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DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ABIGAIL ARAUJO 

ORIENTADOR: CLAUDIA VALERIA DONA HILA 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O CONTO DE TERROR E SUSPENSE: uma proposta de sequência 

didática para os 7º anos do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: letramento crítico; narrativa de terror e suspense; sequência 

didática. 

Resumo: A simples observação da realidade das avaliações das escolas, 

especificamente nas aulas de Língua Portuguesa, assim como as periódicas do 

sistema, dão conta da gravidade dos problemas que os alunos apresentam em 

suas práticas de linguagem de leitura e de produção textual. Esse cenário, 

comprovado pelas avaliações nacionais, requer que professores ressignifiquem 

suas aulas, quer teórica e metodologicamente. Nesse sentido, o objetivo deste 

artigo é apresentar resultados referentes à implementação de um projeto de 

intervenção no 7º ano, a partir da narrativa de terror e suspense, no ano de 2011, 

no Colégio Estadual Unidade Polo, em Maringá, Paraná. Adotou-se a sequência 

didática (DOLZ, NOVERRAZ, SCHENEUWLY, 2004) como organização 

metodológica e a Análise Dialógica do Discurso (BAKHTIN, 1992) como aporte 

teórico. Os resultados demonstraram que, apesar das limitações do material, os 

alunos desenvolveram capacidades linguajeiras para a escrita desses gêneros. 

Acrescente-se, ainda, que a elaboração do modelo didático e da sequência 

didática, doravante SD, aproximaram a professora PDE de teorias e métodos 

que lhe facilita o trabalho com este e outros gêneros textuais, em sala de aula. 

Além disso, a ferramenta SD, é metodologicamente idealizada sob a ótica do 

Interacionismo sociodiscursivo, na sua vertente mais didática e configura nas 

diretrizes curriculares do Estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A narrativa de terror e de suspense: Uma proposta de sequência didática 

para 6ª série(7º ano) 

Palavras-chave: Gêneros Textuais; Sequência Didática; Narrativas de Terror; 

Leitura. 



Resumo: A leitura e a escrita são importantes para implementar o letramento do 

aluno. Entretanto, não acontecem espontaneamente. A sequência didática é um 

procedimento que pode organizar estas aprendizagens, direcionando-as para 

gêneros específicos, selecionados de acordo com as necessidades detectadas. 

Este projeto tem o objetivo de proporcionar uma sequência didática, direcionada 

para tais necessidades, fazendo uso de uma temática de interesse do público 

alvo, para o qual se destina, ou seja, as narrativas de terror e de suspense. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADELIA SEVERINO DA SILVA 

ORIENTADOR: Fabiane Cristina Altino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: NARRATIVAS LITERÁRIAS CONTEMPORÂNEAS COMO MEDIADORA 

PARA LER E ESCREVER: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Conto e Sequência Didática. 

Resumo: Este artigo objetiva apresentar uma proposta de uma sequência 

didática (DOLZ & SCHNEUWLY, 2010), voltada principalmente para o 

reconhecimento do gênero conto com o intuito de envolver os alunos com leitura, 

análise e produção textual. O referencial teórico ancora-se no pressuposto do 

interacionismo-sociodiscursivo, que postula a necessidade de compreender 

práticas sociais aliadas à leitura e à escrita realizada pelos sujeitos em um 

contexto de produção. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Conto: pequena história,grandes emoções. 

Palavras-chave: Leitura;Escrita e Conto 

Resumo: O caderno pedagógico traz uma sequência didática do gênero 

conto,como mediadora para ler e escrever. Organizada por meio de atividades 

de modo a facilitar a progressão na aprendizagem da escrita. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADRIANA BENEDETTI VILLA 

ORIENTADOR: Sonia Aparecida Vido Pascolati 

IES: UEL 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leio, logo existo: formação de leitores competentes. 

Palavras-chave: leitura, competência, pesquisa 

Resumo: O Projeto \" Leio, logo existo: formação de leitores competentes\" tem  

como objetivo melhorar o nível de compreensão de texto escrito,  através do 

ensino de estratégias de leitura aos alunos de 5ª e 8ª  séries do Colégio Estadual 

Marumbi. É um trabalho de pesquisa de  cunho diagnóstico com a intenção de 

identificar se as dificuldades de  leitura apresentadas pelos alunos são as 

mesmas na série inicial e  nal do 2º ciclo de alfabetização.O grande desafio é 

fazer com que a escola rompa com as práticas de leitura segundo as quais o ato 

de  er está submetido ao simples mecanismo de decifração. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADRIANA CRISTINA GOBBI 

ORIENTADOR: Vera Helena Gomes Wielewicki 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Memórias, uma proposta de letramento para jovens e adultos 

Palavras-chave: Memórias; Letramentos;Jovens e Adultos 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma intervenção pedagógica 

realizada com alunos da Educação de Jovens e Adultos, ensino fundamental, 

com o objetivo de verificar como metodologias que ressaltam as práticas 

discursivas que privilegiam o leitor e seu contexto no processo de ensino podem 

contribuir para conduzir os alunos à leitura, aprimorar seus conhecimentos e 

ampliar a capacidade de leitura dos educandos, tendo o gênero memórias 

literárias como conteúdo de estudo. O trabalho aborda algumas reflexões sobre 

os conceitos que subjazem os Novos Estudos do Letramento, sobre a 

importância do modelo de letramento escolar adotado para se trabalhar a língua, 



destacando sua dimensão social, em que as práticas discursivas devem estar 

relacionadas ao contexto social em que os indivíduos estão inseridos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Memórias literárias, uma proposta de letramento para jovens e adultos 

Palavras-chave: Memórias; Letramentos; Jovens e Adultos 

Resumo: Tendo em vista buscar alternativas metodológicas para o ensino da 

leitura e escrita para jovens e adultos, embasados por uma concepção que 

valorize aspectos culturais e sociais da língua, direcionou-nos aos Novos 

Estudos de Letramento. Seu enfoque principal é que as práticas discursivas 

estão vinculadas às formas de usar a linguagem, de fazer e retirar sentido dela, 

relacionando à visão de mundo das comunidades, ao seu contexto e realidade, 

para que assim, essas práticas se transformem em algo significativo, capaz de 

desenvolver, aprimorar os conhecimentos e a capacidade de uso da língua, e 

assim, possibilitar ao educando ampliar sua participação social. Nessa 

perspectiva, as práticas pautam-se sobre os conceitos de gêneros textuais, onde 

a língua se materializa, focando o estudo sobre as condições de produção do 

gênero memórias literárias. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ADRIANE SCHERER 

ORIENTADOR: Celia Bassuma Fernandes 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Leitura sob a Perspectiva Discursiva 

Palavras-chave: Tiras; Discurso; Interpretação 

Resumo: O Projeto “Leitura por meio de Tiras” foi aplicado com o intuito de 

desenvolver a prática da leitura nos alunos, pois eles não gostavam de ler, 

devido a classe social ou falta de incentivo da família em ler livros, revistas, 

jornais, entre outros. Desse modo para tentar sanar essas dificuldades, 

aplicamos o projeto utilizando a Análise do Discurso, teoria da interpretação de 

origem francesa. Tal teoria trouxe grandes contribuições, porque ao término da 

aplicação da Unidade Didática, observamos que os alunos já tinham outra 



opinião sobre leitura desse tipo de texto pois demonstraram grande interesse 

pela leitura de tiras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma proposta de leitura por meio de Tiras 

Palavras-chave: Tiras, Discurso, Interpretação 

Resumo: A presente unidade foi desenvolvida com o objetivo de desenvolver a 

prática da leitura dos alunos da quinta série do Colégio stadual da Vila John 

Kennedy, Ensino Fundamental e Médio. Do nosso ponto de vista, as dificuldades 

por eles apresentadas derivam da falta do interesse por esta prática, à qual se 

aliam outros fatores como a falta de incentivo da família, e a classe social à qual 

pertencem, que não lhes possibilita ou restringe o contato com os livros e meios 

de comunicação de massa. Assim, nosso objetivo é desenvolver uma proposta 

de leitura com o gênero textual tiras, sob o viés do discurso de tradição francesa, 

que como se sabe, procura compreender como um texto significa, levando em 

conta as condições em que ele foi produzido, bem como os efeitos de sentido 

que dele decorre. Portanto, essa proposta fornece subsídios que contribuem 

para o desenvolvimento de leitores críticos, aptos a entender como o texto 

produz sentidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALAINE COSTA NADER PERUSSO 

ORIENTADOR: Thiago Alves Valente 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Para gostar de ler: a literatura infantil em questão 

Palavras-chave: Formação leitor;leitura;método Recepcional;prática escolar. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo incentivar práticas de leituras 

habituais, implementando estratégias e técnicas que seduzam para o prazer de 

ler, buscando conhecimentos para a formação do senso crítico e despertando 

uma nova consciência sobre a importância da leitura; ampliando e transformando 

sua visão de mundo por meio do texto literário. O acesso aos mais variados 

textos possibilita aos alunos estabelecer relações em diferentes níveis, 



fornecendo requisitos para que consiga interpretar o que se lê e possa criar, 

utilizando-se dos conhecimentos adquiridos através dela. A obra literária traz 

uma intertextualidade percebida nos temas, nas diferentes épocas e nos 

diálogos constantes entre obra/autor/leitor. E para a literatura infanto-juvenil é 

atribuída a responsabilidade na formação da consciência de mundo das crianças 

e dos jovens. O método a ser utilizado será o Recepcional das autoras Bordini e 

Aguiar (1988). Processa-se em cinco etapas, favorecendo sempre a interação 

entre o texto e o leitor, atribuindo sentido ao texto e viabilizando a quebra da 

mesmice que há na constante confirmação de expectativas. A avaliação do 

método deve ser uma leitura mais exigente que a inicial em termos estéticos e 

ideológicos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Para gostar de ler: identidade e sociedade 

Palavras-chave: Formação leitor; Leitura; Método Recepcional; Prática Escolar. 

Resumo: Visto que os alunos do Ensino Fundamental não possuem o hábito de 

ler, este trabalho tem como objetivo incentivar a leitura, criando estratégias e 

técnicas que seduzam para o prazer de ler, buscando conhecimentos para a 

formação do senso crítico e despertando uma nova consciência sobre a 

importância da leitura, ampliando e transformando sua visão de mundo através 

da leitura literária. O acesso aos mais variados textos possibilita aos alunos 

estabelecer relações em diferentes níveis, fornecendo requisitos para que 

consiga interpretar o que se lê e possa criar, utilizando-se dos conhecimentos 

adquiridos através dela. A obra literária traz uma intertextualidade percebida nos 

temas, nas diferentes épocas e nos diálogos constantes entre obra/autor /leitor. 

E para a literatura infantil é atribuída a responsabilidade na formação da 

consciência de mundo das crianças e dos jovens. O método a ser utilizado será 

o Recepcional, autoras Bordini e Aguiar (1988). Processa-se em cinco etapas, 

favorecendo sempre a interação entre o texto e o leitor, atribuindo sentido ao 

texto e viabilizando a quebra da mesmice que há na constante confirmação de 

expectativas. Avaliação do método deve ser uma leitura mais exigente que a 

inicial em termos estéticos e ideológicos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALBA TISQUE MACHADO 

ORIENTADOR: Jane kelly de Oliveira 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Reconstruindo Histórias Infantis 

Palavras-chave: Histórias Infantis; Leitor; Reconstrução 

Resumo: O presente artigo apresenta resultados do projeto “Reconstruindo 

Histórias Infantis”, o qual foi elaborado para o Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2010, do estado do Paraná. Relatamos aqui sua 

implementação, que teve início com a elaboração de uma Unidade Didática. Para 

sua elaboração, utilizamos a obra “Que História é Essa?” do autor Flávio de 

Souza e desenvolvemos atividades voltadas para alunos da 5ª série do ensino 

fundamental, do Colégio Estadual Ary Barroso, na cidade de Wenceslau Braz, 

Paraná. Através do conto e reconto de histórias infantis, incentivamos o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, bem como a compreensão dos textos e a 

manifestação dos alunos como contadores de histórias. Ao término do projeto, 

observei a socialização da comunidade escolar e o despertar do gosto pela 

leitura nos alunos envolvidos, bem como a descoberta da biblioteca escolar 

como um palco para as mais diversas leituras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Reconstruindo Histórias Infantis 

Palavras-chave: reconstrução, histórias infantis,leitor 

Resumo: Ao pensar um ensino de qualidade, reportamo-nos à Biblioteca 

Escolar como espaço dinâmico, que, além de desenvolver o conhecimento, está 

intimamente ligada à leitura, e todas as práticas que dela decorrem. A Biblioteca 

Escolar contribui para a formação intelectual e o desenvolvimento dos 

alunos/cidadãos, pois é palco onde buscarão a riqueza dos aspectos formativos 

e maior compreensão do texto e do contexto, visando a sua formação leitora, 

crítica e fluente. Esta proposta é um desafio aos alunos e caberá a você 

Professor dar vida ao material que será utilizado, organizando, conduzindo, 

orientando em todo processo ensino/aprendizagem. Ao desafiar os alunos à 

descoberta, como se fosse um jogo de idéias, estaremos objetivando viabilizar a 



autoconstrução do conhecimento na formação para a cidadania, através da 

leitura e reconstrução das histórias infantis. De acordo com a metodologia de 

Intervenção Pedagógica a Pesquisa-Ação aqui aplicada cada uma das quatro 

unidades, gerará alunos apaixonados pela leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALICE KOVALCZUK DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Jaime dos Reis Sant Anna 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Paródia de as mil e uma noites na web 

Palavras-chave: Leitura;tecnologia;paródia 

Resumo: A ideia surgiu da vontade de utilizar as tecnologias disponíveis na 

escola, nas aulas de literatura, como uma forma de despertar o interesse dos 

alunos pela leitura e escrita. Para desenvolver as atividades foi utilizada uma 

webquest, onde foram postadas as atividades que se realizaram. Estimulou-se 

a pesquisa investigativa na internet, o pensamento crítico e a produção de 

paródias, publicados na web, no site do colégio Talita Bresolin, no serviço 

youblisher. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Paródia de As mil e uma noites na web 

Palavras-chave: Literatura;Tecnologia;Paródia 

Resumo: A ideia é transformar os horizontes de expectativas do professor, da 

escola, dos alunos, da comunidade familiar e social, por intermédio de práticas 

que envolvam a leitura de alguns contos fantásticos do livro As mil e uma noites 

e a utilização dos computadores da sala de informática para as produções de 

paródias com as narrativas selecionadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ALIETE CASAGRANDE ROVEDA 



ORIENTADOR: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A Arte de escrever como exercício de cidadania 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Cartas; Sentidos. 

Resumo: O Artigo enfatiza o estudo de Cartas do Leitor, cuja aplicação envolveu 

alunos do 2º Ano do Curso Formação de Docentes da Educação Infantil Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. A fundamentação teórica alicerçou-se em 

estudos de Análise de Discurso Francesa especificamente em Eni P. Orlandi, 

para quem a Análise de Discurso nos coloca em estado de reflexão e nos leva a 

uma relação menos ingênua com a linguagem. Para a efetivação das atividades 

foram utilizados inúmeros e diversificados recursos. Dentre eles destacaram-se: 

pesquisa sobre os atos de leitura e escrita junto aos alunos, leitura e análise 

histórica de diversas modalidades de cartas, exibição de vídeos e finalização do 

projeto que culminou com a leitura de matérias da Revista Veja e 

encaminhamento de Cartas do Leitor para a referida revista. O presente trabalho 

teve êxito, na medida em que incentivou nos alunos participantes um novo olhar 

tanto sobre a leitura quanto sobre a escrita. Estas passaram e ser vistas não 

apenas como exercícios escolares, mas como construtoras de novos sentidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A ARTE DE ESCREVER: UM EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Cartas; Sentidos. 

Resumo: As atividades desenvolvidas nesta Unidade Didática abordarão sobre 

a importância que a Análise de Discurso Francesa exerce sobre os atos de leitura 

e escrita nas aulas de língua portuguesa. A fundamentação teórica baseia-se em 

BAKHTIN e ORLANDI. A materialidade textual será composta por Cartas (em 

especial Cartas do Leitor). O encaminhamento metodológico será dinâmico, com 

destaque para a fundamentação teórica e análise ideológica com o objetivo de 

construção de novos sentidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AMERI SONIA MAROSO 



ORIENTADOR: Mirian Schroder 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O PRAZER DE LER POR MEIO DOS CONTOS DE FADAS 

Palavras-chave: Leitura; Gênero Textual; Conto de Fadas; Imaginário. 

Resumo: O presente artigo apresenta o desenvolvimento de novas alternativas 

e práticas levadas aos alunos para perceberem a importância da leitura, 

baseando-se na concepção sociointeracionista de leitura e de sujeito que “[...] se 

constrói em sociedade e vai adquirindo habilidades de interação. Daí o sujeito 

social, interativo, que detém suas ações.” (KOCH, 2003, p.14). Também 

considera que “[...] cabe ao professor desvendar e oferecer aos alunos as 

oportunidades que cada tipo de literatura oferece” (CUNHA, 1995, p.54) e que 

“ler é um prazer que pode ser saboreado a qualquer hora” (ABRAMOVICH, 2001, 

p.152). A partir dessas reflexões, pensou-se em trabalhar o gênero Conto de 

Fadas como material de apoio e, por meio deste gênero, mostrar aos alunos a 

importância da leitura e seus benefícios, resgatando, portanto, o gosto pela 

leitura, vivenciando a fantasia e a emoção, através do lúdico, inserindo os 

educandos no mundo da leitura. O trabalho foi desenvolvido com uma turma do 

6º ano (Ensino Fundamental) da rede pública por se tratar de uma faixa etária 

em que os alunos acolhem os contos de fadas com maior entusiasmo, dedicação 

e predisposição a realizarem as atividades sugeridas. Diversas estratégias foram 

propostas para que o aluno realmente pudesse sentir o quanto a leitura é 

importante para seu desenvolvimento. De acordo com Solé (1998, p.69-70) “as 

estratégias de leitura servem para que o leitor aprenda a aprender” e para que 

isso acontecesse foram desenvolvidas atividades como: oficinas de leitura, 

atividades dinâmicas, ornamentação da sala, jogos de leitura, dinâmicas de 

oralidade e dramatização dos contos. Estas estratégias permitiram ao aluno 

construir seu conhecimento, adquirindo interesse e gosto pela leitura, 

exercitando sua capacidade de raciocínio, interpretação e desenvolvimento de 

sua oralidade, possibilitando um melhor desenvolvimento da leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O prazer de ler por meio dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: Leitura;Contos de Fadas; Imaginação. 



Resumo: O projeto “O PRAZER DE LER POR MEIO DOS CONTOS DE FADAS” 

visa buscar novas alternativas e práticas que levem os alunos a perceberem a 

importância da leitura, para tanto, baseia-se na concepção sociointeracionista de 

leitura e elege o gênero conto de fadas como material de apoio. Por meio deste 

gênero pretende-se conscientizar os alunos sobre a importância da leitura e seus 

benefícios, resgatar o gosto pela leitura, vivenciar a fantasia e a emoção e, 

através do lúdico, inserir os educandos no mundo da leitura. O presente projeto 

será desenvolvido numa turma do 6º ano (Ensino Fundamental) por se 

enquadrar em uma faixa etária em que os alunos acolhem os contos de fadas 

com maior entusiasmo, dedicação e predisposição a realizarem as atividades 

sugeridas. Serão desenvolvidas diversas estratégias como: oficinas de leitura, 

atividades dinâmicas, ornamentação da sala, jogos de leitura, dinâmicas de 

oralidade e dramatização dos contos. Espera-se que estas estratégias permitam 

ao aluno construir seu conhecimento, adquirindo interesse e gosto pela leitura, 

que seja capaz de exercitar sua capacidade de raciocínio, interpretação e 

desenvolver melhor sua oralidade e que o presente trabalho tenha grande 

relevância para a escola e possibilite um melhor desenvolvimento da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA ADELIA DE LIMA 

ORIENTADOR: WAGNER FERREIRA LIMA 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Formando Leitores Através de Contos Literários Eróticos 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Erotismo; Conto; Interpretação 

Resumo: Este artigo fundamenta sua perspectiva de abordagem num 

referencial teórico voltado especificamente para a formação de leitores, devido 

ao problema verificado atualmente em nossas escolas de desinteresse e 

desprazer pela leitura, especialmente a literária. Propomos aqui um trabalho que, 

além de refletir sobre as possíveis causas desse problema, visa a melhorar a 

qualidade do ensino da leitura na escola, por meio do estudo de contos literários 

eróticos. A escolha de tal gênero se deve ao fato de este compreender narrativas 

literárias curtas sobre situações que envolvem erotismo e sexualidade, temas 



que exercem forte influência nos alunos. Essa proposta possibilita, assim, a 

aproximação entre o adolescente e o texto literário. A boa receptividade do aluno, 

ao utilizar o material de leitura elaborado, comprovou que um material atrativo, 

inusitado e próximo da sua realidade é capaz de despertar o gosto pela leitura e 

contribuir para a formação de leitores eficazes, esclarecidos e críticos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Formando Leitores Através de Contos Literários Eróticos 

Palavras-chave: Leitura; Interpretação; Alunos; Conto; Erotismo. 

