à leitura e nas 

apropriações de maneiras diversas para discussão da moralidade explícita em fábulas 

tradicionais. Para tanto, serão desenvolvidas atividades relativas à leitura (oral, individual, 

silenciosa, em grupo), dramatização (arte cênica), pesquisas (material impresso e on line), rodas 

de leitura (fábulas) e produção textual de contrafábulas. Para fundamentar o proposto serão 

empregadas paródias criadas por escritores como ‘A cigarra e a formiga’ (Pedro Bandeira) e 

Fábulas Tortas (Diléa Frates). O projeto destina-se à 3ª série do Curso de Formação de Docentes 

visando preparar os alunos para o trabalho com a literatura infanto-juvenil, uma vez que estão 

sendo formados profissionais da área educacional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VINICIO AUGUSTO DE SORDI 

ORIENTADOR: LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERREIRA DE MELLO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Crônicas de Luís Fernando Veríssimo: Estratégias de leitura. 

Palavras-chave: leitura; interpretação; crítica. 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo levar ao conhecimento dos alunos algumas obras de 

Luís Fernando Veríssimo e, através delas, explicar a importância da leitura, tentando dar um 

impulso inicial ao hábito de ler que deve ser a preocupação primeira de nossos jovens. Para se 

chegar a este objetivo, a metodologia utilizada foi a leitura da biografia de Luís Fernando 
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Veríssimo e de três crônicas, a saber: “conselho de mãe”; “Aquilo” e “Sexo e futebol”. Em seguida, 

os alunos iniciaram as atividades propostas no Material Didático elaborado. Para tanto, houve boa 

participação dos alunos que se mostraram interessados na leitura das crônicas, com raras 

exceções, e conseguiram realizar as atividades sem maiores dificuldades. Pode-se então, a partir 

dos resultados obtidos, concluir-se que o hábito da leitura deve ser desenvolvido a cada dia e, 

embora haja resistência por parte de alguns, deve haver insistência por parte dos professores, até 

que pelos menos um bom número de alunos adquiram esse hábito tão salutar. Procurou-se 

também passar para os alunos a ideia de que muitas vezes a leitura não é prazerosa, porém se 

faz necessária para que se atinja determinados objetivos na vida, como por exemplo a conquista 

ou aperfeiçoamento de uma profissão. Além do que a leitura é uma atividade que desenvolve o 

espírito, mantendo-o sempre ativo e produtivo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O desenvolvimento da prática da leitura e a formação do leitor competente. 

Palavras-chave: leitura; formação; competência. 

Resumo: O presente trabalho é uma unidade didática que tem por objetivo principal trabalhar o 

humor, presente nas crônicas de Luís Fernando Veríssimo. Para tanto, serão utilizadas as 

crônicas com os seguintes títulos: \"Conselho de mãe\"; \"Aquilo\" e \"Sexo e futebol\", que podem 

ser encontradas no livro do mesmo autor, intitulado \"Sexo na cabeça\". O material contém a 

biografia do autor, bem como os textos já citados, porém, não na íntegra, obedecendo, assim, as 

normas relativas aos direitos autorais. A principal intenção, ao trabalhar este material com os 

alunos, é a formação do leitor competente, bem como despertar o gosto pela prática da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: WALDEISA DOS SANTOS TRIBEK 

ORIENTADOR: WILSON RODRIGUES DE MOURA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Estratégias de leitura de textos poéticos: um novo olhar para a poesia 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Práxis. Motivação. Texto poético. 

Resumo: O presente artigo relata a Proposta de Intervenção Pedagógica realizada no ano de 

2010, na Escola Estadual Rui Barbosa-Ensino Fundamental, município de Mamborê. O objetivo da 

proposta foi despertar nos alunos de 7 séries o gosto e o prazer pela leitura de textos poéticos, 

pois estes não ocupam um espaço privilegiado  na escola e as atividades quando ocorrem não 
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despertam o interesse dos alunos, sendo estas muitas vezes, centradas no livro didático, principal 

suporte dos professor. Considerando este contexto, o presente artigo, embasado nos 

pressupostos Teóricos da Estética da Recepção, fundamentaram a prática pedagógica e 

subsidiaram as atividades propostas, estratégias metodológicas inovadoras que permitiram aos 

alunos um novo olhar para a poesia. O Método Recepcional de Bordini e Aguiar norteou este 

trabalho o qual, envolveu professor e alunos, numa proposta de leitura interativa e prazerosa 

incentivando o hábito da leitura de poesia na escola. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estratégias de Leitura de Textos Poéticos para a Formação de Alunos Leitores da 7ª série 

Palavras-chave: Leitura. Texto poético. Estética da Recepção. Práxis. Alunos. 