Resumo: A produção didático-pedagógica fundamenta sua perspectiva de 

abordagem num referencial especificamente sobre o tema Leitura Literária, 

Compreensão, Interpretação e a Interação de Contos Eróticos, como mecanismo 

educacional, que norteará o estudo e análise dos mesmos (orais e escritos). Uma 

obra que contenha no seu contexto o erotismo e a sexualidade, seja explícita ou 

não, causa um interesse maior; fazendo do leitor um participante dos momentos 

relatados pelo narrador, já que os alunos são adolescentes, querendo leituras 

que os atraiam. A motivação para leitura, envolve curiosidade e abertura a novos 

conhecimentos e informações. Quando os alunos encontram assuntos 

específicos de seu interesse a participação é maior. Já que a leitura prepara-os 

como pessoa e cidadão esclarecido, crítico e exigente, questionador em relação 

à sociedade em que vive. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA AMBROSINI PATEL 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O SENTIDO DA LEITURA EM MATERIALIDADES DIVERSAS TENDO 

O HERÓI COMO ENFOQUE PRINCIPAL 

Palavras-chave: Leitura discursiva; sujeito-herói; Efeito de 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 7º ano do Curso Fundamental do Colégio Estadual Santa Inês de 

Chopinzinho – Pr, NRE de Pato Branco. O presente trabalho tem como objetivo 

geral enfatizar a leitura como um processo discursivo, que se constitui a partir de 

sujeitos e de práticas, sinalizando que os sentidos sempre podem ser outros. 

Além de trabalhar a leitura como prática discursiva resultante de um 

funcionamento da memória, sinalizando que os textos nunca são originais, mas 

que advém de outros, já-ditos e significados antes, em outro lugar. Os 

fundamentos deste estudo foram centrados na Análise de Discurso, de linha 

francesa, desenvolvida por Michel Pêcheux e, no Brasil, por Eni Orlandi. Nesse 

aspecto teórico, a preocupação está nos processos de significação e não nos 

conteúdos textuais, analisando que um discurso nunca é o primeiro e que cada 

vez que se faz uma leitura a mesma adquire um novo significado e que os 

sentidos não são mais os mesmos, mesmo tendo ligação com a sintaxe e com o 

contexto sócio-histórico. O projeto teve como conteúdo estruturante a leitura 

como prática social e discursiva. Buscou-se textos de materialidades variadas, 

com enfoque o herói, nas HQ’s, sinalizando para os processos de constituição 

do texto e para as múltiplas possibilidades de sentido. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Representação de heróis em diferentes materialidades discursivas 

Palavras-chave: Leitura; textos; herói; sentido; AD. 

Resumo: Propomos, neste trabalho, a leitura na perspectiva discursiva e o 

objeto de estudo são os heróis em diferentes tempos e materialidades, visando 

à relação de heróis da atualidade com os de diferentes períodos históricos. Aqui 

trabalharemos a leitura como prática discursiva resultante de um funcionamento 

da memória, sinalizando que os textos nunca são originais, mas que advém de 

outros, já-ditos e significados antes em outro lugar. Alguns conteúdos 

constituirão o corpus desta unidade didática, como: conhecer a estrutura das 

histórias em quadrinhos; o surgimento dos heróis na História; a leitura de textos 

cujos personagens principais sejam heróis; trabalhar histórias em quadrinhos 

com heróis e “super-heróis”; realizar a análise oral de textos narrativos; leitura 

de livros ou capítulos que envolvam seus heróis preferidos, buscar quem e quais 

são seus heróis, produção de HQs criando seu herói. Considerando esses 

pressupostos, o trabalho está centrado no funcionamento da língua na história e 



os sentidos de herói em relação a um tempo histórico que será desencadeado 

por meio da leitura de diferentes materialidades, envolvendo conversas, debates, 

produção de sínteses, seminários, análises textuais de materialidades diversas. 

Com essas atividades, buscamos não os conteúdos dos textos, mas o modo 

como neles se constituem efeitos de sentido de heróis inscritos em diversas 

FD´s. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA CACILDA DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: JULIANA DA SILVEIRA 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: ANÁLISE LINGUÍSTICA: COMO PASSAR EFETIVAMENTE DA TEORIA 

À PRÁTICA? 

Palavras-chave: Ensino de língua materna; gramática contextualizada e 

reestruturação textual 

Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão sobre a contextualização do ensino 

gramatical às atividades de leitura, de produção e de reestruturação textual, a 

partir de textos prontos e/ou das produções dos alunos. Nesse sentido, 

elaboramos uma Sequência Didático-Pedagógica, na tentativa de demonstrar 

como um texto pode ter a sua estrutura linguística explorada, evidenciando, aos 

aprendizes de Língua Materna, a língua em seu funcionamento. Objetivamos 

com este trabalho fazer um elo entre teoria e prática. Para isso, organizamos 

uma série de atividades, com o propósito de serem exploradas tanto em relação 

ao contexto socio-histórico-ideológico de produção, quanto no que se refere as 

suas marcas linguístico-discursivas e a sua estrutura formal. Evidenciamos 

durante a Implementação do projeto na escola que a apropriação do texto pelo 

aluno acontece em várias etapas, todas elas influenciadas pelo professor, o qual 

deve interagir com os alunos no sentido de levá-los a descobrir que o estudo da 

gramática não se resume em decorar regras, mas sim na compreensão da 

organização do texto, bem como na dos elementos gramaticais que ligam as 

palavras, frases, parágrafos, retomando ou avançando ideias defendidas pelo 

autor. Acreditamos que tal iniciativa possa contribuir, de algum modo, 



provocando outras análises que possibilitem caminhos os quais viabilizem ao 

professor de Língua Portuguesa explorar categorias gramaticais, dentro de 

situações reais de uso da língua. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Análise Linguística: como passar efetivamente da teoria à prática? 

Palavras-chave: Texto; Análise Linguística;  Refacção Textual. 

Resumo: Tendo como objetivo demonstrar como o texto, pode ter sua estrutura 

linguística explorada, evidenciando aos aprendizes de Língua Materna, a língua 

em seu funcionamento, foi que organizamos esta Sequência Dicática. 

Compreendemos, porém que não se pode reduzir a exploração da estrutura 

linguística a exercícios simplistas e assim sendo, procuramos organizar 

atividades para serem exploradas tanto em relação ao contexto de produção, 

bem como quanto as suas marcas linguístico-discursivas e sua estrutura formal. 

Com questões que provocam tanto a leitura como a interpretação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA CRISTINA RODRIGUES SCLARSKI 

ORIENTADOR: Paulo Rogerio de Almeida 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Professor informatizado - Deletando o analfabetismo digital 

Palavras-chave: TV multimídia, tecnologias educacionais, internet 

Resumo: O uso das Tecnologias Educacionais exige uma formação bastante 

ampla e profunda dos educadores. Portanto, a falta desses conhecimentos torna 

muito difícil para que ele saiba integrar e tirar proveito das novas tecnologias no 

desenvolvimento dos conteúdos. Pretende-se com este projeto, utilizar software 

livre (LINUX), a internet e a TV multimídia como apoio à criação de material 

diversificado para as aulas de Língua Portuguesa. Isto se dará através de 

investigação das dificuldades apresentadas pelos professores; atendimento 

individualizado e em grupo a fim de sanar essas dúvidas; uso da internet para 

pesquisa de material, além da criação de material próprio (slides e vídeos) para 

uso principalmente na TV multimídia. A partir dessa prática, busca-se facilitar o 



trabalho do professor e um maior interesse do aluno o que se reflete na sua 

aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Professor informatizado - deletando o analfabetismo digital 

Palavras-chave: TV multimídia; tecnologias educacionais; internet 

Resumo: O uso das Tecnologias Educacionais exige uma formação bastante 

ampla e profunda dos educadores. Portanto, a falta desses conhecimentos torna 

muito difícil para que ele saiba integrar e tirar proveito das novas tecnologias no 

desenvolvimento dos conteúdos. Pretende-se, com este projeto, utilizar software 

livre (LINUX), a internet e a TV multimídia como apoio à criação de material 

diversificado para as aulas de Língua Portuguesa. Isto se dará através de 

investigação das dificuldades apresentadas pelos professores; atendimento 

individualizado e em grupo a fim de sanar essas dúvidas; uso da internet para 

pesquisa de material, além da criação de material próprio (slides e vídeos) para 

uso principalmente na TV multimídia. A partir dessa prática, busca-se facilitar o 

trabalho do professor e um maior interesse do aluno o que se reflete na sua 

aprendizagem 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA GLAUCIA ZIRONDI ESTEL 

ORIENTADOR: Wagner Vonder Belinato 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Estratégias de leitura: formação do leitor competente a partir do gênero 

textual conto 

Palavras-chave: Estratégias; Leitura; Contos 

Resumo: Este artigo descreve e apresenta os resultados obtidos na implantação 

do projeto integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

direcionado a alunos do Ensino Fundamental, 9º ano, do Colégio Estadual 

Nestor Víctor, na cidade de Pérola/PR. Tal projeto de intervenção pedagógica 

teve como tema a viabilidade do uso das estratégias de leitura capazes de formar 

leitores eficientes e críticos que compreendam os textos lidos a partir do estudo 



de contos, oportunizando a possibilidade de um posicionamento crítico perante 

a leitura. Como encaminhamento metodológico desse trabalho com o gênero 

textual conto, propôs-se as ações de leitura baseadas na teoria de Isabel Solé 

sobre estratégias de leitura e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 

Estado do Paraná de Língua Portuguesa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias de leitura: formação do leitor competente a partir do gênero 

textual conto 

Palavras-chave: Estratégias; Leitura; Contos 

Resumo: O presente material didático tem como tema a viabilidade do uso das 

estratégias de leitura capazes de formar leitores eficientes e críticos que 

compreendam os textos lidos a partir do estudo de contos, visto que, a leitura é 

importante para a vida e para formação intelectual dos indivíduos na sociedade. 

Como encaminhamento metodológico desse trabalho com o gênero textual 

conto, propõe-se ações de leitura baseadas na teoria de Isabel Solé sobre 

estratégias de leitura. Para tanto, a presente produção didática é iniciada com 

uma introdução sobre leitura e sua importância. Logo após, é trabalhado o 

gênero textual conto, instigando os alunos a respeito dos conhecimentos prévios 

sobre esse gênero para acrescentar novas informações. Só assim será 

proporcionada a leitura e análise dos contos: “Felicidade Clandestina” de Clarice 

Lispector e “A Caolha” de Júlia Lopes de Almeida, às quais serão utilizadas as 

estratégias do antes, durante e depois da leitura, que serão, aqui, 

compreendidas como diálogo entre o leitor e o texto, o autor, o contexto de 

produção e o contexto de leitura. Espera-se, assim, contribuir com a formação 

de leitores competentes que busquem sentido nos textos lidos e que tenham a 

possibilidade de posicionar-se perante a leitura 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANALISE BENNEMANN 

ORIENTADOR: CLARICE LOTTERMANN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  



Título: Dos best-sellers às lendas brasileiras: motivando a leitura no ambiente 

escolar. 

Palavras-chave: leitura; lendas; estratégias de leitura; formação de leitores; 

ensino. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência com a leitura 

de lendas brasileiras, através de estratégias previamente planejadas, em uma 

turma de 7º ano do ensino fundamental, da rede pública do estado do Paraná. 

Com o título “Motivando a leitura por meio de lendas”, 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 ao longo das aulas. Para o desenvolvimento da leitura eficaz foram 

planejadas atividades e momentos que permitiram, ao leitor, perceber a 

intertextualidade entre as lendas brasileiras e os livros da Série Crepúsculo e 

Harry Potter, a partir dos quais foram desencadeadas as atividades, partindo do 

universo de livros já conhecidos pelos alunos, no intuito de levá-los a ampliar seu 

leque de leituras. Os resultados obtidos na implementação deste projeto 

pedagógico permitem afirmar que toda prática pedagógica intencional e 

diferenciada com a leitura em sala de aula traz bons resultados e contribui 

decisivamente para desenvolver a proficiência e o gosto pela leitura, além de 

demonstrar a aplicabilidade das abordagens propostas. O trabalho está pautado 

nos estudos de Isabel Solé, que afirma que o interesse se cria, dependendo dos 

objetivos e estratégias de que o mediador lança mão; de Michèle Petit, que 

afirma que é o professor ou o bibliotecário que muitas vezes cativa o aluno para 

a leitura; e Magda Soares que enfatiza sobre a evolução dos conceitos de 

alfabetização e letramento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Motivando a leitura por meio de lendas. 

Palavras-chave: leitura; letramento; lendas; cultura oral. 

Resumo: No Brasil, o processo de ensino e aprendizagem tem se apresentado 

ineficiente, fato comprovado pelos resultados obtidos em programas 

governamentais avaliativos. Neles, evidenciou-se que a leitura de muitos alunos 

se restringe tão somente à decodificação dos vocábulos, sem relacionar o lido 

aos seus conhecimentos de mundo e sobre o assunto. Faz-se necessário 



ensinar o aluno a ler de forma significativa, para o seu crescimento intelectual e 

pessoal, investindo no Letramento, que é um processo constante e infindável. 

Para tal, optou-se trabalhar a leitura com o gênero textual lenda, pois o contato 

com alunos revela que eles têm muito interesse por histórias que envolvem 

fantasia, seres mitológicos, vampiros, bruxos, lobisomens, como se pode 

constatar pelo sucesso de livros e filmes que trazem esses ingredientes. 

Aproveitando o interesse dos alunos por este tipo de literatura, quer-se 

desenvolver a leitura significativa, a ampliação dos conhecimentos e oportunizar 

que esta leitura de mundo lhes possa dar mais autonomia para conviver, 

trabalhar e relacionar-se socialmente. Metodologicamente, o trabalho será 

desenvolvido por meio da apresentação de ciclos de lendas fazendo sempre 

relação com as obras das séries Harry Potter e Crepúsculo, e também outras 

leituras de sites da internet. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA LUIZA SALES PEDROZA 

ORIENTADOR: Wilma dos Santos Coqueiro 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: A Formação de Leitores no 6º Ano: Uma Proposta de Estudo de Contos 

Africanos e Afro-Brasileiros. 

Palavras-chave: Literatura; Ensino; Estética da Recepção; Contos africanos; 

Contos afro-brasileiros. 

Resumo: As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, propõem o 

trabalho com a diversidade cultural na escola. Sendo assim _ de acordo com As 

Diretrizes Curriculares para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (2004) que, baseadas na Lei nº. 10.639/2003, discute entre outros, a 

obrigatoriedade do ensino de conteúdos referentes à História, Artes e Literatura 

_ o presente projeto objetivou promover o incentivo à leitura por meio de contos 

Afro-Brasileiros e Africanos, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Pretendia-se, assim, assim, o estudo de textos literários que despertassem a 

curiosidade, a sensibilidade, buscando utilizar os contos como instrumento de 

humanização do indivíduo e de conhecimento de mundo. Para tanto, foram 



trabalhados contos de origem Afro-Brasileira e Africana, buscando aproximação 

dos alunos com essas culturas e tornando a escola pública mais democrática e 

igualitária, aberta para a inclusão e a diversidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Formação de Leitores na 5ª Série: uma proposta de estudos de contos 

Africanos e Afro-Brasileiros 

Palavras-chave: Literatura africana e afro-brasileira; contos; método 

recepcional. 

Resumo: Dentro da proposta das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Fundamental, de promover um trabalho com a diversidade cultural na escola e 

de acordo com as Diretrizes Curriculares para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (2004) que, baseadas na Lei nº. 10.639/2003, discute 

entre outros, a obrigatoriedade do ensino de conteúdos referentes à História, 

Artes e Literatura _ o presente projeto objetiva promover o incentivo à leitura por 

meio de contos Afro-Brasileiros e Africanos, a partir das 5ªs. Séries do Ensino 

Fundamental. Para tanto, serão trabalhados contos de origem Afro- Brasileira e 

Africana, buscando aproximação dos alunos com essas culturas, para que a lei 

seja de fato cumprida e a escola se torne democrática e igualitária, aberta para 

a inclusão e a diversidade.A proposta desse trabalho elege como metodologia 

do desenvolvimento crítico de leitura aos educandos o método recepcional, 

elaborado por Bordini e Aguiar (1988), com base nos pressupostos teóricos da 

Estética da Recepção de Jauss. Este método funda-se na participação do 

aluno/leitor diante de textos variados, de leituras inicialmente de fácil 

compreensão, despertando questionamentos e elevando o senso crítico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA GAZARINI ROUTOLO 

ORIENTADOR: Mariangela Peccioli Galli Joanilho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Ensino e Aprendizagem de Leitura: A Propaganda e Aprendizagem na 

Sala de Aula 



Palavras-chave: Gênero Propaganda; Teoria dos Gêneros Textuais; Ensino de 

Língua Portuguesa. 

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 o 

desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e produção 

textual como uma consequência do domínio do funcionamento da linguagem em 

situações de comunicação e que por meio dos gêneros discursivos é que as 

práticas de linguagem incorporam-se nas atividades dos alunos. A pesquisa foi 

realizada com alunos da 7ª série Ensino Fundamental, trabalhando tais 

considerações, que demarcam a relevância dos gêneros textuais nas propostas 

curriculares do ensino de Língua Portuguesa, passou, a seguir, à apresentação 

dos principais pontos norteadores das teorias de gênero que auxiliam na 

conceituação, descrição e caracterização do gênero propaganda, no que diz 

respeito aos seus aspectos linguístico-textuais, semânticos, pragmáticos e 

discursivos. O texto publicitário ou propaganda é um dos gêneros mais usados 

no ensino de leitura e produção de textos, onde a apresentação do roteiro que 

seguindo durante a abordagem do gênero propaganda explorou-se a 

compreensão do texto de modo que os alunos fossem capazes de refletir sobre 

os seguintes elementos: identificação da estrutura do gênero carta; mudança de 

grafia; objetivo comunicativo; informações extratextuais, tais como: fonte de 

publicação, texto não-verbal e compreensão da mensagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensino e aprendizagem de leitura: o jornal na sala de aula 

Palavras-chave: Gênero propaganda; Propaganda e publicidade; Teoria dos 

gêneros textuais; Ensino de língua portuguesa. 

Resumo: O texto publicitário ou propagando é um dos gêneros mais usados no 

ensino de leitura e produção de textos. Considerando que o desenvolvimento da 

autonomia do aluno no processo de leitura e produção textual é uma 

consequência do domínio do funcionamento da linguagem em situações de 

comunicação e que por meio dos gêneros discursivos é que as práticas de 

linguagem incorporam-se nas atividades dos alunos. Frente a tais 



considerações, que demarcam a relevância dos gêneros textuais nas propostas 

curriculares do ensino de Língua Portuguesa, passamos, a seguir, à 

apresentação dos principais pontos norteadores das teorias de gênero que nos 

auxiliarão na conceituação, descrição e caracterização do gênero propaganda, 

no que diz respeito aos seus aspectos linguísticos-textuais, semânticos, 

pragmáticos e discursivos. Muitas vezes a dificuldade de definir um gênero 

reside justamente na multiplicidade de critérios envolvidos, conforme os critérios 

referentes ao tipo de atividade humana implicada; critérios centrados no efeito 

comunicativo visado; critérios referentes ao tamanho e/ou à natureza do suporte 

utilizado; critérios referentes ao conteúdo temático abordado. No caso específico 

do gênero propaganda o formato é certamente um dos critérios que podem ser 

legitimamente utilizados para a definição do gênero. O uso dos elementos 

linguísticos também pode ser um critério de classificação. Entretanto, os 

elementos icônicos exercem diferentes funções em um texto publicitário: podem 

predominar no texto; podem completar, reforçar ou direcionar a interpretação da 

sequência linguística e podem ter função ideológica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA LUCHESI KAWAI 

ORIENTADOR: Daniela Zimmermann Machado 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Despertando o gosto pela leitura através do uso de metáforas em sala de 

aula. 

Palavras-chave: metáfora; interpretação; leitura; PDE. 

Resumo: A metáfora faz parte da comunicação coloquial das pessoas, está 

presente nas fábulas, parábolas, músicas, poemas e histórias infantis. A 

propaganda e o marketing fazem uso frequente de metáforas devido ao seu 

poder de persuasão. Na verdade, o que fica gravado como aprendizado em 

nossa mente não é o sentido literal da história, mas o sentido figurado e 

metafórico captado pelo nosso inconsciente. Ao professor, não espere inspirar o 

gosto pela leitura e pela escrita ensinando orações subordinadas e coordenadas, 

mas sim fazendo uso de símbolos que despertem interesse e curiosidade na 



interpretação. Este projeto pretende apresentar um estudo sobre a metáfora 

vista como um processo natural da linguagem humana em uso, despertando 

maior interpretação pela história em si e pelo gosto da leitura, uma vez que os 

alunos aprenderão conteúdos ocultos entre as frases, que até então eram 

invisíveis ou passava-se despercebidos pela forma de interpretar. Pretende-se 

apontar o uso de metáforas como ponte entre o conceito e a explicação, que não 

seria simples com palavras ou expressões literais o que, consequentemente, 

desenvolve a linguagem oral e escrita dos estudantes, ampliando seu 

vocabulário, seu repertório linguístico, além de incentivar a reflexão e o 

posicionamento crítico perante a leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Despertando o gosto pela leitura através do uso de metáforas em sala de 

aula. 

Palavras-chave: metáfora, interpretação, leitura. 

Resumo: A metáfora faz parte da comunicação coloquial das pessoas, está 

presente nas fábulas, parábolas, músicas, poemas e histórias infantis. A 

propaganda e o marketing fazem uso frequente de metáforas devido ao seu 

poder de persuasão. Na verdade, o que fica gravado como aprendizado em 

nossa mente não é o sentido literal da história, mas o sentido figurado e 

metafórico captado pelo nosso inconsciente. Ao professor, não espere inspirar o 

gosto pela leitura e pela escrita ensinando orações subordinadas e coordenadas, 

mas sim fazendo uso de símbolos que despertem interesse e curiosidade na 

interpretação. Este projeto pretende apresentar um estudo sobre a metáfora 

vista como um processo natural da linguagem humana em uso, despertando 

maior interpretação pela história em si e pelo gosto da leitura, uma vez que os 

alunos aprenderão conteúdos ocultos entre as frases, que até então eram 

invisíveis ou passava-se despercebidos pela forma de interpretar. Pretende-se 

apontar o uso de metáforas como ponte entre o conceito e a explicação, que não 

seria simples com palavras ou expressões literais o que, consequentemente, 

desenvolve a linguagem oral e escrita dos estudantes, ampliando seu 

vocabulário, seu repertório linguístico, além de incentivar a reflexão e o 

posicionamento crítico perante a leitura. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA MAZONI 

ORIENTADOR: Ana Paula Guedes 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: CRÔNICA: Mergulhos na Realidade e na Imaginação 

Palavras-chave: crônica; leitura; socialização; interpretação; escrita. 

Resumo: Este Projeto foi desenvolvido com a finalidade de provocar o interesse 

dos alunos e oportunizar estudo sobre a importância e a necessidade de 

desenvolver estratégias de leitura que estimulem os alunos a realizarem leituras 

significativas e que esta prática possa ser vivenciada como instrumento de 

aprendizagem, informação e lazer, tendo como suporte o gênero crônica. Com 

este trabalho, houve a oportunidade de perceber a necessidade de adotar uma 

postura criativa que estimule os alunos em formação, pois os mesmos não 

demonstram interesse pela leitura. Não são leitores proficientes. Dessa forma a 

falta dessa proficiência leitora constitui-se numa das principais causas das 

dificuldades dos alunos frente aos problemas da aprendizagem, sendo este um 

dos grandes anseios de todos os colegas da área de Língua Portuguesa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CRÔNICA: Mergulhos na Realidade e na Imaginação 

Palavras-chave: Crônica; Leitura; Socialização 

Resumo: Como, numa sociedade letrada, ler e escrever são aprendizagens 

importantíssimas para o desenvolvimento humano, esta Unidade Didática tem o 

objetivo de desenvolver atividades de leitura do gênero crônica que levem o 

aluno a familiarizar-se com diferentes temas, desenvolver uma atitude crítica, 

perder a ingenuidade, compreender e reagir ao texto. Sabendo-se que uma 

pessoa que não tenha desenvolvido essas habilidades de leitura pode se sentir 

excluído da sociedade, este é um desafio a ser enfrentado pela escola e 

professores de quaisquer áreas, pois a aquisição da leitura é imprescindível para 

agir de forma autônoma e crítica nesta sociedade letrada. Por isso optei pelo 

gênero crônica, com seu caráter de leveza e simplicidade, onde o aluno poderá 

facilmente se identificar nos temas triviais, corriqueiros que fazem parte do seu 



dia-a-dia , sentindo-se personagem e assim prendendo sua atenção e 

despertando seu interesse pela leitura, uma vez que esta atividade, na maioria 

das vezes, só é proporcionada na escola, cabendo maior responsabilidade dos 

professores essa tarefa tão difícil e ao mesmo tempo tão instigante. Esta 

Unidade Didática pressupõe uma metodologia ativa e diversificada, 

compreendendo o trabalho individual, o trabalho em duplas e a explicação do 

professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Santos Simon 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A LEITURA E A COMPREENSÃO DE CONTOS, ATRAVÉS DE TEMAS 

VOLTADOS AOS PROBLEMAS FAMILIARES. 

Palavras-chave:  
Resumo: Sabendo que a leitura propicia o desenvolvimento de uma atitude 

crítica e transformadora, é necessário selecionar leituras que envolvam temas 

que agucem a curiosidade do leitor ou temas que eles estão vivenciando no meio 

familiar. Pensando assim, trabalharemos a leitura de três contos a partir de 

temas familiares. Como as relações familiares encontradas em alguns contos 

podem sensibilizar e despertar os alunos para leitura e senso crítico? Os contos 

fictícios podem estar relacionados com a realidade de nossos leitores e ajudá-

los a mudar sua realidade? Assim, o projeto visa levar os alunos a uma reflexão 

sobre os problemas que envolvam conflitos familiares, resgatando e 

transformando o ambiente em que estão inseridos, através do diálogo e 

compreensão, adquirindo uma visão crítica de que o indivíduo poderá mudar ou 

transformar a realidade em que vive. Enfim, ler bem é compreender o que se lê. 

E se possível transformar sua realidade ou amenizar os problemas vivenciados. 

O projeto será aplicado com alunos da oitava série, num total de oito encontros. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A leitura e a compreensão de conto, através de temas voltados aos 

problemas familiares 

Palavras-chave: leitura, conto, família,conflitos. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico é uma ferramenta realizada a partir de 

estudos e orientações ofertadas pelo PDE- Programa de Desenvolvimento 

Educacional, que busca proporcionar ensino de qualidade a Educação Pública. 

O trabalho visa estimular o prazer pela leitura de Contos, pois são narrativas 

curtas, com poucas personagens, com um episódio principal e com o final 

inesperado. Outro aspecto importante a ser considerado é o exercício 

permanente da oralidade, estimulando o aluno a expressar-se. É no ato da leitura 

que o aluno amplia o seu universo de conhecimento, a capacidade de reflexão, 

o senso crítico e o gosto pela leitura, como ferramenta de aprendizagem. Os 

temas abordados nos contos serão: “conflitos familiares”, que estão 

direto/indiretamente ligados ao contexto social de muitos alunos. Espera-se 

aprimorar o pensamento crítico e aguçar a sensibilidade do educando, 

proporcionando-lhes mudanças positivas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA REINO CAVALIERI 

ORIENTADOR: Marcio Roberto do Prado 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: CLARISSA X BELLA : Semelhanças e diferenças entre as personagens 

de Érico Veríssimo e de Stephenie Meyer 

Palavras-chave: Personagem; Clarissa; Bella; Narrativa; Herói. 

Resumo: O texto apresenta o resultado buscado durante a pesquisa realizada 

com a finalidade de produzir material didático-pedagógico a respeito do estudo 

de personagens propondo atrair o adolescente para a leitura das narrativas 

literárias utilizando-se da análise da personagem Clarissa, do brasileiro Érico 

Veríssimo, em comparação com Bella, da estadunidense Stephenie Meyer, o 

que possibilitou também o estudo das relações entre as narrativas canônica e 

trivial, proporcionando ao aluno, por meio de excertos de livros com conteúdos 

relacionados à sua realidade e utilizando-se de novas tecnologias, oportunidade 



de perceber a importância da literatura como fonte de aquisição e construção do 

conhecimento de si próprio e do mundo que o cerca. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Adolescentes de Ficção: e aí, e aí qual é a diferença? 

Palavras-chave: Clarissa; Bella; narrativa; personagem; herói 

Resumo: O difícil processo de transição da infância para a adolescência 

interferindo no ensino-aprendizagem, levou a uma reflexão da qual resultou esse 

material didático que traz como proposta atrair o adolescente para o mundo das 

narrativas literárias, utilizando-se da análise da personagem “Clarissa”, do 

brasileiro Érico Veríssimo, em comparação com “Bella”, da estadunidense 

Stephenie Meyer, o que possibilita também o estudo das relações entre a 

narrativa canônica e a trivial. Proporcionando a ele, por meio de excertos de 

livros com conteúdos relacionados a sua realidade e lançando mão de 

ferramentas do mundo virtual, oportunidade de perceber a importância da 

literatura na construção do conhecimento do jovem, cativando-o para uma leitura 

reflexiva e crítica, num processo que continuará a ser desenvolvido pelo resto de 

sua vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANA ROSELY TROYNER YAMAMOTO 

ORIENTADOR: Marly Catarina Soares 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Os Quadrinhos vão ao cinema 

Palavras-chave: leitura, hq, filmes, diversidade, alteridade., 

Resumo: O presente artigo discute os resultados do estudo e aplicação de 

pesquisa qualitativa, obtidos através da implementação do projeto “Os 

Quadrinhos vão ao Cinema”, projeto de leitura de HQ e dos filmes que foram 

criados a partir dessas HQ. O referido projeto foi aplicado no Colégio Estadual 

Polivalente em Ponta Grossa – PR, no ano de 2011, a um grupo de alunos da 8ª 

série (9º ano) do Ensino Fundamental. Para coleta de dados utilizou-se de 

questionário respondido por 14 alunos, aplicação de uma unidade didática sobre 



o tema abordado e posteriormente uma produção de texto escrita por estes 

mesmos alunos. O objetivo principal do projeto foi propor situações de leitura de 

histórias em quadrinhos e também de alguns filmes que se originaram a partir 

delas a fim de analisarmos a abordagem dada nas HQ e nos filmes ao que 

consideramos “diferente”. A presente investigação foi fundamentada nas 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, onde a leitura é um dos eixos 

fundamentais da proposta curricular, juntamente com a oralidade e a escrita; nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e em diversos autores de importância na 

literatura educacional da área de leitura, HQ e cinema. Como resultados 

prováveis verificamos que as HQ suscitam a curiosidade dos adolescentes 

fazendo-os viajar em situações inusitadas de leitura não vivenciadas em leituras 

de outros gêneros. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: X-Men e Homem Aranha: Uma possibilidade de Leitura 

Palavras-chave: leitura; HQ; filmes; respeito; alteridade 

Resumo: Esta Unidade Didática apresenta algumas sugestões de atividades 

que poderão ser desenvolvidas com os alunos durante a execução do projeto de 

leitura. São atividades relacionadas a HQ e os filmes adaptados a partir delas, 

com o objetivo de tornar a leitura uma atividade prazerosa, atrativa e, além de 

tudo, refletir profundamente sobre \"o diferente\" presente tanto nos quadrinhos 

quanto nos filmes selecionados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANDREA ALESSANDRA SERRATO 

ORIENTADOR: Mirian Hisae Yaegashi Zappone 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Poesia no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Leitura. texto poético. Literatura 

Resumo: O presente artigo apresenta resultados da implementação pedagógica 

realizada no Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes, com alunos do sexto 

ano e aborda questões que envolvem a prática da leitura de poesia , uma vez 



que este gênero precisa ser resgatado em sala de aula, Propõe o estudo da 

poesia e a leitura do texto literário como objeto de entretenimento e de arte, 

distinguindo-se pela forma como este utiliza a linguagem além de incentivar o 

aluno a ver o e as mundo como cidadão capaz de refletir e questionar sobre as 

diferentes formas de leitura.Para tanto, foram utilizados vários poemas da 

literatura infantil bem como algumas músicas destinadas às crianças que fizeram 

a leitura e identificaram as convenções do texto poético presentes nas obras 

propostas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Poesia no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Leitura,Poesia, Letramento 

Resumo: A poesia precisa ser esgatada em sala de aula, portanto esta produção 

pedagógica aborda o estudo da poesia e propões a leitura do texto literário como 

objeto de entretenimento e de arte, distinguindo-se pela forma como este utiliza 

a linguagem. Objetiva incentivar o auno a ver o mundo com cidadão capaz de 

refletir sobre as diferentes formas de leitura. Para tanto, serão utilizados vários 

poemas da literatura infantilbem como algumas músicas destinadas às crianças 

onde farão a leitura e identificarão as convenções do texto poético presente nas 

obras propostas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANETE DO ROCIO VIEIRA 

ORIENTADOR: Ana Paula Guedes 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Leitura Cotidiana: A crônica como Gênero Motivador do Ato de Ler e 

Escrever. 

Palavras-chave: Leitura, Crônicas, Significado, Prazer 

Resumo: Este artigo tendo como objeto de estudo o ensino e aprendizagem de 

leitura e escrita, objetiva desenvolver e analisar metodologias que estabeleçam 

em torno da leitura/escrita um espaço de interação entre leitor/aluno utilizando 

textos/crônicas como recursos. Para este estudo, recorre-se a uma Bibliografia 



de metodologias e práticas educacionais e, paralelo, uma intervenção 

pedagógica na escola. O campo de pesquisa é um colégio da Rede Pública 

Estadual de Educação, localizado no município de Marilena – PR e os 

participantes da intervenção pedagógica são alunos da 8ª série, do referido 

colégio. A proposta deste projeto é conscientizar os alunos da importância da 

leitura na vida do ser humano, levando-os a ampliar seus conhecimentos tendo 

como enfoque do ensino aprendizagem o gênero crônica. A dificuldade de 

entender e interpretar o que se lê, se dá por falta de leituras inseridas num 

contexto social e histórico, o gênero textual é importante e ajuda a desenvolver 

a capacidade de leitura e escrita por diversas visões. A leitura e o trabalho 

efetivados pelo gênero crônicas, envolvem o conhecimento prévio do leitor, isto 

levará o aluno a uma aprendizagem significativa em sua vida escolar e social e 

tornará a aprendizagem da leitura uma tarefa para a vida inteira. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura cotidiana: a crônica como gênero motivador do ato de ler e 

escrever. 

Palavras-chave: Leitura; Crônicas; Significado 

Resumo: A leitura constrói significados por meio da compreensão e 

interpretação do texto que exigem do leitor a capacidade de reflexão e estimulam 

o prazer pelo ato de ler. O professor deve oportunizar aos alunos diversidades 

de gêneros textuais onde possam, com o auxílio da prática de leitura, 

desenvolver práticas de interação social. A proposta deste projeto é 

conscientizar e apresentar aos alunos a importância da leitura na vida do ser 

humano, levando-os a ampliar seus conhecimentos tendo como enfoque do 

ensino aprendizagem o gênero crônica. A dificuldade de entender e interpretar o 

que se lê, se dá por falta de leituras inseridas num contexto social e histórico, o 

gênero textual é importante e ajuda a desenvolver a capacidade de leitura e 

escrita por diversas visões. A crônica pode contar, comentar, descrever, 

analisar... em um texto curto e leve, isso permitirá desenvolver alternativas 

metodológicas que estabeleçam em torno da leitura/escrita um espaço de 

interação entre leitor/aluno. A leitura e o trabalho efetivados pelo gênero 

crônicas, estabelecem conhecimento prévio do leitor e sua capacidade de refletir 

sobre seus conhecimentos, isto levará o aluno a uma aprendizagem significativa 



em sua vida escolar e social. E tornará a aprendizagem da leitura uma tarefa 

para a vida inteira. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANGELINA ARAUJO CAMILO 

ORIENTADOR: Rita Maria Decarli Bottega 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: LEITURA LITERÁRIA: Encontros, Descobertas e Aprendizagens 

Palavras-chave: Leitura; Conto; Crônica; Gênero; Literatura 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da aplicação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, realizado no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE. O referido projeto propôs um trabalho voltado para leitura 

de gêneros textuais pertencentes ao universo da literatura, tendo em vista que, 

no processo de ensino- aprendizagem, quanto maior o contato com os gêneros 

textuais, mais possibilidade se tem de entender o texto e fazer múltiplas leituras. 

Dessa forma, optou-se por trabalhar com dois gêneros: o Conto e a Crônica. A 

escolha desses gêneros deu-se pelo fato de que são textos curtos, possíveis de 

serem trabalhados com alunos de 7º e 8º ano e que possuem riqueza literária. 