Resumo: A elaboração deste material didático consiste em apresentar algumas atividades de 

leitura para tentar minimizar um problema detectado pelos professores da sétima série, da Escola 

Estadual Rui Barbosa - Ensino Fundamental, do município de Mamborê, no tocante ao 

desinteresse dos alunos pela leitura, especificamente, pelo texto poético. Para isso, este Caderno 

Pedagógico está dividido em quatro partes, a saber: Introdução, Fundamentação Teórica, 

Proposta de atividades de leitura, Conclusão e Bibliografia. A Fundamentação teórica consiste em 

apresentar a teoria da Estética da Recepção, de Hans Robert Yauss, tendo como rumo norteador 

o Método Recepcional de Bordini e Aguiar, como também, nos estudos de Antonio Candido sobre 

o papel da literatura na Formação do Homem, ou seja, na humanização do próprio homem. 

Quanto às atividades, procurou-se uma metodologia que faz a fusão entre a teoria e a prática de 

leitura, de forma que, na interação entre alunos/professor, os horizontes de expectativas desses 

possam fluir a ponto de se perceber qual é o conhecimento que cada um tem sobre o texto 

poético e a vivência de mundo.Na conclusão, espera-se os resultados possam iluminar 

professores e alunos diante dessa prática pedagógica visando a contribuição para a formação de 

leitores críticos e reflexivos.O referencial teórico e a bibliografia apresentados são pertinentes à 

elaboração a este Caderno Pedagógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: WANILDE PEIJO GALERANI 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Proposta de aplicação de uma sequência didática para o ensino do gênero discursivo 
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propaganda institucional 

Palavras-chave: Gênero discursivo; propaganda;  sequência didática. 

Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão  sobre os resultados da implementação do material 

didático-pedagógico intitulado “Proposta de aplicação de uma sequência didática para o ensino do 

gênero discursivo propaganda institucional”, em quatro turmas de 6ª série, no Colégio Estadual 

Barão do Rio Branco – Ensino Fundamental e Médio (Londrina-PR), no decorrer do segundo 

semestre de 2010. O referido material  foi  elaborado durante  participação no PDE e apresenta  a 

fundamentação teórica ancorada, principalmente, no conceito bakhtiniano de gênero discursivo e 

no procedimento metodológico da sequência didática (SD) proposto por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly. Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa de  natureza qualitativa, 

usando o método pesquisa-ação para produção de conhecimento de uso efetivo no contexto 

educacional.  Concluída a SD, é possível afirmar que os alunos conseguiram identificar os 

principais recursos retóricos (explícitos e implícitos) e  icônicos em propagandas institucionais  (de 

natureza social e  divulgadas na mídia impressa),  utilizados com o intuito de influenciar o 

comportamento do leitor para adesão à mensagem veiculada, e suas produções de texto 

apresentaram características relativamente estáveis do gênero discursivo estudado, com função 

comunicativa real. Demonstra-se, assim,  a aplicabilidade da SD como uma alternativa viável para 

a prática de ensino de Língua Portuguesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Proposta de aplicação de uma sequência didática para o ensino do gênero discursivo 

propaganda institucional 

Palavras-chave: Gênero discursivo; propaganda; sequência didática. 