Nessa perspectiva, os objetivos do trabalho foram: Despertar o interesse dos 

nossos alunos para a leitura de textos literários (contos e crônicas); desenvolver 

o gosto pela leitura de textos narrativos, aguçando a capacidade de observar, 

imaginar, criar, expressando por diferentes formas suas ideias e pontos de vista; 

Formar leitores apreciadores de contos e crônicas. Foram trabalhados vários 

textos, organizados em forma de coletânea para consultas e leituras, as obras 

de quatro autores: Luís Fernando Veríssimo, Sérgio Porto (Stanislaw Ponte 

Preta), Lygia Fagundes Telles e Ana Maria Machado. Com o trabalho 

desenvolvido nas atividades de Implementação Pedagógica alcançou-se um 

resultado satisfatório, os alunos mostraram-se receptivos e participativos e 

gostaram das atividades. No final da Implementação, foi possível perceber 

amadurecimento dos alunos em relação à leitura e maior envolvimento deles 

com o texto literário, manifestado pelo aumento da procura de livros na biblioteca 

e do nível de leitura. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura: Encontros, Descobertas e Aprendizagens 

Palavras-chave: Leitura, Conto, Crônica, Gênero, Literatura 

Resumo: Historicamente, a leitura está vinculada à escola, instituição 

responsável pela educação dos indivíduos nas sociedades modernas, e 

especialmente pela alfabetização. Tudo o que ensinamos na escola está 

diretamente ligado, de uma ou outra forma, à leitura e depende dela para se 

manter e desenvolver. Essa unidade didática pretende mostrar uma proposta de 

leitura com base em dois gêneros literários (contos e crônicas). A escolha desses 

gêneros deu-se a partir de que são textos curtos, adaptados para um trabalho 

de 7º e 8º ano, que abordam os dramas humanos, comuns aos seres humanos 

nos diferentes momentos da vida. Nessa perspectiva, nosso objetivo maior é 

despertar o interesse de nossos alunos para a leitura de textos literários (contos 

e crônicas), levando-os a desenvolverem o gosto pela leitura de textos 

narrativos, exercitando a capacidade de observar, imaginar, criar, expressando, 

por diferentes formas, suas ideias e pontos de vista. Com isso, o trabalho 

proposto pretende interferir na formação de leitores apreciadores de contos e 

crônicas. O trabalho de implementação do projeto terá como base as obras de 

alguns autores: Luís Fernando Veríssimo, Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta), 

Lygia Fagundes Telles e Ana Maria Machado. Durante a implementação, os 

alunos terão contato com as obras dos referidos autores e farão leituras e 

interpretações, leitura silenciosa, oral, coletiva, pesquisas diversas e 

apresentações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANGELINA PEREIRA POSSINELLI 

ORIENTADOR: SILVINO IAGHER 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Os gêneros textuais por meio de vivência social: um desafio no processo 

da leitura e escrita compreensiva 

Palavras-chave: Cinema; interpretação; leitura 



Resumo: A necessidade de tentar recuperar e/ou despertar a capacidade leitora 

dos educandos fez surgir a proposta de levá-los a conhecer o cinema, um dos 

recursos didáticos com que se pode incentivar a leitura crítica, a leitura da 

narrativa audiovisual, bem como a experiência estética e textual que podem ser 

apreendidas por meio dos filmes. Assim, propuseram-se variadas atividades 

envolvendo essa temática, as quais foram desenvolvidas em quatro etapas: a 

primeira compreendeu um momento de conversa com os educandos sobre o que 

eles sabiam em relação ao cinema, a fim de iniciar as leituras de textos que 

tratam da origem do cinema, como se produz um filme e resenhas de filmes; a 

segunda contemplou o trabalho com um livro de literatura infanto-juvenil, a partir 

do qual foi produzido um filme; a terceira foi a de preparação dos educandos 

para irem ao cinema; a última etapa abrangeu atividades de releitura e resenha 

do filme assistido, impressões sobre a atividade no cinema, elaboração de 

cartazes de incentivo à cultura por meio do cinema. Em todas as etapas foram 

trabalhados os aspectos da interpretação coerente e crítica, bem como a análise 

linguística dos textos utilizados para leitura e a correção dos textos elaborados 

pelos educandos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os gêneros textuais por meio de vivência social: um desafio no processo 

da leitura e escrita compreensiva 

Palavras-chave: Cinema; interpretação; leitura 

Resumo: A necessidade de tentar recuperar e/ou despertar a capacidade leitora 

dos educandos fez surgir a proposta de levá-los a conhecer o cinema que é um 

dos recursos didáticos com que se pode incentivar a leitura crítica, a leitura da 

narrativa audiovisual, bem como a experiência estética e textual que podem ser 

apreendidas através dos filmes. Assim, propõem-se variadas atividades 

envolvendo essa temática, a serem desenvolvidas em quatro etapas: a primeira 

compreenderá um momento de conversa com os educandos sobre o que eles 

sabem em relação ao cinema, a fim de iniciar as leituras de textos que tratam da 

origem do cinema, como se produz um filme e resenhas de filmes; a segunda 

contemplará o trabalho com um livro de literatura infanto-juvenil, a partir do qual 

foi produzido um filme; a terceira será a de preparação dos educandos para irem 

ao cinema; a última etapa abrangerá atividades de releitura e resenha do filme 



assistido, impressões sobre a atividade no cinema, elaboração de cartazes de 

incentivo à cultura por meio do cinema. Em todas as etapas serão trabalhados 

os aspectos da interpretação coerente e crítica, bem como a análise linguística 

dos textos utilizados para leitura e dos textos elaborados pelos educandos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANITA FIORI KRUGER 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Da inocência à consciência. O estudo dos contos de fadas na perspectiva 

discursiva. 

Palavras-chave: Leitura; contos de fadas; interdiscursividade; simbólico. 

Resumo: A proposta desta pesquisa centra-se na leitura dos contos de fadas na 

perspectiva discursiva e propõe-se a contribuir para o aprimoramento da 

competência linguística e discursiva do aluno, utilizando-se dos pressupostos 

teóricos da Análise de Discurso aplicada à leitura e interpretação de dois contos: 

“João e Maria” e “Cinderela”, considerando a exterioridade/anterioridade e a 

discursividade. A escolha dos contos de fadas, como objeto de estudo, deve-se 

ao fato dessas histórias fazerem parte do imaginário dos sujeitos-alunos de todo 

e qualquer tempo. São histórias que continuam a significar, entretanto, cabe à 

escola e aos professores trabalhar de modo menos ingênuo essas questões, 

mostrando como a ideologia e o inconsciente operam no discurso, produzindo 

efeitos de sentido. Pois, os contos de fadas, apesar de fazerem parte de nossa 

cultura, muitas vezes, são significados de modo simplista, sem se refletir em 

torno da submissão e das relações de classe. Além disso, estas histórias 

encantam e isso é necessário e faz parte da leitura. O encantamento seduz e 

nossos alunos precisam ser seduzidos pela leitura e pela reflexão responsiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Da inocência à consciência. O estudo dos contos de fadas na perspectiva 

discursiva. 

Palavras-chave: Leitura; contos de fadas; interdiscursividade; simbólico 



Resumo: O presente material didático foi elaborado visando propor 

encaminhamentos que contribuam para o aprimoramento da competência 

linguística e discursiva do aluno, utilizando-se dos pressupostos teóricos da 

Análise de Discurso aplicada na leitura e na interpretação de dois contos de fada: 

“João e Maria” e “Cinderela”, buscando a interdiscursividade e a atualização dos 

sentidos. Na perspectiva discursiva, entende-se como leitor competente aquele 

que entende/interpreta/compreende o que lê e por esse processo considera 

também os não-ditos, os silêncios, enfim os pré-construídos que sinalizam para 

discursos outros, que retornam pelo trabalho da memória 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANOAR SILVESTRI 

ORIENTADOR: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: TECNOLOGIA EM REDE: uma via prazerosa de leitura e escrita para o 

ensino médio 

Palavras-chave: Leitura; Metodologias de Ensino; Ensino e Aprendizagem. 

Resumo: É por meio da leitura que nos apropriamos de novos conhecimentos, 

novas possibilidades de ver e entender a realidade. Contudo, com o passar dos 

anos e com o avanço crescente das tecnologias esta prática foi ficando de lado 

e é de suma importância para a convivência em uma sociedade cada vez mais 

letrada. Para que os alunos percebam a relevância e tenham contato com a 

diversidade de leituras e seus suportes, proporcionaremos visitas constantes à 

biblioteca, a sala de informática onde terão acesso a Internet, ao computador; 

produções escritas serão postadas no blog, como recurso tecnológico, como 

forma de interação com seus pares, expressando suas ideias e tendo acesso a 

opinião dos colegas. Encontra-se aqui um subsídio para que o ensino e a 

aprendizagem da leitura aconteçam de forma efetiva, que os alunos 

compreendam a função social desta prática e a utilizem na sua realidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A LEITURA EM SALA DE AULA: um resgate do prazer em ler. 



Palavras-chave: Leitura, metodologia, ensino, aprendizagem, tecnologia, blog. 

Resumo: Este projeto procura responder como resgatar o gosto e o prazer da 

leitura, tendo como objetivo desenvolver metodologias de ensino que promovam 

o hábito de ler. Tem como objetivo desenvolver metodologias de ensino que 

promovam o gosto pela leitura. No projeto estão previstas diferentes estratégias 

para alcançar os objetivos propostos, dentre elas: visitar a biblioteca da escola, 

para que os alunos tenham contato com a diversidade de material de leitura que 

há na Escola, e assim despertar neles o sentimento da leitura; organizar grupos 

de leitura, de acordo com o interesse dos alunos, no início com a leitura de textos 

de diferentes gêneros, em seguida de livros, após realizar momentos em que os 

grupos realizem a Contação das Histórias lidas e discutidas previamente; 

elaborar material didático-pedagógico impresso que envolva o ensino da Língua 

Portuguesa por meio do uso de diferentes gêneros textuais; apresentar aos 

alunos a caixa de leitura com diferentes textos para serem utilizados pelos 

alunos. A principal estratégia apoiada em recurso tecnológico da internet é a 

produção de blog para postagens de resenhas de textos e livros lidos em sala e 

em atividades diversas. Neste blog os alunos poderão interagir com os demais, 

dando sua opinião a respeito do livro lido por ele, bem como dos demais colegas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ANTONIA APARECIDA SORIA GARCIA 

ORIENTADOR: Cristian Pagoto 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO – TIC’s NO 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: ÊNFASE NO GÊNERO DISCURSIVO 

DIGITAL 

Palavras-chave: Informação; Comunicação; Língua Portuguesa; Gênero; 

Digital. 

Resumo: Este artigo visa propiciar algumas reflexões sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação – TIC’s – e sua importância no ensino de Língua 

Portuguesa, considerando os gêneros discursivos contidos na mídia digital. O 

estudo estrutura-se em referencial teórico pertinente para o estudo das TIC’s, 



abordando sua bibliografia referente ao gênero discursivo digital, buscando 

elencar os autores que teorizaram sobre este assunto. Com este referencial 

teórico, partiu-se para a aplicação do Projeto na Escola de atuação da autora. 

Preliminarmente, realizou-se o diagnóstico do nível de conhecimento do corpo 

docente de Língua Portuguesa frente às novas tecnologias, por meio de 

questionário. Em seguida, procedeu-se a reuniões de estudo por meio de 

material didático, apresentando aos educadores o referencial teórico que 

fundamenta o emprego destas tecnologias na educação e os gêneros 

emergentes no meio eletrônico. Por fim, o trabalho foi concluído com a realização 

de oficina prática de construção de um blog, com a finalidade de oportunizar 

contato direto dos docentes envolvidos com um dos gêneros textuais 

emergentes na esfera digital possibilitando, assim, a vivência da teoria 

anteriormente analisada e refletida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no Ensino de 

Língua Portuguesa:Gênero Discursivo Digital 

Palavras-chave: Informação; Comunicação; Língua Portuguesa; gênero; digital. 

Resumo: As transformações tecnológicas influem diretamente no cotidiano dos 

indivíduos, principalmente, no que se refere às Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, que possibilitam o compartilhamento de informações e interações 

imediatas que, por sua vez, influem diretamente na educação. Neste contexto 

mundial de novas tecnologias que possibilitam o surgimento dos gêneros 

discursivos eletrônicos, estão inseridos os profissionais da educação e os 

alunos, sendo que estes últimos já praticam a leitura e a escrita nos meios 

tecnológicos de comunicação. Aos professores, por sua vez, compete a 

incorporação das TIC(s), participando do processo de construção dos 

conhecimentos nessa esfera de comunicação. As Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica da Língua Portuguesa, considerando o contexto do discurso 

digital, dispõe que o trabalho com a disciplina considerará os gêneros discursivos 

que circulam socialmente, contemplando como conteúdo básico a esfera social 

de circulação midiática, tendo como gêneros discursivos blog, e-mail, chat, e 

outros, os quais ocorrem no âmbito das tecnologias da informação e da 

comunicação. Os professores, ao tomarem conhecimento das tecnologias 



midiáticas, podem auxiliar, direcionar e possibilitar a análise dos conhecimentos 

apropriados pelos alunos, contribuindo assim, para a crítica às contradições 

sociais, políticas e econômicas existentes na sociedade em que vive, 

transformando a realidade social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA EUNICE MORGADO 

ORIENTADOR: Lidia Maria Goncalves 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Tiras jornalísticas, charges e histórias em quadrinhos: caminhos para a 

leitura e para a escrita lúdica 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Charges. Tiras jornalísticas. Leitura. 

Produção textual. Ludicidade. 

Resumo: Este trabalho é fruto do estudo realizado durante os anos de 2010 e 

2011 dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, uma 

proposta de estudos proporcionada pela Secretaria de Estado da Educação – 

SEED, através do governo do Estado do Paraná. No caso específico deste nosso 

projeto de intervenção pedagógica, tivemos como objetivo geral promover a 

formação de leitores e como objetivo específico, a utilização de histórias em 

quadrinhos e charges no ensino da disciplina de Língua Portuguesa. A revisão 

bibliográfica mostrou que, embora timidamente, a utilização de histórias em 

quadrinhos e charges vem sendo feita por educadores de diversas disciplinas, 

tendo despertado o interesse dos alunos e a aprovação pela comunidade 

escolar. Em nossa prática pedagógica, utilizamos histórias em quadrinhos e 

charges, como instrumentos para impulsionar o processo de ensino 

aprendizagem. Neste texto, relatamos esta experiência e refletimos sobre o uso 

de novas metodologias, pois a inserção de diferentes possibilidades de ensinar 

apresenta-se como uma contribuição para alavancar o processo de ensino e 

aprendizagem. A experiência oral descrita foi desenvolvida com alunos do 

ensino fundamental, no CEEBJA - Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos, Professora Linda Eiko A. Miyadi, em Apucarana/PR. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: CHARGES E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: CAMINHOS PARA A 

LEITURA E PARA A ESCRITA LÚDICA 

Palavras-chave: LEITURA, HISTÓRINHA EM QUADRINHOS, CHARGES 

Resumo: O trabalho a ser desenvolvido neste PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional) visa buscar novas formas de incentivo à leitura e 

a escrita, além de contribuir com a prática pedagógica de outros educadores. O 

interesse espontâneo pelas Histórias em Quadrinhos (HQs) deve estar aliado a 

utilização do suporte de modo conveniente ao nível de desenvolvimento escolar 

ao ser colocado no cotidiano da sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA FERREIRA DA SILVA BUENO 

ORIENTADOR: SUELI DE JESUS MONTEIRO 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Contação de Histórias: Formação de Contadores 

Palavras-chave: Contação de histórias; Contadores; Valores Culturais 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo incentivar a arte de Contar 

Histórias, por meio de um grupo de Contadores - estratégia que proporcionou 

grandes momentos de prazer e que muito incentivou os educandos no interesse 

pela leitura, sensibilizando, inclusive, professores quanto à importância de 

recuperar também traços de oralidade. Neste sentido, trabalhar para 

proporcionar aos professores e aos alunos leituras diversas que possam 

contribuir para a aprendizagem, buscando formar cidadãos incansáveis na busca 

do conhecimento é tarefa, no mínimo, enriquecedora. A escolha da contação de 

história como instrumento de aceitação da leitura permite inferir a necessidade 

constante da busca de alternativas para a solução de um problema nacional: a 

falta de leitores críticos. É claro que tudo isso não é um processo rápido e que 

deve ser trabalhado gradativa e interativamente em todas as disciplinas para que 

a aprendizagem aconteça efetivamente, tornando-os seres capazes de se 

relacionar não só com eles mesmos mas também com o mundo que os envolve. 

Assim, coube- me criar condições para que meu aluno pudesse dialogar com os 



mais variados textos, considerando a literatura como uma ferramenta de apoio 

na formação de leitores e na construção do sujeito histórico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contar e Ouvir Histórias 

Palavras-chave: Contação de histórias; Leitura; Hábito de ler. 

Resumo: Contribuir por meio de contação de histórias, a construção do 

conhecimento e do desenvolvimento do aluno cidadão. Mediar a conquista pelo 

gosto da leitura. Também incentivar a arte de contar e ouvir histórias no espaço 

escolar, por parte de professores e educandos do Ensino Fundamental, 

reaproximando a literatura da existência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA JESUALDO FRUGERIO 

ORIENTADOR: CLAUDIA VALERIA DONA HILA 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: “A Fábula Moderna”: Uma Proposta de Leitura para 6º ano. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Sequência didática; Letramento; 

Resumo: Este trabalho apresentou como objetivo desenvolver o letramento 

crítico e o interesse pela leitura, por meio de uma sequência didática alçada no 

gênero fábula, junto a alunos do 6º ano, do Colégio José de Anchieta, no distrito 

de Água Boa, no município de Paiçandu, região noroeste do estado do Paraná. 

A escolha desse gênero específico a ser trabalhado junto aos estudantes, deu-

se em função de suas características textuais: narrativa curta, alegórica, que, 

embora escrita há muitos anos possui uma atualização temática e possibilita uma 

re-leitura e reflexões crítica sobre a sociedade e atitudes 

contemporâneas.Assim, por meio do gênero fábula buscou-se possibilitar o 

desenvolvimento de um leitor mais crítico e reflexivo, com habilidades de leitura, 

compreensão e interpretação não só dos textos em sala, mas também das 

situações cotidianas, ou seja, buscou-se desenvolver a integração entre as 

práticas linguísticas, textual e atitudinal. A sequência didática, perante a maioria 

dos estudantes, se configurou num instrumento que promoveu um maior 



interesse pela prática da leitura, o desenvolvimento da escrita, da comunicação 

oral e da confiança dos alunos durante a apresentação artística. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “A Fábula Moderna”: Uma Proposta de Leitura para 6º ano. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; Sequência didática; Letramento; 

Resumo: A leitura é tão importante na vida do individuo como o ar para viver, 

porém o ato de ler requer mais do que a vontade do aluno, pela precisa ter um 

direcionamento organizado que permita ao mesmo ser capaz de realizar uma 

leitura crítica, onde o ensino/aprendizagem desempenha um papel fundamental 

para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Nesse processo o 

Letramento significa dar sentido à língua através de diversos conhecimentos e 

gêneros da escrita e leitura, onde o aluno a cada dia descobre um mundo 

diferente do ontem. A escola sempre foi formadora de leitores capazes de 

interagir com os textos, no entanto, sabemos que a população brasileira não tem 

o hábito da leitura, sendo nas escolas tarefa difícil de conseguir desenvolver o 

gosto por essa prática. Neste trabalho será analisada uma atividade com alunos 

da 5ª série, utilizaremos os gêneros textuais para o ensino da leitura 

especialmente a Fábula “O Rei e o Rato”, que irá permitir que os alunos se 

reconheçam no gênero, identifiquem a utilização e suas características, além de 

que o gênero fábula permitirá que o educando reflita as ações, os 

comportamentos dos personagens e realize comparações com as atitudes atuais 

da sociedade. A pergunta a ser feita é, será que o aluno de 5ª série terá a 

compreensão necessária para perceber o significado da fábula? Diante do 

exposto o objetivo deste trabalho é possibilitar a construção e aperfeiçoamento 

de novos posicionamentos dos alunos com relação à leitura de uma fábula, 

discutidas e reescritas, direcionando para o cotidiano do aluno, 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: APARECIDA RAMAZOTTI DE CAMARGO 

ORIENTADOR: Rosana Figueiredo Salvi 

IES:  UEL 

Artigo  



Título: LETRAMENTO e PRÁTICA DOCENTE 

Palavras-chave: Letramento; Analfabetismo funcional; Interdisciplinaridade; 

Prática Docente. 

Resumo: Este artigo pretende abordar a importância do letramento como 

intencionalidade na ação educativa e sua vinculação com a interdisciplinaridade. 

Embora trate mais especificamente, devido à brevidade do trabalho, do 

letramento relacionado à alfabetização linguística, aborda também o letramento 

em relação às outras áreas do currículo e a relação entre os discursos praticados 

e a prática docente. Parte da análise de dados oficiais acerca do analfabetismo 

funcional, de constatações observadas como professora desde 1990 e mais 

especificamente durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, 

do qual fiz parte em 2011 e 2012. Busca aprofundar o tema em pesquisa 

bibliográfica. Encerra-se com algumas reflexões acerca do fazer educativo 

ancorado em práticas de letramento interdisciplinar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A literatura e suas interfaces geográfica e artística 

Palavras-chave: interdisciplinaridade; urbanização, literatura; geografia;arte 

Resumo: Com o objetivo de discutir as possibilidades de articulação entre o 

ensino de Geografia, Arte e Literatura, tendo como fio condutor os conteúdos, 

esta é uma proposta didática pautada na pedagogia histórico-crítica de Saviani 

e Gasparin. São propostas doze aulas sobre o tema geral da urbanização. Cada 

disciplina enfoca o seu objeto específico e dessa forma a geografia vai ocupar-

se da (des)ocupação do espaço urbano e rural, a arte vai tratar das 

representações artísticas do espaço urbano e a literatura vai analisar o romance 

social urbano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ARLETE FERREIRA DE MORAIS ANDRE 

ORIENTADOR: Deise da Silva Guttierres 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A CHARGE - HUMOR E REFLEXÃO - UM ELO INTERDISCIPLINAR 



Palavras-chave: Leitura, charge, interdisciplinaridade, tecnologias 

Resumo: Este Artigo apresenta como objetivo central a análise e o estudo da 

utilização do gênero charge e suas variações como elemento motivador de 

leitura e como artifício mediador entre textos interdisciplinares. Nele se encontra 

o resultado da Implementação Pedagógica do Projeto: “A charge – humor e 

reflexão – um elo interdisciplinar” aplicado à turma de 1º Ano A – Ensino Médio 

do Colégio Estadual Almirante Tamandaré – Ensino Fundamental e Médio, do 

NRE de Foz do Iguaçu – PR. O interesse se deve ao fato de que, justamente, 

nos Anos finais do Ensino Fundamental e nas Séries iniciais do Ensino Médio o 

educando tende a demonstrar menor interesse pela leitura, pelo fato das 

mesmas oferecerem maior complexidade, exigindo que o estudante realize a 

compreensão e a reflexão sobre tudo que venha ler. Sendo assim, para início 

deste estudo, foi aplicado um questionário com a finalidade de constatar qual era 

o interesse de leitura dos jovens da turma, objeto da pesquisa. A partir daí, 

propusemos a utilização de charges elaboradas pelo chargista Heitor Fernandez, 

bem como outras charges (estáticas e animadas) como chamariz de leituras 

interdisciplinares. Como subsídio de nossas constatações, elegemos como 

apoio teórico as ideias defendidas por Bakhtin (2003; 2004), Kleiman (2004,) 

Koch & Elias (2010), Dolz & Schneuwly (1998), Silva (2002), dentre outros. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A CHARGE - HUMOR E REFLEXÃO - UM ELO INTERDISCIPLINAR 

Palavras-chave: leitura;charge; interdisciplinaridade;tecnologias 

Resumo: Esta Proposta Didático-pedagógica – Multimídia – foi desenvolvida 

com o intuito de utilizar a charge como elo motivador de leituras 

interdisciplinares. Será aplicada na Turma do 1º Ano do Ensino Médio, com 

enfoque especial nas disciplinas de Língua Portuguesa, História e Biologia, visto 

que, neste período as leituras são mais complexas e extensas, tornando-se 

cansativa. A charge servirá de chamariz para estas leituras, pois ao mesmo 

tempo em que faz rir, também provoca reflexão, constituindo-se assim de um 

rico material que pode ser utilizado em qualquer disciplina. As charges estáticas 

que fazem parte deste material foram elaboradas por Francisco Heitor 

Fernandez. Ainda faremos uso de outras charges (estáticas e animadas) para 

as quais indicamos endereços eletrônicos. A proposta metodológica 



apresentada nesta PDP Multimídia faz uso de recursos tecnológicos disponíveis 

na escola e de outros presentes no dia a dia dos educandos, contemplando 

atividades de Língua Portuguesa, Biologia, História e mais quatro Apresentações 

em Power Point que enfocam: A História da Charge, Charges para Debate, A 

Biografia de um Chargista e Interpretando Charges. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: AUREA SARA ROCHA DA SILVA 

ORIENTADOR: Margarida da Silveira Corsi 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O CONTO NA SALA DE AULA: UM PROPULSOR PARA O PRAZER DA 

LEITURA 

Palavras-chave: Leitura; Conto; Autonomia; Prazer. 

Resumo: A leitura é um instrumento valioso para a aquisição de conhecimentos, 

amplia e contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo. 

Tem uma grande importância no contexto escolar, porém, levando em conta que, 

muitas vezes há o desinteresse do aluno pela leitura na escola, este artigo vem 

apresentar os resultados de uma pesquisa desenvolvida com alunos de 5ª série 

(6º ano) por meio da leitura de contos clássicos e contemporâneos em sala de 

aula de língua materna para que pudessem superar a deficiência na formação 

de bons leitores. Para tanto, o gênero conto foi abordado a partir da análise de 

conteúdo temático, construção composicional e estilo, apresentados e 

fundamentados na perspectiva de Bakhtin, ou seja, a partir das teorias sócio-

interacionistas. A aplicação da proposta de intervenção Pedagógica na Escola, 

por meio desse gênero, possibilitou um olhar diferenciado na leitura por parte do 

aluno. Com essa proposta, todas as atividades desenvolvidas puderam 

proporcionar maior incentivo aos alunos e autonomia para com a leitura. 

Portanto, vindo assim a contribuir com a formação de bons leitores, levando o 

aluno a tornar-se um sujeito crítico na produção do conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os contos na sala de aula: um propulsor para o prazer da leitura 



Palavras-chave: Leitura; conto; autonomia; prazer. 

Resumo: A leitura é um instrumento valioso para a aquisição de conhecimentos, 

amplia e contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo. 

Trabalhando com os contos clássicos e contemporâneos em sala de aula de 

língua materna, pois por meio deles espera-se superar a deficiência na formação 

de bons leitores. Este material tem como objetivo desenvolver o gosto pela leitura 

por meio desse gênero, promovendo a compreensão da mesma em suas 

diferentes dimensões. Incentivando esta prática e ampliando o repertório de 

leitura, como também levando o aluno a fazer inferências que o façam 

reconhecer os valores sociais, a arte e os elementos textuais implicados no 

enunciado desse gênero. Para tanto, o conteúdo temático, a construção 

composicional e o estilo serão apresentados e fundamentados na perspectiva de 

M. Bakhtin. Para a realização deste material há a proposta de leitura dos contos 

e para complemento das atividades, serão utilizados letra de música, poema, 

slides da sequência de um conto, TV Multimídia, laboratório de informática, 

confecção de cartazes e fantoches, como também a dramatização. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BEATRIZ MARIA ALESSI 

ORIENTADOR: SILVINO IAGHER 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Gêneros Formais: Uma proposta para o ensino de Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Gêneros Orais Formais; EJA; Trabalho 

Resumo: Os estudos a partir do tema Gêneros orais formais: uma proposta para 

o ensino de Língua Portuguesa foram com a intenção de implementar uma 

prática pedagógica para o ensino de Língua Portuguesa, direcionado aos alunos 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade individual, realizado 

durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2010/2012, pela 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná. As escolas de EJA e o Centro 

Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) ofertam matrículas 

nas modalidades de ensino coletiva e individual. Os alunos, que optam pela 

conclusão de seus estudos na modalidade individual, possuem flexibilidade de 



horário e dia para frequentarem a escola. Diante deste perfil, constatou-se no 

ensino de Língua Portuguesa a ausência dos conteúdos de oralidade. Para 

reparar esta lacuna, no momento da produção do projeto de implementação e 

do material didático, surgiu a ideia de trabalhar gêneros textuais orais formais na 

EJA, - entrevista, reunião, palestra e apresentação de um projeto - que 

atenderiam as necessidades emergentes deste público alvo. A implementação 

na escola, ocorreu por meio de oficinas, organizadas por um cronograma 

específico, que oportunizou participação dos alunos à prática da comunicação 

oral. Mesmo sendo um projeto experimental, foi possível implementar um 

encaminhamento metodológico diferenciado. Este proporcionou aos alunos o 

acesso a uma linguagem oral mais elaborada, para interagirem melhor nos 

diversos contextos da sociedade e, principalmente, no mercado de trabalho. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Gêneros Formais Orais: Uma proposta para o ensino de Língua 

Portuguesa na EJA 

Palavras-chave: EJA;TRABALHO;GÊNEROS FORMAIS ORAIS 

Resumo: Os educandos da EJA são trabalhadores, que possuem interesse e 

autonomia na busca de conhecimento, também, precisam concluir seus estudos, 

num prazo curto de tempo. Para atender esta clientela, a EJA oferta matrículas 

na modalidade individual. Porém, durante as aulas de Língua Portuguesa, não 

há um encaminhamento para a prática dos gêneros textuais orais formais. Em 

razão disso, a produção desta unidade didática, tem como objetivo principal 

desenvolver possíveis encaminhamentos metodológicos, para que os alunos 

compreendam e produzam os gêneros textuais: entrevista, reunião, 

apresentação de projeto e palestra, que serão aplicados por meio de cinco 

oficinas, com 8 encontros, nas quais serão desenvolvidas atividades práticas 

com estes gêneros textuais na oralidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BERENICE RIBEIRO PONTES 

ORIENTADOR: Celia Bassuma Fernandes 

IES:  UNICENTRO 



Artigo  
Título: A poesia no desenvolvimento da leitura 

Palavras-chave: Leitura; Discurso; Poesia; Análise de Discurso. 

Resumo: Partindo da constatação de que os alunos não gostam de ler e de que 

não compreendem o que leem e que os futuros professores das séries iniciais 

do ensino fundamental não estão aptos para trabalhar com a prática da leitura, 

foi proposto um projeto de leitura de poesias – aqui tomadas como textos – de 

Olavo Bilac, Vinícius de Moraes e Cecília Meireles, que versam sobre o tema 

“infância”, junto aos alunos das duas terceiras séries do curso de Formação de 

Docentes, do Colégio Estadual Dom Carlos, município de Palmas-PR, com a 

finalidade de subsidiar a sua prática pedagógica. A Análise de Discurso, tal como 

proposta por Michel Pêcheux, na França, na década de 1960, e cuja maior 

representante, no Brasil, é Eni Orlandi, forneceu o respaldo teórico necessário 

para desenvolver as atividades, uma vez que constitui uma teoria da 

interpretação, que permite compreender como um texto produz sentidos. Para 

tanto, foram elaboradas atividades, as quais foram desenvolvidas em 16 aulas. 

Os resultados da aplicação do material foram bastante positivos, de modo que o 

dispositivo teórico utilizado mostrou-se um aliado eficaz na prática de leitura e 

compreensão de textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A poesia no desenvolvimento da leitura 

Palavras-chave: Poesia Infantil; Leitura; Ludicidade 

Resumo: O presente trabalho tem como tema leitura de poesia infantil, pois a 

poesia é um dos gêneros que mais encanta, tanto crianças quanto jovens. Ela 

expressa as emoções e sentimentos vivenciados pelas pessoas no seu 

cotidiano. Ela está nas coisas mais simples, como por exemplo, no sorriso, num 

olhar. É catártica, pois mexe com o interior do ser humano. Este trabalho, 

portanto, pretende desenvolver uma proposta de leitura de textos poéticos 

voltados para o público infantil e capacitar o aluno docente a usar a poesia como 

suporte em suas atividades pedagógicas, relativas à prática da leitura, pois há a 

necessidade de se buscar métodos atrativos que possibilite ampliar e perpetuar 

no aluno o gosto pela leitura, desenvolver a imaginação, a fantasia e a 

criatividade. O desenvolvimento das atividades têm o objetivo relacionar, 



conhecer e comparar alguns textos poéticos dos autores Olavo Bilac, Vinícius de 

Moraes e Cecília Meireles, atividades como leitura, teatro, trabalho em grupos, 

dando condições ao educando de aprimoramento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BERNADETE TEREZINHA DOLINSKI 

ORIENTADOR: LILIAM MARIA BRESCIANI HEINEN 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d 

Artigo  
Título: Blog em sala de aula 

Palavras-chave: blog; leitura; escrita 

Resumo: As reflexões presentes neste artigo foram desenvolvidas a partir da 

aplicação de práticas de leitura e produção de Blog, mediante reflexão 

discursiva, para que se fundamentasse a inclusão no gênero e suas 

especificidades. Para tanto, foram estudados além das DCEBs de Língua 

Portuguesa do Estado do Paraná, toda a fundamentação teórica enfocada no 

trabalho pedagógico com gêneros, seguindo a corrente bakhtiniana e 

aprofundando o gênero midiático: Blog. A partir desses estudos foram 

planejadas estratégias de ação utilizando uma unidade baseada na sequência 

didática de Schnewly & Dolz com atividades estratégicas e orientações acerca 

do gênero eleito: o BLOG. Tendo em vista que o ensino de Língua Portuguesa 

deve ser pautado nas práticas da oralidade,leitura e escrita, essas devem estar 

interligadas entre si por meio do discurso e vistas como práticas sociais. Hoje, o 

ensino deve basear-se na infinidade de gêneros discursivos que circulam em 

diferentes esferas sociais. assim, os gêneros devem ser analisados, conhecidos 

e produzidos para a efetivação do conhecimento. Dentre os diversos gêneros 

estão aqueles produzidos por meio do uso da informática. Se no passado a 

escrita influenciava mudanças no processo comunicativo, hoje, essas 

tecnologias propiciam avanços nos discursos produzidos na esfera midiática. 

Dentre esses, destaca-se o gênero Blog, que com suas características próprias 

e que ainda propicia uma relação inter gêneros o que nos leva a práticas 

constantes de leitura e produção textual. Assim, a metodologia apresentada 

buscou desenvolver essas práticas e por meio das atividades realizadas que o 



aluno reconhecesse as características do gênero principal o Blog, bem como a 

esfera social a que o gênero pertence, adquirisse capacidade de linguagem 

relacionada ao processo de criação e interpretação desse gênero e sua relação 

com outros gêneros. Desse modo, é importante relatar os avanços dessas 

práticas, tendo em vista a constante busca do aprimoramento da leitura e escrita 

enquanto elementos vitais, para que haja uma ligação entre o discurso 

construído nas esferas de circulação do aluno com os discursos novos que lhe 

foram apresentados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Blog em sala de aula 

Palavras-chave: Blog; leitura; escrita 

Resumo: O ensino de Língua Portuguesa deve ser pautado nas práticas da 

oralidade,leitura e escrita. Essas devem estar interligadas entre si por meio do 

discurso e vistas como práticas sociais. Hoje, o ensino deve basear-se na 

infinidade de gêneros discursivos que circulam em diferentes esferas 

sociais.assim, os gêneros devem ser analisados, conhecidos e produzidos para 

a efetivação do conhecimento. Dentre os diversos gêneros estão aqueles 

produzidos por meio do uso da informática. Se no passado a escrita influenciava 

mudanças no processo comunicativo, hoje, essas tecnologias propiciam 

avanços nos discursos produzidos na esfera midiática. Dentre esses,destaca-se 

o gênero Blog, que com suas características próprias e que ainda propicia uma 

relação inter gêneros o que nos leva a práticas constantes de leitura e produção 

textual.Assim, a metodologia apresentada busca desenvolver essas práticas e 

que através das atividades realizadas o aluno reconheça as características do 

gênero principal o Blog, reconheça a esfera social a que o gênero pertence, 

adquira capacidade de linguagem relacionada ao processo de criação e 

interpretação desse gênero e sua relação com outros gêneros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: BERNARDET BARANCELLI VALENGA 

ORIENTADOR: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA COLLARES 

IES:  UNICENTRO 



Artigo  
Título: Oralidade na Escola 

Palavras-chave: Oralidade; Variação Linguística; Histórias em Quadrinhos 

Resumo: Este texto visa provocar uma reflexão a respeito do trabalho com a 

oralidade nas turmas do Ensino Fundamental. A escolha do tema deve-se ao 

fato de percebermos que, apesar da oralidade ser considerada um dos domínios 

prioritários do ensino de Língua Portuguesa, é pouco trabalhada em sala de aula, 

refletindo na dificuldade de expressão oral dos alunos,o porquê de não se 

trabalhar esse conteúdo é nosso questionamento. Os motivos são muitos e vão 

desde o despreparo do professor até a dificuldade de se controlar a disciplina – 

hora de falar, hora de ouvir. O objetivo deste é oferecer ao aluno a possibilidade 

de acesso aos gêneros orais, considerando as variações linguísticas, 

identificando as marcas de oralidade e oportunizando o conhecimento 

necessário para o domínio da variedade padrão e os diferentes usos da 

linguagem, nos mais diversos contextos. Desenvolveu-se o trabalho fazendo uso 

de entrevista, teatro de fantoches com histórias em quadrinhos e seminário Os 

teóricos que deram suporte a este trabalho, Dolz & Schneuwly, Marchuschi e 

Bakhtin destacam a importância do ensino da linguagem oral. O 

desenvolvimento do trabalho ocorreu com uma turma de 36 alunos da 7ª série, 

bastante participativos, demonstraram interesse, desenvolveram todas as 

atividades propostas e, ao apresentarem os trabalhos expressaram-se de forma 

organizada respeitando os turnos da fala. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Reconhecimento das Variações Linguísticas Via Histórias em 

Quadrinhos 

Palavras-chave: Oralidade; Variação Linguística; Histórias em Quadrinhos 

Resumo: Apesar de não ser a única forma de apropriação dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade, a linguagem oral tem se mostrado importante, 

pois permeia todos os outros instrumentos, e ainda assim, no espaço da sala de 

aula, o tempo destinado para a oralidade ainda é insignificante.. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa e nas Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná, o conceito de oralidade, contempla atividades que expõem 

os alunos a dados reais da fala, de forma sistematizada para que eles aprendam 



conceitos sobre a modalidade oral. O ensino de Língua Portuguesa deve, 

portanto aprimorar os conhecimentos linguísticos e discursivos dos alunos, para 

que eles possam compreender os discursos que os cercam e ter condições de 

interagir com esses discursos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARLA JESUS CHAGAS WANSAUCHEKI 

ORIENTADOR: Juslaine de Fatima Abreu Nogueira 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Aulas de português em atividades domiciliares: a escola vai onde o aluno 

está 

Palavras-chave: Atendimento domiciliar;ensino de português;humanização 

escolar; relações pedagógicas 

Resumo: Neste estudo pretende-se analisar o contexto de trabalho dos 

professores de língua portuguesa que atendem a alunos reclusos a seus 

domicílios por longos períodos, devido a doenças graves, ou a convalescença 

dessas doenças. A reflexão sobre este tema ampara-se, tanto no aspecto legal, 

que garante ao aluno o direito de dar continuidade à sua vida acadêmica através 

de atividades domiciliares, mesmo não freqüentando regularmente a escola, 

quanto nas discussões teórico-metodológicas que orientam os estudos formais 

da língua portuguesa. Busca-se verificar o encaminhamento didático e 

metodológico aplicado na elaboração das atividades domiciliares que são 

enviadas aos alunos afastados da escola. Objetiva-se dar a conhecer aos 

professores/as as especificidades de aprendizagem do aluno, desenvolver 

metodologia adequada ao trabalho de elaboração dos materiais enviados à 

residência do aluno, bem como discutir o tema humanização escolar, visando o 

desenvolvimento de novo posicionamento do profissional da educação diante da 

situação especial em que se encontra o aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Aulas de português em atividades domiciliares: a escola vai onde o aluno 

está 



Palavras-chave: Língua portuguesa; Metodologia; Aluno-paciente; Atividades 

Resumo: O material didático que faz parte dessa pesquisa apresenta questões 

relativas aos casos de alunos que se encontram afastados da escola por longos 

períodos devido a problemas de saúde. O tema foi enfocado primeiramente a 

partir das dúvidas levantadas por educadores e equipe pedagógica das escolas 

da rede pública, às quais foram feitos esclarecimentos com base na pesquisa, 

posteriormente apresenta-se uma discussão metodológica sobre o trabalho de 

elaboração de Atividades Domiciliares na disciplina de Língua Portuguesa e uma 

argumentação a respeito de possíveis proposições temáticas para essas 

atividades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CARLOS RODRIGUES DA MOTA 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: O conto na sala de aula: estratégias de leitura 