Resumo: O presente material didático-pedagógico, intitulado “Proposta de aplicação de uma 

sequência didática para o ensino do gênero discursivo propaganda institucional”, foi elaborado 

durante  participação no PDE/2009,  com o intuito de colaborar para que a  prática de ensino de 

Língua Portuguesa  tenha função comunicativa real, possibilitando aos educandos, além de  

conhecimento do gênero discursivo estudado,  tornarem-se  mais críticos,  exercendo a cidadania 

de forma consciente. A fundamentação teórica é ancorada, principalmente, no conceito 

bakhtiniano de gênero discursivo e no procedimento metodológico da sequência didática (SD) 

proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly. Objetiva-se, com a aplicação do referido material,  

propiciar ao aluno condições para que reconheça em propagandas institucionais, de natureza 

social e  divulgadas na mídia impressa, os principais recursos retóricos (explícitos e implícitos) e  

icônicos utilizados com o intuito de influenciar o comportamento do leitor para que  haja adesão à 

mensagem veiculada. Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa de  natureza 

qualitativa, usando o método pesquisa-ação para produção de conhecimento de uso efetivo no 
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contexto educacional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ZENEIDA APARECIDA INGLES 

ORIENTADOR: JANE KELLY DE OLIVEIRA 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: A palavra e a imagem; a imagem e a palavra: uma conexão  perfeita! 

Palavras-chave: gênero textual visual; práticas discursivas; texto imagético. 

Resumo: Este artigo apresenta uma proposta de trabalho com os alunos do colégio Estadual 31 

de Março, Ponta Grossa, Paraná   sobre o gênero textual visual e os elementos que o constituem . 

Para isso utilizamos estratégias de inferência textual para contextualizar a temática do texto à 

pratica social. O objetivo desta intervenção pedagógica é o de suprir as lacunas existentes no 

trabalho com o texto imagético  no trabalho com as práticas discursivas de leitura, oralidade e 

escrita.  Dessa forma o aluno terá instrumentos para a produção escrita de texto  a partir do texto 

infográfico. Para isso buscamos apoio e m autores como Kleiman, Romualdo, Bortone, Irandé 

Antunes, Koch, Terzi,Platão e Fiorin. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A palavra e a imagem:uma conexão perteita! 

Palavras-chave: gênero textual visual, estratégias, práticas discursivas, linguagem verbal e não-

verbal 

Resumo: A construção do material didático-pedagógico tem como alicerce as estratégias para a 

compreensão do sentido do texto. Neste momento estaremos buscando alternativas para sanar as 

dificuldades encontradas no trabalho com as práticas discursivas em sala de aula. Priorizaremos 

no material didático-pedagógico atividades sobre o gênero textual visual atrelado aos aspectos 

verbais. Neste processo de ensino-aprendizagem enfatizaremos um estudo relacionado às 

práticas discursivas de oralidade, leitura e escrita para que se efetive um trabalho que venha ao 

encontro do que contempla o estudo das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, 2008, o 

qual destaca as práticas discursivas como importante ferramenta para o trabalho com o texto. 

Além disso, priorizaremos a inferência do professor ao mediar o processo de leitura textual, a 

utilização dos textos visuais não apenas como recortes livrescos; a visão crítica do aluno ao ver o 

texto com as marcas do seu criador: o autor, sem apropriar-se do texto, desconsiderando as 

marcas do autor e a temática que o sustenta. Numa proposta de trabalho num investigativo 
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poderemos explorar o texto nas suas composições de linguagem verbal e não verbal, ao 

utilizarmos estratégias de seleção, levantamento de hipóteses, inferência e confirmação das 

hipóteses, reformulação ou reconstrução dos dados levantados pelos alunos. Através do gênero 

textual visual, oportunizarmos a unidade textual, relatando temas polêmicos e atuais sobre a 

política e economia que circundam a sociedade. Pretendemos com isso uma conexão perfeita 

entre a imagem e a palavra. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ZENETE EURICH 

ORIENTADOR: DANIEL DE OLIVEIRA GOMES 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: A improvisação como questão didática: música e literatura 

Palavras-chave: Leitura – poema – música – jogo dramático – improvisação. 

Resumo: O projeto “A improvisação como questão didática: música e literatura” têm por objetivo a 

ampliação do letramento literário do aluno do Ensino Médio – Formação de Docentes do Colégio 

Estadual José de Anchieta de Santa Maria do Oeste, por meio de ações pedagógico-literárias. A 

ação do Projeto é contribuir para o educando perceber a diferença da leitura que se faz de modo 

despreocupado e a leitura mais aprofundada, destinada ao estudo de um texto, poético ou/e 

musical.  Na prática de leitura, o aluno deve perceber o diálogo existente entre o texto, leitor, autor 

e outros textos presentes no cotidiano. Para que aconteça essa prática se faz necessárias ações 

pedagógicas específicas, formadoras, inovadoras para se atingir os objetivos propostos de 

letramento literário e da  improvisação da arte poética. Assim, a língua torna-se dinâmica e 

transformadora, a qual o estudante se apropria, interage e modifica, através da linguagem, o seu 

meio e o mundo. A questão da improvisação e dos jogos dramáticos surge como ferramentas para 

a prática de interpretação entre a música e a literatura em sala de aula, os quais foram 

fundamentais para a elaboração de modos estratégicos de aprendizagem.  Pelo gesto do 

improviso, a sala de aula deixa de ser um espaço menos rigoroso e “medonho” para os alunos e 

passa a ser um espaço de prazer aliado ao conhecimento e ao aprimoramento do gosto por 

estudar. Buscou-se o diálogo entre as artes (vários gêneros), enfocando a aproximação entre a 

música e a poesia, pois a primeira faz parte do cotidiano do educando, muitas vezes carregada de 

fatos marcantes que envolvem, bem como da realidade que o cerca. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Sensibilizações poético-musicais 

Palavras-chave: Leitura –  poema – música – jogo dramático – improvisação. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica: Sensibilizações poético-musicais  tem como 

foco o poema e a música, suas características e sua utilização com os alunos em sala de aula. 

Será tratado dos elementos que compõe o poema, sua história, e, principalmente sobre a 

importância de se realizar estratégias de leitura desse gênero na escola. O trabalho com poema e 

música será realizado por meio de temas, com sugestões de atividades de leitura de poesia no 

contexto escolar, bem como utilização do improviso e do jogo dramático como uma alternativa 

lúdica e criativa para o incentivo a práticas de leituras. Busca-se o diálogo entre as artes, e a 

aproximação entre a música e a poesia, pois a primeira faz parte do cotidiano do educando (não 

se predente discutir gênero musical) e está lá por meio das mais variadas formas, muitas vezes 

carregada de fatos marcantes (alegres ou tristes) que envolve a sua realidade, da comunidade, do 

país. A música está muito próxima da poesia, é um instrumento valioso para auxiliar a ação 

pedagógica, pois contribuirá no processo de formação de leitores críticos. 
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Artigo 

Título: Produuzindo e Editando: O uso da tecnologia nas aulas de Lingua Portuguesa 

Palavras-chave: Produção textual. Tecnologia. Aula em rede. 

Resumo: O material apresentado tem como objetivo usar os recursos do Editor de Textos de um 

computador para estimular a produção escrita dos educandos. Além disso, mostrar ao professor 

como usar essas ferramentas na preparação de aulas interessantes, criativas que provoquem o 

gosto pelo conhecimento As escolas procuram se equipar com a tecnologia para enriquecer o 

processo pedagógico: computadores, internet, lousas eletrônicas, redes sem fio, televisores, 

vídeos, rádios fazem com que a educação experimente mudanças significativas com esses 

recursos - sem mencionar sobre os problemas técnicos e outros que as escolas enfrentam nesta 

área. Então, fica clara a presença da mídia no espaço escolar. Por outro lado, esses mesmos 

recursos trazem uma série de dificuldades aos professores, seja na questão técnica sobre o seu 

uso, seja como explorá-los em suas áreas de estudo. Dentro desse contexto, estão os alunos 

inundados com informações diárias, novas descobertas da ciência, da história, da geografia, do 
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mercado, da infância, da violência, da música, das imagens, dos sons e infinitas fontes de novas 

informações. Sem dúvida nenhuma tudo isso precisa ser explorado, de forma que o aluno possa 

usufruir desse mundo informatizado da melhor forma e que não seja alienado a ele, mas sim que 

saiba utilizá-lo como forma de liberdade e crescimento. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Produuzindo e Editando: O uso da tecnologia nas aulas de Lingua Portuguesa 

Palavras-chave: Texto. Computador. Aulas em Rede. 