Palavras-chave: Leitura; gênero textual; conto; literatura 

Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar uma proposta pedagógica 

na disciplina de Língua Portuguesa desenvolvida com as alunas da 4a série do 

curso de formação docente, envolvendo estratégias de leitura e prática da 

escrita, seguindo o modelo da unidade didática. O trabalho é orientado pelo 

referencial de autores como Bakhtin, Bordini, Kaufman e as Diretrizes 

Curriculares do Estado do Paraná. O referido artigo explora o processo de 

ensino-aprendizagem da prática de leitura e produção textual. Dessa forma, 

propõe-se um trabalho de incentivo à leitura, a partir do estudo do gênero textual 

conto, utilizando, para tanto, textos, do autor modernista Dalton Trevisan, com o 

objetivo de proporcionar aos educandos uma melhor apropriação de 

conhecimentos estratégicos sobre o uso da língua e suas práticas sociais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O conto na sala de aula: estratégias de leitura 

Palavras-chave: Leitura;gênero textual;conto;literatura 



Resumo: A leitura e a produção textual desempenham um papel de grande 

relevância no ambiente escolar, sobretudo nas aulas de Língua Portuguesa, 

visto a grande dificuldade apresentada pelos alunos em relação ao uso dessas 

duas modalidades. Assim, esta produção didático-pedagógica propõe um 

trabalho de incentivo à leitura e produção de texto, por meio do gênero textual 

conto. Este gênero foi proposto porque se apresenta como uma narrativa curta 

e dinâmica. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver 

estratégias de leitura, bem como, a produção textual, a partir dos contos do autor 

modernista Dalton Trevisan. A prática pedagógica será desenvolvida a partir de 

aprofundamentos teóricos sobre o Modernismo e sobre o gênero textual. Os 

alunos desenvolverão, por meio de oficinas, as atividades de leitura, escrita e 

oralidade. Eles analisarão textos narrativos (do gênero em questão), bem como 

produzirão seus próprios textos, após as leituras feitas. Depois da produção 

individual, os educandos farão a troca de textos e analisarão, por meio de uma 

tabela com critérios de avaliação, os textos dos colegas, dando sugestão de 

modificação e correção que poderão ser feitas. As produções dos alunos serão 

afixadas no mural da escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CASSIA RODRIGUES DE MORAIS 

ORIENTADOR: Fabiane Cristina Altino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A CONTRIBUIÇÃO DA LEITURA DE TEXTOS JORNALÍSTICOS PARA 

A FORMAÇÃO CIDADÃ DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA 

Palavras-chave: gênero textual, sequência didática, carta do leitor, prática 

pedagógica 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de 

sequência didática voltada para a leitura crítica a partir de gêneros textuais da 

ordem do argumentar presentes na esfera jornalística, buscando desta forma 

possibilitar aos educandos o acesso à mídia impressa, oportunizar a discussão 

de temáticas atuais que lhes dizem respeito, mas que nem todos têm acesso ou 

oportunidade de refletir e discutir defendendo seu ponto de vista. 



Sequencialmente, trabalhou-se com o gênero Carta do Leitor de forma a levá-

los à escrita, utilizando argumentação consistente e se posicionando diante das 

questões do meio sociocultural em que estão inseridos, levando-os a se 

perceberem enquanto cidadãos capazes de atuarem socialmente. O projeto foi 

concebido atendendo ao que está proposto nas Diretrizes Curriculares de Língua 

Portuguesa do Estado do Paraná quanto à leitura, oralidade, escrita e análise 

linguística. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Contribuição da Leitura de Textos Jornalísticos para a Formação 

Cidadã de Alunos da Escola Pública 

Palavras-chave: LEITURA; PRÁTICA DISCURSIVA; TEXTO JORNALÍSTICO; 

CIDADANIA; CARTA DO LEITOR 

Resumo: Tornar os textos da esfera jornalística objeto de estudo e ensino na 

escola, significa criar espaço para que as opiniões sejam debatidas e os 

discursos circulem permitindo que os alunos reflitam e argumentem criticamente 

sobre a influência que a mídia exerce. Com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento de leitores críticos, o foco deste projeto será a prática 

discursiva da leitura através de textos jornalísticos Assim, este projeto visa o 

desenvolvimento da prática de leitura, análise linguística e produção de texto 

associadas às situações de enunciação e relacionadas às marcas linguístico-

enunciativas dos textos por meio do gênero Carta do Leitor. Propomos um 

trabalho para alunos do Ensino Médio com cartas do leitor e os artigos de opinião 

que geraram as cartas buscando focar alguns objetivos, como: o gênero carta 

do leitor, situação de produção, como esse gênero circula, argumentos utilizados 

na construção de sentido do texto e análise linguística. Proporemos ainda leitura 

de notícias, reportagens ou artigos de opinião para promover debates sobre o 

tema, análise da construção de argumentos e produção de cartas do leitor com 

revisão e refacção da produção a fim de publicá-las em jornais ou revistas, de 

forma a contribuir para serem cidadãos conscientes, críticos, participativos e 

sujeitos de sua própria história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: CECILIA ITO STASIU 

ORIENTADOR: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: RESSIGNIFICANDO A LEITURA DE FÁBULAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Fábulas. Ressignificação. Leitura. Intervenção. 

Resumo: A leitura é a porta de entrada para o mundo letrado, considerando que 

por meio dela podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, 

dinamizar nosso raciocínio e interpretação. Este trabalho caracterizou-se como 

uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa, sendo que, para realização desse 

trabalho, foram selecionadas algumas obras (fábulas históricas) de autores de 

destaque como Esopo e La Fontaine para que pudessem ser utilizadas como 

base para o desenvolvimento deste trabalho. O material pedagógico foi todo 

confeccionado pela pesquisadora e serviu de apoio para trabalhar a 

ressignificação da leitura de fábulas no ensino fundamental, como instrumento 

motivador e norteador para o trabalho em sala de aula, tendo-se também a 

participação dos professores no Grupo de Trabalho em Rede para analisar e 

avaliar a proposta de intervenção. Com a seleção das fábulas foi realizada a fase 

de pré-leitura na qual optou-se por uma conversação, com perguntas e respostas 

de modo a propiciar a interação com os alunos. Posteriormente, foi feito o 

processo de leitura e a análise, compreensão e interpretação, comparação dos 

gêneros literários através dos textos dos autores selecionados, tomando como 

base a identificação dos espaços, personagens, conhecimentos e valores 

morais, no intuito de ampliar a capacidade leitora dos educandos. As atividades 

realizadas embasadas nas fábulas foram arquivadas na biblioteca da escola, de 

forma a torná-las acessíveis para dar continuidade à prática e expansão da 

leitura, dentro e fora da sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ressignificando a leitura de fábulas no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Leitura; Concepção interacionista; Estratégias; Fábulas 

Resumo: Com o objetivo de contribuir para a formação e o desenvolvimento de 

leitores críticos e criativos, capazes de compreender e interpretar textos, 



posicionar-se diante do lido, tornando-se sujeitos do processo de ler e não 

apenas decodificadores, o projeto “Ressignificando a leitura de fábulas no 

Ensino Fundamental” buscará desenvolver junto a alunos de uma 5ª série (ou 6º 

ano) estratégias de leituras necessárias para o desenvolvimento do leitor. A 

escolha de fábulas justifica-se pelo fato de elas serem uma forma de levar 

instrução e conhecimento, ao mesmo tempo em que divertem o aluno e 

possibilitam a reflexão sobre a linguagem em diversas situações. Ainda, é 

importante ressaltar que esse gênero apresenta fundo moral e valores éticos 

relacionados à vida em sociedade, e que precisam ser questionados e avaliados 

em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CECILIA TLUMASKI PRIMA 

ORIENTADOR: Giuliano Hartmam 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: FÁBULAS, UMA RELEITURA: DE ESOPO A MONTEIRO LOBATO 

Palavras-chave: Leitura; fábulas; aprendizagem 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar estratégias de 

trabalho quanto às práticas de leitura e interpretação de fábulas. Para atender 

às necessidades dos alunos foram planejadas algumas atividades com os 

procedimentos metodológicos que envolvem recursos midiáticos, livros e textos 

impressos. Esta pesquisa teve o público-alvo a 5a Série do Ensino Fundamental 

no Colégio Estadual Imaculada Conceição, Município de Prudentópolis, Paraná. 

As reflexões e discussões ocorreram a partir de fábulas selecionadas 

previamente, trabalhos individuais, em grupo e dramatização. A fábula resiste há 

séculos porque a sua flexibilidade permite incorporar novos repertórios 

narrativos e ajustar-se às manifestações do mundo em diferentes épocas. Por 

meio da leitura de variadas versões da fábula, buscou-se enfatizar a reflexão que 

ela permite despertar no educando sobre seus próprios comportamentos, 

sentimentos e possibilita ao mesmo tempo o exercício do senso crítico. Também 

foram realizadas discussões no grupo de estudos (GTR) com professores da 

Rede Estadual do Paraná. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: FÁBULAS, UMA RELEITURA: DE ESOPO A MONTEIRO LOBATO 

Palavras-chave: Fábulas, leitura, interpretação. 

Resumo: Esta Unidade Didática adota como tema a leitura da fábula como 

subsídio para a reflexão em relação à natureza das ações e comportamentos 

humanos, bem como das ideologias disseminadas pela sociedade. O objetivo do 

trabalho é promover a leitura crítica do texto fabulístico. Ao todo, serão 

ministradas oito aulas, em cada uma delas será realizada a leitura e a 

interpretação das fábulas selecionadas para o trabalho. Acredita-se que uma 

ação pedagógica como essa possa construir ao aluno uma visão menos baseada 

no senso comum e mais aliada à consciência crítica em relações cotidianas que 

o cercam enquanto sujeito histórico e participante da sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELIA DE SOUZA ALVES 

ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Leitura, escrita e contação de história: atividades lúdicas na sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Contação de histórias. Ludicidade 

Resumo: O presente artigo objetiva propor atividades de leitura com o gênero 

diário que desenvolva a capacidade da oralidade, da escuta e da escrita, no 

processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, o qual vem 

contemplar considerações pertinentes ao ato de escrever, por meio de 

elaboração coletiva de um instrumento didático pedagógico, através da 

aplicação dos conteúdos e apropriação dos conhecimentos fundamentados na 

Pedagogia-Crítica difundida por João Luiz Gasparin. Desta forma, levam-se em 

conta os grandes problemas apresentados pelos alunos em relação à produção 

textual nas escolas e a carência de uma concepção de linguagem que lhes 

confira significação à produção escrita, procurando mostrar a escrita dos diários 

de alunos como forma de manifestação linguística a ser valorizada pela escola. 

Busca-se a inserção dessa unidade didática como meio de aperfeiçoamento ao 



processo de ensino para que haja resultado da participação conjunta dos alunos 

e para auxiliar a melhoria de qualidade de ensino nas escolas públicas. Portanto, 

verifica-se a prioridade de um programa de formação continuada permanente e 

o PDE revela ser um Programa de Desenvolvimento Educacional inovador. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura, escrita e contação de história: atividades lúdicas na sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Contação de histórias. Ludiciadade 

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo propor atividades de leitura que 

desenvolvam a capacidade da oralidade, da escuta e da escrita, no processo de 

ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa. O qual vem contemplar 

considerações pertinentes ao ato de escrever, por meio de elaboração coletiva 

de um instrumento didático pedagógico, através da aplicação dos conteúdos e 

apropriação do conhecimento fundamentados na Pedagogia-Crítica difundida 

por João Luiz Gasparin. Levando-se em conta os grandes problemas 

apresentados pelos alunos em relação à produção textual nas escolas e a 

carência de uma concepção de linguagem que lhes confira significação à 

produção escrita, procurando mostrar a escrita dos diários de alunos como forma 

de manifestação lingüística a ser valorizada pela escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELIA MARIA TIROLLI SAS 

ORIENTADOR: Luciane Braz Perez Mincoff 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A lenda como princípio motivador da leitura para a melhoria da 

aprendizagem 

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Produção Textual; Gênero Lenda. 

Resumo: Este artigo apresentou uma proposta de intervenção na realidade 

escolar, especificamente no 6º ano do Ensino Fundamental, observando alunos 

com dificuldades na oralidade, leitura e linguística. O referencial teórico está 

pautado nos estudos do interacionismo social ( Bakhtin, 2003, 2008 ), ( Vigotski, 

2005 ), ( Mary Kato, 1995 ), e especialmente nos estudos advindos do 



interacionismo sócio-discursivo, em sua vertente mais didática sobre a utilização 

dos gêneros textuais em sala de aula ( DOLZ, Noverraz e Schneuwly, 2004). 

Utilizamos como apoio ao ensino das estratégias , o gênero do narrar: “ a lenda”, 

por acreditar que esse seja um gênero propício às séries do ensino básico e 

fundamental que ainda exerce fascínio em nossas crianças e também por 

proporcionar rica fonte na utilização das estratégias de leitura. Nesse trabalho a 

leitura foi tratada como um processo de interação: leitor, texto e autor realizando 

–se em sua plenitude significativa. O material didático escolhido foi uma 

Sequência Didática, focalizando uma lenda em várias versões e os elementos 

estruturais desse gênero. As atividades planejadas partiram de uma situação 

inicial de conhecimentos prévios dos alunos, bem como suas dificuldades. 

Foram desenvolvidos sete capítulos com o propósito de saná-las, de maneira 

que fosse possível encaminhá-los à produção final de um novo texto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Lenda como princípio motivador de leitura para a melhoria da 

aprendizagem. 

Palavras-chave: lenda; leitura; motivação; melhoria; aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho tem como foco de intervenção a 5ª série do Ensino 

Fundamental e objetiva contribuir para a melhoria da aprendizagem , visto que 

os alunos, na maioria, apresentam muitas dificuldades de leitura e escrita. Assim, 

propõe-se trabalhar com uma sequência didática de atividades pertinentes ao 

gênero discursivo (lenda), abrangendo os conteúdos curriculares básicos da 

área : leitura, produção de texto, linguagem oral e reflexão sobre a língua e a 

linguagem, ajudando-os na superação das defasagens de aprendizado, bem 

como possibilitando-lhes fazer uso efetivo da leitura e da escrita como forma de 

inserir-se no contexto social em que vivem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELIA REGINA ANDRIOLI SILVA BARBOSA 

ORIENTADOR: Jacqueline Costa Sanches Vignoli 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  



Título: A produção de textos em blogs 

Palavras-chave: Artigo de opinião. Blog. Debate. Gêneros textuais. Notícia. 

Reportagem. 

Resumo: O presente trabalho pretende mostrar a relevância na utilização de 

uma ferramenta das novas tecnologias, chamada blog, no ensino de Língua 

Portuguesa e apresenta os resultados alcançados na aplicação do projeto de 

intervenção, “A produção de textos em blogs”, desenvolvido em uma 3ª série do 

Ensino Médio, do Instituto E. de Educação “Dr. Caetano M. da Rocha”, em 

Paranaguá. Este trabalho propõe oferecer ao professor de Língua Portuguesa 

uma nova maneira de trabalhar a produção de textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A PRODUÇÃO DE TEXTOS EM BLOGS. 

Palavras-chave: Artigo de opinião; Debate; Gêneros textuais; Notícia; 

Sequências didáticas. 

Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada como parte das atividades 

desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional. Ela se refere ao 

Projeto de Intervenção Pedagógica “A produção de textos em blogs” e será 

implementada em uma turma da 3ª série do Ensino Médio. Este material foi 

organizado tendo como concepção o trabalho da língua por meio de gêneros 

textuais e sequências didáticas, por isso priorizou-se o artigo de opinião, e como 

ele é escrito a partir de um fato noticiado que gerou debate na sociedade, os 

gêneros notícia e debate também foram contemplados nesta Unidade. Os textos 

selecionados e as atividades elaboradas foram, cuidadosamente, organizados 

sempre tendo em mente que o material será aplicado na série, que sabemos se 

tratar de uma etapa delicada e importante na vida de nossos alunos, portanto 

espera-se que seja uma experiência enriquecedora não só para o professor 

como também e, sobretudo, para os alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CELINA DE ANDRADE 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES:  UNIOESTE 



Artigo  
Título: Incentivando a leitura por meio de contos da Literatura Brasileira 

Palavras-chave: Leitura; formação de leitores; contos; literatura brasileira. 

Resumo: Este artigo apresenta reflexões acerca da Implementação do Projeto 

de Intervenção Pedagógica intitulado \"Incentivando a leitura por meio de contos 

da Literatura Brasileira\", o qual propôs atividades voltadas à prática de leitura, 

tendo como recurso o gênero conto, da esfera literária. O público a que foi 

destinado às atividades foram os alunos da primeira série do Ensino Médio, turno 

vespertino, do Colégio Estadual Humberto de Campos - Ensino Fundamental, 

Médio e Profissional da cidade de Santo Antonio do Sudoeste - PR. Os estudos 

e as práticas referentes ao projeto estiveram vinculados ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná para formação continuada de professores, desenvolvido no período de 

2010/2011. O principal objetivo do projeto foi formar leitores capazes de dialogar 

com o texto, de maneira ativa e dinâmica, e com o contexto social em que 

estavam inseridos os alunos. Teoricamente os estudos ampararam-se em uma 

perspectiva sociológica de leitura - Freire (2003) e Silva (1991 e 2005), 

interacionista de linguagem - Bakhtin (2003). Para os estudos da literatura e 

desenvolvimento das atividades utilizou-se o Método Recepcional, sugerido nas 

DCE – 2008 e defendido por Aguiar e Bordini (1988), as quais tomam por base 

os pressupostos teóricos da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss (1979 

– 1994) e da Teoria do Efeito de Wolfgang Iser (1996). Para o encaminhamento 

das leituras, em sala de aula, lançou-se mão, também, das estratégias de leitura, 

propostas por Solé (1998). Os resultados mostraram-se positivos, uma vez que 

os envolvidos puderam ampliar a competência em leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Incentivando a leitura por meio de contos da Literatura Brasileira 

Palavras-chave: Leitura; formação de leitores; contos; literatura brasileira 

Resumo: A Unidade Didática \"Incentivando a leitura por meio de contos da 

Literatura Brasileira\", propõe atividades de práticas de leitura por meio do 

gênero conto da esfera literária. As atividades planejadas têm como objetivo a 

formação de leitores, que sejam capazes de dialogar com o texto, de forma ativa 

e dinâmica e com a realidade que estão inseridos. Os trabalhos estarão pautados 



no Método Recepcional para o desenvolvimento de leituras, proposto por Bordini 

e Aguiar (1988) e sugerido pelas DCE. Neste contexto, cabe ao professor o papel 

de mediador da formação leitora. A presente Unidade Didática atenderá alunos 

das primeiras séries do Ensino Médio, do Colégio Estadual Humberto de 

Campos - Ensino Fundamental, Médio e Profissional de Santo Antonio do 

Sudoeste – PR. Como resultado, espera-se que os alunos venham a adquirir 

maior competência em leitura, tornando-se cada vez mais críticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLADIS HEIDEMANN 

ORIENTADOR: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS A PARTIR DO GÊNERO 

TEXTUAL CONTOS CLÁSSICOS 

Palavras-chave: Leitura; Contos Clássicos; Ensino 

Resumo: Os contos de fadas são importantes para a aprendizagem e a 

formação e, como praticamente em todas as escolas, as crianças ainda 

apresentam deficiência na leitura, compreensão e interpretação de texto, 

visando diminuir estas dificuldades que os alunos enfrentam, desenvolvemos 

como material pedagógico uma sequência didática. Composto de discussões e 

atividades para o aluno, o gênero textual estudado foi contos clássicos. O 

professor é o mediador desse material na sala de aula. O objetivo é de que a 

leitura não seja somente para cumprir atividades escolares, mas sim por prazer, 

e também para a ampliação do conhecimento de mundo dos alunos. 