Resumo: O material apresentado tem como objetivo usar os recursos do Editor de Textos de um 

computador para estimular a produção escrita dos educandos. Além disso, mostrar ao professor 

como usar essas ferramentas na preparação de aulas interessantes, criativas que provoquem o 

gosto pelo conhecimento As escolas procuram se equipar com a tecnologia para enriquecer o 

processo pedagógico: computadores, internet, lousas eletrônicas, redes sem fio, televisores, 

vídeos, rádios fazem com que a educação experimente mudanças significativas com esses 

recursos - sem mencionar sobre os problemas técnicos e outros que as escolas enfrentam nesta 

área. Então, fica clara a presença da mídia no espaço escolar. Por outro lado, esses mesmos 

recursos trazem uma série de dificuldades aos professores, seja na questão técnica sobre o seu 

uso, seja como explorá-los em suas áreas de estudo. Dentro desse contexto, estão os alunos 

inundados com informações diárias, novas descobertas da ciência, da história, da geografia, do 

mercado, da infância, da violência, da música, das imagens, dos sons e infinitas fontes de novas 

informações. Sem dúvida nenhuma tudo isso precisa ser explorado, de forma que o aluno possa 

usufruir desse mundo informatizado da melhor forma e que não seja alienado a ele, mas sim que 

saiba utilizá-lo como forma de liberdade e crescimento. 
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Artigo 

Título: Jornal: prática de leitura e escrita 

Palavras-chave: leitura; jornal; estratégias; realidade. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo proporcionar aos alunos da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos), situações de leituras de notícias jornalísticas locais. O jornal por ser um rico 

suporte de gêneros textuais, desperta o interesse por assuntos diários no educando, que ao lê-lo 
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procura conferir e também discutir em sala de aula, notícias vistas e ouvidas em outros meios de 

comunicação. Adotar o jornal como estratégia de interesse pela leitura pode ser uma prática 

inserida nas aulas de português, como uma maneira de despertar o gosto pela leitura e na 

formação de bons leitores. A metodologia utilizada durante as aulas de leitura do gênero 

jornalístico, respalda-se nas estratégias de Isabel Solé (2008), seguindo os seguintes passos, 

antes da leitura, levantar o conhecimento prévio sobre o que o aluno lê, antecipando o argumento 

do texto a partir do título: durante a leitura, ouvir com atenção, responder os questionamentos 

levantados e verificar se as previsões feitas anteriormente são respondidas no decorrer do texto; 

depois da leitura recapitulação e explicação do texto lido para que aconteça uma adequada 

compreensão do texto. Aprender a ler exige-se que se ensine a ler, portanto as atividades de 

leitura propostas nesse material didático não são um luxo, mas sim uma necessidade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Jornal: prática de leitura e escrita 

Palavras-chave: Jornal, leitura, conhecimento, atividades. 

Resumo: A proposta de atividades com leitura de jornal: permite ao aluno receber informações, 

vivenciar situações reais de leitura e escrita, promover a observação e reflexão sobre o mundo a 

sua volta. Esse tipo de atividade também pode suprir a necessidade dos alunos por novidades, ao 

gerar diferentes fontes de conhecimento, além de ser uma possibilidade de conhecer a realidade 

através de jornal e vivenciá-la de uma forma mais dinâmica, contribuindo para a socialização do 

saber. O presente trabalho tem por objetivo proporcionar aos alunos da EJA (Educação de Jovens 

e Adultos) situações de leitura de notícias jornalísticas locais. Para que o leitor compreenda  o que 

irá ler, a metodologia utilizada respalda-se nas estratégias de Izabel Solé (2008), levantar o 

conhecimento prévio, antecipar o argumento do texto a partir do título, ouvir com atenção, 

responder os questionamentos levantados, verificar as previsões feitas anteriormente, recapitular  

e explicar o texto lido. Aprender a ler exige-se que se ensine a ler, portanto as atividades 

propostas para o ensino e a aprendizagem da leitura não são um luxo e sim uma necessidade. 

 