Consideramos que este gênero textual, conhecido e aceito por todas as faixas 

etárias, pode contribuir para a formação de cidadãos críticos, pois envolve o 

leitor, instigando a sua criatividade, a sua curiosidade e a sua capacidade de 

observação, contribuindo para o processo de ensino de aprendizagem em sala 

de aula. Os contos clássicos como foco de ensino com objetivo de auxiliar 

professores na busca de alternativas para sanar este problema que aflige a todos 

os educadores, este trabalho foi aplicado numa turma de 6ª ano do Ensino 



Fundamental. O tempo de duração foi um semestre, a partir do dia 08/08/2011até 

30/11/2011. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A construção de leitores críticos a partir de contos clássicos 

Palavras-chave: LEITURA; CONTOS CLÁSSICOS; GENEROS TEXTUAIS 

Resumo: Desenvolver atividades didáticas em momentos diversificados, 

possibilitando aos alunos o acesso a contos de fadas, para estimular o prazer 

pela leitura, a criatividade, o imáginario, e assim contribuir para a formação de 

leitores críticos. Nesta sequência didática com o gênero textual, (Dolz e 

Scheuwly, 2004, p.171-172): 1) os conteúdos – que se tornam dizíveis; a leitura 

prévia e os conhecimentos prévio dos alunos; 2) a estrutura comunicativa – 

singular dos textos pertencentes ao gênero, pois podem influenciar os leitores 

mais ingênuos quanto ao atode ler, ou não ler; 3) as configurações específicas 

das unidades linguísticas- que é o momento da análise dos contos ( como por 

exemplo os elementos da narrativa...), contos de fadas ou contos maravilhosos 

tem por objetivo contribuir, que desperte no aluno o gosto, prazer pela leitura e 

amplie seus conhecimentos, a fim de que interajam com o texto e com os colegas 

e para o desenvolvimento da expressão do educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLARICE FERNANDES 

ORIENTADOR: Marcia Sipavicius Seide 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: PARA O ALUNO TER O QUE DIZER 

Palavras-chave: Gênero discursivo; coesão textual; argumentatividade. 

Resumo: Ao longo deste trabalho são descritas estratégias fundamentadas na 

Teoria da Relevância de Sperber e Wilson para que o professor forneça 

informações e motive a reflexão e a discussão a respeito do assunto sobre o qual 

será a produção textual do gênero artigo de opinião a fim de que o aluno possa 

ter o que dizer. Na primeira seção, são expostos os princípios que nortearam a 

elaboração das estratégias; na segunda, descreve-se e avalia-se a utilização das 



estratégias em sala de aula; na terceira, analisam-se algumas produções 

textuais de modo a evidenciar os resultados alcançados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A aplicabilidade da Teoria da Relevância na metodologia de ensino da 

produção de artigo de opinião sobre discriminação com suporte de recursos das 

mídias. 

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Teoria da Relevância. 

Resumo: O trabalho visa buscar estratégias alternativas para sanar a dificuldade 

acentuada dos alunos do estabelecimento de ensino em produzir textos da 

tipologia argumentativa. O estudo será focado no ensino da escrita do gênero 

artigo de opinião. A implementação do projeto experimentará a aplicabilidade 

dos princípios da Teoria da Relevância na metodologia de ensino do gênero 

artigo de opinião. O trabalho será desenvolvido em três momentos: construção 

de inferências sobre a estrutura do gênero e estudo de artigos de opinião 

finalistas das olimpíadas de 2010; estudo da temática para a construção de 

argumentos – por meio de utilização de recursos das mídias – para a efetiva 

produção do gênero discursivo versando sobre a temática da discriminação e 

finalmente escrita de artigo de opinião para ser postado no blog. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA ESTEVÃO 

ORIENTADOR: Silvana Rodrigues Quintilhano Ferreira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: FORMAÇÃO DE LEITORES: Estilhaços da Ditadura Brasileira em Prosa, 

Verso, Som e Imagem 

Palavras-chave: Leitura; Método Recepcional; Ditadura; Prática Escolar. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da leitura 

como prática social na formação do senso crítico do leitor. Enfoca o papel da 

leitura na formação do cidadão bem como o acesso aos variados gêneros 

literários ligados ao tema ditadura militar que possibilitou uma nova visão do 

tema, favorecendo discussões entre diferentes épocas sempre ressaltando a 



importância entre obra/autor/leitor, assim a leitura se tornará um meio para a 

aquisição de cultura, fonte de informação, crescimento social e político 

Apresenta uma estratégia de leitura denominada Método Recepcional das 

autoras Bordini & Aguiar (1993). O método processa-se em cinco etapas distintas 

e na última etapa se obtém do leitor uma leitura mais exigente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Um cantinho e um violão na sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino leitura, Método Recepcional, Música, Poesia. 

Resumo: Esta unidade didática propõe uma alternativa metodológica para 

ensino de leitura no ensino médio, com o objetivo de implementar estratégia de 

leitura textual a partir da leitura significativa de textos poéticos e letras de 

músicas partindo destas para se chegar a leitura de obras literárias. A unidade 

didática está pautada nas cinco etapas do Método Recepcional de Bordini e 

Aguiar (1993), que organiza as atividades de maneira precisa de trabalhar o 

gênero poesia, música e obras literárias. Com propósito de analisar poemas 

comparando com a música popular brasileira tendo como eixo temático a 

repressão e a Ditadura Militar brasileira 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA CRISTINA ZAROS LESSA 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Leitura Literária de Contos Infanto-Juvenis 

Palavras-chave: Língua portuguesa; contos infanto-juvenis;leitura. 

Resumo: Este artigo procura apresentar algumas alternativas de leitura com o 

propósito de minimizar uma questão problemática no universo escolar, criar o 

hábito da leitura sem que isso se torne uma imposição. Considerando que o 

aluno alvo é o pré- adolescente e o adolescente, optou-se pelo gênero de caráter 

literário. Sabe-se que todo o processo de ensino-aprendizagem deve estimular 

a sensibilidade e a afetividade, o autoconhecimento como forma de predispor o 

aluno para a apropriação de conhecimentos, tornando o estudo mais 



significativo, além de contribuir para o desenvolvimento do senso estético. A 

ênfase no gênero literário se justifica também pelo fato de favorecer a inferência, 

a percepção de subentendidos, a compreensão e interpretação dos jogos de 

palavras, as escolhas de linguagem que constroem estilos. O gênero proposto é 

o conto, considerando que é uma narrativa curta, assegurando um maior 

envolvimento do leitor não habituado a ler. Apoiado nas teorias de Bakthin e nas 

Diretrizes Curriculares da Educação básica do Paraná (DCES), o principal 

objetivo deste trabalho é proporcionar o conhecimento e o contato com textos 

literários infanto-juvenis que estimulem o processo de reflexão sobre os temas 

expostos nas obras estudadas, a partir de uma pesquisa-ação desenvolvida com 

os alunos da sétima série da Educação básica, do Colégio Estadual Santo Inácio 

de Loyola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura Literária de Contos Infanto-Juvenis 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; gênero discursivo; contos infanto-juvenis 

Resumo: Esta Produção Didático - Pedagógica foi desenvolvida para o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria da Educação 

do Estado do Paraná e apresenta o Ensino e Aprendizagem da Leitura como 

tema de estudo. O gênero proposto é o conto, visto que é uma narrativa curta, 

assegurando um maior envolvimento do leitor não habituado a ler. O principal 

objetivo deste trabalho é proporcionar o conhecimento e o contato com texto 

literários infanto-juvenis que estimulem o processo de reflexão sobre os temas 

expostos nas obras estudadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA LUIZA PERIN 

ORIENTADOR: Aparecida Feola Sella 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Artigo de Opinião: Espaço de Inserção do Produtor do Texto 

Palavras-chave: artigo de opinião; argumentação, modalização 



Resumo: O presente trabalho pautou-se na análise de artigos de opinião, 

publicados em jornais impressos, com o intuito de levar o aluno a perceber 

marcas linguísticas que orientam a leitura, especificamente com relação à 

posição do produtor do texto. A partir da leitura dos artigos selecionados, foi 

realizada sondagem dos elementos que indicam formas de repassar o conteúdo 

informacional, formas de engajamento do produtor do enunciado. Para isso, 

enfocaram-se elementos que orientam processos de modalização nos níveis 

epistêmico e deôntico, a serem percebidos por alunos do 2º ano do Ensino 

Médio. Para tanto, embasaram a pesquisa Koch (2002), Castilho e Castilho 

(1996), no que se refere à modalização linguística; quanto ao gêneros textuais, 

Bakhtin (1992) serviu de orientação teórica. Constatou-se que o trabalho com a 

mídia impressa aproximou os alunos de textos do tipo argumentativo, e que a 

interpretação a partir dos modalizadores contribuiu para a construção de um 

posicionamento menos ingênuo diante da opinião dos outros e da construção da 

própria opinião sobre questões socialmente relevantes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Artigo de opinião: espaço de inserção do produtor do texto 

Palavras-chave: artigo de opinião; argumentação; modalização 

Resumo: A presente proposta de trabalho nasce inicialmente da necessidade 

de se trabalhar com as formas de argumentação presentes em textos que 

circulam na mídia impressa. Para isso, buscamos reflexão de como a leitura 

pode ir além da decodificação das palavras, e estabelecer-se no patamar da 

compreensão e da interpretação. Considerando-se a delimitação necessária 

para que a pesquisa fosse desenvolvida, optamos por estudar a forma como 

textos de opinião são constituídos por meio de modalizadores. Entendemos que 

as marcas explícitas, presentes nos textos de opinião, podem revelar tanto o 

engajamento do produtor do texto quanto seu distanciamento. Inclusive a própria 

ausência de marcas pode denunciar um produtor que se quer omisso ou apenas 

constativo. Aperceber-se desse movimento basicamente argumentativo gera 

leitores investigativos, desconfiados e prontos para lidar com a adesão que o 

produtor do texto promove no seu próprio discurso. E se considerarmos que a 

argumentação pode se inscrever de diversas formas nos vários tipos de gêneros, 

podemos aceitar que em artigos de opinião ela se mostra de forma mais 



evidente. Toma-se como objetivo geral analisar textos do gênero artigo de 

opinião, publicados em jornais acessíveis à escola, com o intuito de levar o aluno 

a perceber marcas linguísticas que orientam na leitura da posição do produtor 

do texto. Como objetivos específicos, projetam-se os seguintes: estudar 

questões teóricas relacionadas a artigo de opinião e modalização; desenvolver 

unidade didática que motive o aluno a lidar com artigos de opinião; levar os 

alunos a reconhecerem e a recorrerem a estruturas linguísticas que demarquem 

argumentação. Estruturamos o texto desta Unidade Didática de tal forma que o 

professor possa lidar com conceitos, exemplos e aplicações práticas em sala de 

aula. Sendo assim, começamos como uma discussão mais ampla em que se 

delineia a noção de leitura, para, depois, conversarmos sobre a modalização 

propriamente dita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEIDE MARIA JAGHER 

ORIENTADOR: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Á procura da poesia: caminhando em busca dp prazer poético 

Palavras-chave: letramento literário; poesia; leitura prazerosa; ensino 

Resumo: Este artigo é resultado da intervenção pedagógica, implementada nas 

aulas de literatura, com alunos de Ensino Médio. O trabalho foi direcionado ao 

letramento literário dos alunos do 2º ano do Ensino Médio, com ênfase à poesia. 

O objetivo foi propiciar aos alunos mecanismos de leitura que lhes 

proporcionassem prazer pelo texto poético e compreensão deste, por meio de 

leitura de diferentes textos poéticos e o seu entendimento; condução do aluno à 

apreensão dos recursos linguísticos, da linguagem simbólica, das metáforas, 

sinestesias, ambiguidades, entre outras figuras presentes no texto, explorando 

os recursos sonoros do poema, como aliterações; associando a poesia à música, 

ampliando o gosto dos alunos pela música de qualidade, com conteúdo poético; 

propiciando o canto, a declamação do texto poético, bem como estabelecendo o 

diálogo do texto com outros textos e com outras artes. O trabalho seguiu a 

metodologia do letramento literário de Rildo Cosson, cuja proposta apresenta 



duas sequências de abordagem do material literário em sala de aula: a básica e 

a expandida. Como o público alvo foi alunos do Ensino Médio, a sequência 

utilizada foi a expandida que estabeleceu os seguintes passos para a leitura: 

motivação, introdução, leitura, primeira interpretação, contextualização, segunda 

interpretação e por último, a expansão, ultrapassando os limites do texto para 

outros textos. A leitura literária foi privilegiada, principalmente, a leitura de 

poesia, por ser mais complexa, ter um universo discursivo mais metafórico, 

carregado de sentidos, os quais são inferidos no ato de ler. Textos que 

estimularam o adolescente a ler por prazer, proporcionando-lhe a fruição do texto 

literário. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: À PROCURA DA POESIA - caminhando em busca do prazer poético 

Palavras-chave: letramento literario;poesia;leitura;ensino 

Resumo: A leitura eficiente por parte dos alunos ainda é, hoje, a principal vilã 

enfrentada pelos professores de Língua Portuguesa, em sala de aula, 

principalmente a leitura de textos poéticos, por ser mais complexa, ter um 

universo discursivo mais metafórico, carregado de sentidos que devem ser 

entendidos no ato de ler. Essa inserção do jovem no reino das palavras, 

lembrando Drummond, requer do professor uma prática pedagógica 

diferenciada, que realmente estimule o adolescente a ler por prazer e, 

consequentemente, torná-lo um leitor competente, capaz de reconhecer, 

entender e interpretar as diferentes manifestações discursivas, como também de 

estabelecer diálogos entre o texto literário com outros textos e com outros 

gêneros textuais, como a música, as artes plásticas, o texto midiático, o cinema. 

A partir desse pressuposto, o presente projeto pretende seguir o letramento 

literário de Cosson, cuja proposta apresenta duas sequências de abordagem do 

material literário em sala de aula: a básica e a expandida. .Como este objeto de 

pesquisa será realizado com o Ensino Médio, a sequência utilizada será a 

expandida que estabelece os seguintes passos para a leitura: motivação, 

introdução, leitura, primeira interpretação, contextualização, segunda 

interpretação e por último, a expansão, ultrapassando os limites do texto para 

outros textos. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEIDE SCHUHLI POLATO 

ORIENTADOR: Fabio Augusto Steyer 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Redescobrindo o Prazer da Leitura 

Palavras-chave: Professor; leitura; prazer em ler. 

Resumo: Para que o jovem retome o prazer de ler, é necessário que ele receba 

incentivo não só dentro de casa, mas principalmente por parte de seus 

educadores. Os adolescentes abandonam o hábito da leitura após deixarem o 

círculo escolar, o que demonstra que a grande falha na prática da leitura está no 

processo de obrigar o aluno a ler ao invés de incentivá-lo a ler. Assim, este artigo 

é o resultado do trabalho de resgate do prazer do hábito da leitura, nos 

professores do Colégio Estadual Coronel Amazonas - Ensino Fundamental e 

Médio, localizado em Porto Amazonas – Paraná. O professor que lê e interage 

com o aluno de maneira natural espontânea, desenvolverá no jovem esta prática 

e juntos irão redescobrir novos horizontes, novo mundos e, sobretudo, o gosto 

por uma prática saudável que é a leitura. Para que o aluno adquira realmente o 

hábito da leitura é preciso fazer mudanças no educador, que deve aprender a 

incentivar no jovem a prática da leitura e este deve ser seu principal incentivador, 

não somente como complementação ou obrigação, mas sim, despertar no jovem 

o real gosto de ler, tanto em sala de aula como também fora do ambiente escolar, 

em momentos que o educando sinta-se à vontade para praticar a leitura sem a 

obrigação de cumprir o currículo escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Redescobrindo o Prazer da Leitura 

Palavras-chave: Professor; leitura; prazer em ler. 

Resumo: Um professor que não gosta de ler, automaticamente não vai passar 

este hábito para seu aluno, em consequência o aprendizado ficará 

comprometido,pois a simples prática de ler, quer seja uma revista, um jornal ou 

um bom livro abre novos horizontes na mente dos jovens educandos. Nota-se 

que a maioria dos profissionais da Rede Pública de Ensino vem perdendo o 



gosto pela leitura, o que pode parecer difícil, porque sendo o educador uma 

pessoa com formação específica, a missão de resgatar o hábito de leitura torna-

se muito mais difícil do que no jovem. Encontrar uma forma eficaz de tornar o 

professor um leitor voraz, através de busca em sites especializados em 

educação, revistas educativas, livros literários e destinados ao incentivo do 

hábito da leitura. Pretende-se também formar grupos de estudos, visando a troca 

de experiências, as estratégias serão definidas ao longo do desenvolvimento do 

projeto e na interdisciplinariedade dos participantes. Espera-se com isso que os 

mesmos resgatem o gosto pela prática da leitura e portanto repassem aos alunos 

a leitura como hábito e não como uma simples obrigação escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEIDE TEREZINHA AMIANTI 

ORIENTADOR: Maria Beatriz Pacca 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Leitura e produção de contos de terror e mistério: o lúdico, uma poderosa 

estratégia de abordagem 

Palavras-chave: Leitura; produção de texto; lúdico 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na implementação do 

projeto O lúdico no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, direcionado a 

alunos da 6ª série/7º ano do Ensino Fundamental, visando à melhoria do ensino-

aprendizagem, privilegiando o desenvolvimento da competência escrita através 

do gênero textual conto de terror e mistério. Com a abordagem através do lúdico, 

pretendeu-se envolver o aluno, oportunizando a realização de atividades que 

estimulem a reflexão, permitindo o contato com a oralidade e escrita. O lúdico, 

como ferramenta auxiliar de aprendizagem, incentiva a exploração, a construção 

do conhecimento e, a partir dele, o aluno desenvolve a socialização e a escrita 

de forma prazerosa, dinâmica e autônoma. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O lúdico no ensino-aprendizagem de língua portuguesa. 

Palavras-chave: Leitura; produção de texto; lúdico 



Resumo: Esta unidade didática visa oferecer sugestões teórico-práticas, que 

oportunizem a revisão de conceitos e procedimentos metodológicos. Ela 

contempla os eixos leitura, produção e análise linguística, privilegiando o 

desenvolvimento da competência escrita através do gênero textual conto de 

terror e mistério, que é muito apreciado pelos alunos. É destinada a alunos de 6ª 

série7º/ ano do Ensino Fundamental, visto que muitos têm dificuldade em expor 

suas ideias, ler um livro e compreendê-lo, e de atender às exigências formais de 

um texto escrito. É muito comum a insatisfação dos alunos em frequentar a 

escola, em participar das aulas. Por este motivo, com a abordagem através do 

lúdico, pretende-se envolver o aluno, oportunizando-lhe o desenvolvimento de 

atividades que estimulem a reflexão, que lhe permitam o contato com a oralidade 

e escrita tanto na linguagem formal quanto na informal, possibilitando a análise 

das variações da língua, compreendendo sua formação e aplicação. O lúdico 

tem sido muito utilizado como ferramenta auxiliar da aprendizagem, pois 

incentiva a exploração e construção do conhecimento e, a partir dele, o aluno 

desenvolve a socialização e a escrita de forma prazerosa, dinâmica e autônoma. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CLEYDE DE LOURDES FABBRI 

ORIENTADOR: Marcio Roberto do Prado 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Haicai: entre a poeticidade e a natureza. 

Palavras-chave: Haicai; Poeticidade; Concisão; Sensibilidade; Natureza. 

Resumo: Este estudo resulta de um processo de implementação pedagógica 

que objetivou proporcionar o ensino-aprendizagem de haicai para a fluência 

poética e uso da forma concisa no Colégio Estadual Nestor Victor, na cidade de 

Pérola/PR, no ano de 2011, e o público, objeto da implementação foi composto 

pelos alunos da 6a série B do período matutino, do Ensino Fundamental. Os 

autores que fundamentaram o processo foram Campos (1977), Iser (2002), 

Jauss (2002) e outros. A contemporaneidade remete-nos ao encurtamento da 

espera e impõe novo ritmo aos indivíduos na relação interativa com o cotidiano, 

vivendo o presente acelerado em ajuste com os recursos eletrônicos e digitais. 



Texto poético de forma concisa, o haicai, atende à demanda de brevidade, 

entrelaçando- se com o panorama atual e priorizando a natureza por meio de 

práticas discursivas em um contexto contemporâneo e real, considerando a 

qualidade de vida a partir de questões ambientais adequando-se, portanto, às 

demandas de sala de aula. Além disso, esse objeto de estudo possibilitou a 

experiência estética ao estabelecer contato com a poesia lírica, propiciando 

embasamento teórico-prático relacionado à produção do haicai e alicerçando 

noções básicas que regem a norma culta da língua materna, capacitando, assim, 

o usuário dessa língua a desenvolver com mais fluência sua própria produção 

literária ao obter contato com o texto poético que estimula o imaginário e 

desperta a sensibilidade. A metodologia sensitiva foi de instigação e os 

procedimentos implicaram na descoberta de poetas, sendo as palavras o 

material utilizado para fomentar a produção poética dos haicais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Haicai: entre a poeticidade e a natureza 

Palavras-chave: Poeticidade; Concisão; Sensibilidade; Natureza. 

Resumo: Este Projeto de Intervenção na escola tem por objetivo proporcionar o 

ensino-aprendizagem de haicai para a fluência poética e uso da forma concisa. 

A contemporaneidade remete-nos ao encurtamento da espera e impõe novo 

ritmo aos indivíduos na relação interativa com o cotidiano, vivendo o presente 

acelerado em consonância com os recursos eletrônicos e digitais. Texto poético 

de forma concisa, o haicai atende à demanda de brevidade, entrelaçando-se com 

o panorama atual e priorizando a natureza por meio de práticas discursivas em 

um contexto contemporâneo e real, considerando a qualidade de vida a partir de 

questões ambientais. Além disso, esse objeto de estudo possibilita a experiência 

estética ao estabelecer contato com a poesia lírica, propiciando embasamento 

teórico-prático relacionado à produção do haicai e alicerçando noções básicas 

que regem a norma culta da língua materna, capacitando, assim, o usuário dessa 

língua a desenvolver com mais fluência sua própria produção literária ao obter 

contato com o texto poético que estimula o imaginário e desperta a sensibilidade. 

O ensino-aprendizagem de haicai será concretizado no Colégio Estadual Nestor 

Victor, na cidade de Pérola, Paraná, no ano de 2011, e o público objeto da 

implementação será composto pelos alunos de 6ª série B do período matutino, 



do Ensino Fundamental. A metodologia sensitiva será de instigação e os 

procedimentos implicam na descoberta de poetas, sendo as palavras o material 

utilizado para fomentar a produção poética dos haicais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CRISTIANE DEL CONTE MALFE 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A leitura e reflexão do gênero lírico em poemas de Cecília Meireles 

trabalhados em sala de aula 

Palavras-chave: Leitura; linguagem interacionista; gênero lírico; Cecília 

Meireles. 

Resumo: O presente artigo incorpora a conclusão dos estudos do PDE 2010, 

exibe o relato de uma proposta de trabalho implementada na escola que tem 

como objeto de estudo o poema, oportunizando ao aluno a experiência com o 

gênero lírico e ressaltando a relevância deste com a linguagem. É um trabalho 

focado nos gêneros, objeto de estudo da língua Portuguesa, perpassando a 

análise linguística e as práticas discursivas pertinentes ao poema. Deste estudo, 

depreende-se uma perspectiva centrada na linguagem interacionista, propondo 

um estudo pormenorizado do gênero lírico através de oficinas, trabalhando a 

leitura, o contexto de produção, o conteúdo temático, a construção 

composicional e as marcas linguísticas e enunciativas dos poemas selecionados 

de Cecília Meireles, ferramenta oportuna e eficaz ao processo de letramento do 

aluno e apropriação das capacidades de linguagem e leitura. Como norteadores 

do ensino da língua materna destaca-se o ensino de gêneros discursivos 

presentes nas DCE (2008), sendo o modelo didático do poema e suas 

dimensões ensináveis um instrumento indispensável à prática e à produção 

pedagógica do professor-pesquisador e imprescindível na metodologia do 

trabalho com gêneros. Expõe relatos apresentando resultados do trabalho 

implementado e conclusões, via material didático, aplicado no nono ano do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professora Lúcia Barros Lisboa. 

Almeja propiciar ao aluno a interação com a linguagem estimulando a leitura e 



compreensão da linguagem poética trabalhada nos textos de Cecília Meireles, 

sabendo que a função do professor é preparar os alunos para a compreensão 

do que leem, visto que a prática do letramento é útil para os estudantes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura e reflexão do gênero lírico em poemas de Cecília Meireles 

trabalhados em sala de aula. 

Palavras-chave: gênero lírico; Cecília Meireles; leitura; poemas 

Resumo: “A leitura e reflexão do gênero lírico em poemas de Cecília Meireles 

trabalhados em sala de aula”, propõe um estudo do gênero baseado na 

concepção interacionista da linguagem. O mundo hoje exige cada vez mais 

saberes dos cidadãos e é através da escola que a população obtém acesso ao 

saber e este, só se adquire com leitura, assim, a escola precisa repensar seu 

ensino, pois a leitura ocupa um lugar cada vez menor no cotidiano do brasileiro 

que precisa que seu cognitivo seja lapidado e entendo que o gênero lírico, 

poema, seja essencial para seu desenvolvimento porque oportuniza ao aluno 

expor suas emoções possibilitando a ele uma melhor compreensão do mundo 

através das palavras, fazendo-o perceber a leitura como um hábito saudável, 

além de desenvolver seu senso crítico e despertar sua criatividade. O gênero 

lírico favorece ao aluno perceber que ler não é só decodificar, é preciso entender 

o que se lê e o poema, rico em sua linguagem, propicia ao educando uma 

maneira diferente, original, de se enxergar o mundo. Assim, este material 

pedagógico trabalhará as práticas discursivas da linguagem através de oficinas 

que propõe uma maneira precisa e gradual de se trabalhar com o gênero lírico 

contemplando poemas de Cecília Meireles. Nas oficinas também serão 

contemplados o contexto de produção, o conteúdo temático, a construção 

composicional e as marcas-linguísticas e enunciativas. Este Caderno 

Pedagógico está embasado teoricamente nas Diretrizes Curriculares e em 

teorias sobre gêneros com Bakthin, Lajolo, Marcuschi, Grupo de Genebra, 

Perfeito, Zilberman, Dolz, Schneuwly, Bronkart, Kleiman, Kramer, entre outros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CRISTIANI SCHNEIDER 



ORIENTADOR: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: O CONTO LITERÁRIO: UMA FORMA DE APROXIMAR OS ALUNOS DA 

LITERATURA CLÁSSICA 

Palavras-chave: Literatura; leitura; conto literário 

Resumo: Este artigo descreve a aplicação da Unidade Didática O conto literário 

como meio de aproximar os alunos e a literatura clássica. No desenvolvimento 

desse material, realizaram-se rodas de leitura utilizando estratégias de leitura 

baseadas nos pressupostos da Estética da Recepção e em sugestões das 

autoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar. Colocou-se como 

tema maior de reflexão a concepção de Literatura como uma forma de arte que 

leva os indivíduos a pensarem sobre a condição humana. Na aplicação do 

projeto foram envolvidos alunos do 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental e 

buscou-se desenvolver sua capacidade de compreender e interpretar materiais 

de leitura. Optou-se pelo conto literário como ponto de partida para esse trabalho 

devido sua brevidade, o que pode ser um elemento aproximador entre os alunos 

e a literatura clássica. Os autores escolhidos foram Luiz Vilela, Carlos Drummond 

de Andrade e Anton P. Tchekhov. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O conto literário como meio de aproximar os alunos e a literatura clássica 

Palavras-chave:  
Resumo: Esta Unidade Didática propõe desenvolver rodas de leitura nas quais 

se utilizem estratégias de leitura baseadas nos pressupostos da Estética da 

Recepção e em sugestões das autoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira 

de Aguiar. Coloca-se como tema maior de reflexão a concepção de Literatura 

como uma forma de arte que leva os indivíduos a pensarem sobre a condição 

humana, sobretudo na infância. Na aplicação do projeto serão envolvidos alunos 

do 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental e se buscará desenvolver sua 

capacidade de compreender e interpretar materiais de leitura. Optou-se pelo 

conto literário como ponto de partida para esse trabalho devido sua brevidade, o 

que pode ser um elemento aproximador entre os alunos e a literatura clássica. 



Os autores escolhidos foram Luiz Vilela, Carlos Drummond de Andrade e Anton 

P. Tchekhov. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: CYNARA ANGELICA MOURA JORGE 

ORIENTADOR: CLORIS PORTO TORQUATO 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Variedades Linguísticas: deficiência ou diferença? 

Palavras-chave: variedades linguísticas; preconceito; diferença; escola. 

Resumo: Pretende-se por meio deste artigo socializar os resultados obtidos na 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido no Colégio Estadual João 

Paulo II – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Arapoti. Sabe-se que na 

prática pedagógica tradicional há grande resistência a aceitação da pluralidade 

linguística. Tal comportamento revela o preconceito existente a toda variedade 

na língua (oral ou escrita), avaliada como \"erro\" ou \"deficiência\" quando não 

corresponde ao que está nas gramáticas normativas. Diante do exposto, 

percebeu-se a necessidade da escola repensar a diversidade linguística, pois há 

muitos e diferentes usos da língua falada que podem se distanciar da \"gramática 

tradicional\". Pretendeu-se com este trabalho possibilitar aos estudantes a 

compreensão da e o respeito à existência da diversidade linguística, tanto na fala 

quanto na escrita, levando-os a compreender que a diversidade provém da 

evolução histórica das línguas como também da variação estilística utilizada 

pelos falantes em diferentes situações. Possibilitar ao aprendiz o esclarecimento 

deste processo é levá-lo a tomar consciência de que a realidade linguística 

brasileira não é homogênea e que, através de mecanismos próprios, interage 

com outras formas sociais. Por isso a língua não é só um meio de comunicação, 

é também um instrumento de controle social, onde os seus usos estão 

associados a valores, vinculados a relações de educação e poder na sociedade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Variedades Linguísticas: deficiência ou diferença? 



Palavras-chave: variedades linguísticas, preconceito, diferença, escola. 

Resumo: Na prática pedagógica tradicional, há grande resistência à aceitação 

da pluralidade linguística. Tal comportamento parece revelar um certo 

preconceito existente em relação às variedades da língua (oral ou escrita), 

quando não correspondem ao que está nas gramáticas normativas. Diante deste 

quadro, percebe-se a necessidade de a escola repensar a diversidade linguística 

e sua presença na instituição escolar, pois há muitos e diferentes usos da língua 

que podem se distanciar da gramática normativa. Pretende-se com este trabalho 

possibilitar aos estudantes a compreensão da e o respeito à existência da 

diversidade linguística, tanto na fala quanto na escrita, levando-os a 

compreender que a diversidade provém da evolução histórica das línguas, da 

diversidade socioeconomica e cultural e da variação estilística utilizada pelos 

falantes em diferentes situações. A Unidade Didática será desenvolvida no 1º 

Ano do Ensino Médio através da observação das variedades linguísticas no 

contexto escolar e na comunidade local, relacionando estas variedades aos 

diferentes papéis sociais exercidos pelos sujeitos nas suas interações. Espera-

se que ao final do processo, o aluno compreenda e respeite a diversidade 

linguística, sabendo utilizá-la em cada situação, tanto na fala como na escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DAISY TRAMONTIM 

ORIENTADOR: Ana Paula Belomo Castanho 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Contos Contemporâneos: Promoção da Leitura 

Palavras-chave: Leitura literária, Conto Contemporâneo, Estética da recepção, 

Teoria do efeito. 

Resumo: O objetivo deste artigo é a reflexão sobre a falta de interesse pela 

leitura literária por parte do público jovem, envolvido pelo excesso de mídias 

disponíveis em sua vida prática; somados com os modelos de ensino de 

literatura no ensino médio, pautados, em sua maioria, na historiografia e 

periodização literárias que já não atendem às reais necessidades do aluno, leitor 

em formação. A fim de obter resultados satisfatórios e romper com o 



distanciamento com a leitura literária, propiciamos estratégias através do Conto 

Contemporâneo que é um meio enriquecedor e que se aproxima mais dos 

jovens, sobretudo por se tratar de uma leitura de narrativa breve, que condensa 

a matéria para apresentar os seus melhores momentos. Além de oferecer 

inúmeras opções de atividades que envolvem os jovens e os motivam: debates, 

relatos,contestações, pesquisas, montagem de painéis, dramatização, 

apresentação de músicas e produção escrita de textos, o presente trabalho, é 

produto do projeto de pesquisa baseados na Estética da Recepção e na Teoria 

do Efeito. Essas práticas de leitura literária, orientam para um trabalho que 

possibilita ao aluno reconhecer parte de um processo de leitura que envolve 

obra/autor/leitor em uma constante interação que propicia a capacidade de 

pensamento crítico e a expansão da oralidade, da leitura e da escrita. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contos Contemporâneos – Promoção da Leitura 

Palavras-chave: leitura literária; contos contemporâneos; método recepcional. 

Resumo: Refletindo sobre a presença da leitura na escola, especialmente a 

literária, e os problemas decorrentes da falta de interesse da maioria dos jovens 

pelo tema, surge o desejo de contribuir para que esta realidade seja alterada, na 

busca por alternativas que contribuam efetivamente para a formação de leitores. 

Propõe-se que o ensino de literatura busque, sobretudo, formar leitores capazes 

de sentir e de expressar o que sentem. Reconhece-se que os modelos de ensino 

de literatura, especialmente no ensino médio, pautados na historiografia e 

periodização literárias, já não atendem às reais necessidades do aluno, leitor em 

formação. Assim, à luz da Estética da Recepção e das orientações presentes 

nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná-Língua Portuguesa, esta 

unidade didática tem como objetivo possibilitar que o aluno reconheça-se parte 

de um processo de leitura que envolve obra/autor/leitor. Nesse sentido, a 

presente unidade didática propõe a aplicação do Método Recepcional, com 

enfoque em contos contemporâneos, por considerar que o conto, sobretudo o 

contemporâneo, pode ser um instrumento enriquecedor de iniciação dos jovens 

no mundo da leitura literária. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DEIZI DINNIES HENNING SILVA 

ORIENTADOR: Paulo Rogerio de Almeida 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: DE “OLHO” NO MUNDO: da compreensão à crítica num contexto real 

Palavras-chave: comunicação, leitura, jornal, produção textual 

Resumo: O presente trabalho refletiu a leitura do jornal em sala de aula, 

conforme as esferas de circulação literária, artística, escolar, de imprensa e 

midiática. Explorou a diversidade de gêneros na Língua Portuguesa, conforme 

as necessidades dos alunos, ou seja, um maior incentivo para que desenvolvam 

a ação de ler, de compreender, de disseminar ideias e de opinar. Porém, grande 

parte da comunidade escolar não possui familiaridade com o jornal na escola ou 

fora dela. Objetivou-se, no trabalho, a instigação à leitura de textos jornalísticos 

contextualizados à realidade da vida social do estudante. Visou à contribuição 

para a interpretação, a compreensão e formação crítica do aluno, seja durante a 

escolaridade ou para a formação pessoal. A pesquisa desenvolveu a capacidade 

de uma leitura aprofundada e uma produção textual ideal, em diferentes 

situações de comunicação. Para isso, foram utilizadas diversas fontes 

jornalísticas, as atividades orais e as de produção crítica. A partir dessas 

práticas, o aluno percebeu o mundo e tornou-se um ser de opinião formada, um 

ser crítico e participativo da realidade, através de leituras oportunas, 

interessantes e atualizadas. Assim, interviu-se no desenvolvimento do cotidiano 

escolar, pessoal do aluno e do educador, buscando-se uma maior qualidade de 

ensino e de aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: De olho no mundo: da compreensão à escrita num contexto real 

Palavras-chave: Comunicação; leitura; texto jornalístico; produção crítica; aula 

Resumo: A leitura do jornal em sala de aula, literária, informativa, de opinião ou 

publicitária é importantíssima aos alunos das escolas estaduais que dependem 

de um maior incentivo para que desenvolvam a ação de ler, de compreender, de 

disseminar ideias e de opinar. Percebe-se, porém, que grande parte da 

comunidade escolar não possui familiaridade com o jornal na escola ou fora dela. 



O objetivo desse trabalho é instigar a leitura de textos jornalísticos. Visa a 

contribuição para a interpretação, a compreensão e a formação crítica num 

contexto real para o aluno, seja durante a escolaridade ou para a formação 

pessoal. O estudo objetiva, ainda, desenvolver a capacidade do aprendizado 

para uma leitura e a produção textual, em diferentes situações de comunicação 

jornalística. Para isso, serão utilizadas diversas fontes jornalísticas, as atividades 

orais e as de produção crítica. Espera-se que o aluno perceba o mundo e se 

torne um ser de opinião formada, um ser crítico e participativo da realidade, 

através de leituras oportunas, interessantes e atualizadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DELMA RUFINO 

ORIENTADOR: Eliana Alves Greco 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Gênero fábula: incentivo à leitura e à produção de textos 

Palavras-chave: Gêneros; fábula; leitura; produção textual. 

Resumo: Ler e escrever são práticas indispensáveis no mundo atual. Todo 

cidadão que queira estar inserido numa sociedade letrada precisa apropriar-se 

de maneira significativa dessas práticas. Justifica-se, assim, o trabalho com o 

gênero fábulas, por ser um excelente recurso para incentivar a leitura e a 

produção textual dos alunos, visto ser uma narrativa curta, alegórica, que, 

mesmo tendo sido escrita há muitos anos, ainda encanta por sua atualização 

temática e por suas possibilidades de reflexão crítica. O objetivo deste artigo é 

apresentar os resultados da aplicação do projeto de intervenção pedagógica com 

o gênero fábula, desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE). Os conteúdos abordados foram leitura e compreensão de fábulas; 

identificação dos elementos e as características desse gênero e produção escrita 

de fábulas. O projeto passou pelas seguintes etapas: levantamento de fábulas 

originais e versões reescritas por autores modernos; leitura, compreensão e 

interpretação de textos; produção de textos com questões cotidianas; seleção e 

organização dos textos para montagem de um fabulário; divulgação das fábulas 

no site da escola e dramatização. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Gênero fábula: incentivo à leitura e à produção de textos. 

Palavras-chave: Fábula; oralidade; leitura; produção 

Resumo: Ler e escrever são práticas indispensáveis no mundo atual. Todo 

cidadão que queira estar inserido numa sociedade letrada precisa apropriar-se 

de maneira significativa dessas práticas. Justifica-se, assim, o trabalho com o 

gênero fábulas, por ser um excelente recurso para incentivar a leitura e a 

produção textual dos alunos, visto ser uma narrativa curta, alegórica, que, 

mesmo tendo sido escrita há muitos anos, ainda encanta por sua atualização 

temática e por suas possibilidades de reflexão crítica. O objetivo geral deste 

projeto é promover, por meio de atividades com o gênero fábula, a oralidade, 

leitura e escrita. O projeto será desenvolvido com alunos da 6ª série, do Colégio 

Estadual Rachel de Queiroz. Serão desenvolvidas atividades com fábulas 

variadas de diversos autores, com o auxílio de livros, vídeos, TV multimídia, 

músicas, ilustrações, entre outros recursos. A proposta deste trabalho passará 

por etapas: levantamento de fábulas originais e versões reescritas por autores 

modernos; leitura, compreensão e interpretação; produção de textos com 

questões cotidianas; seleção e organização dos textos para montagem de um 

fabulário; divulgação das fábulas no site da escola e dramatização. Os conteúdos 

abordados são: leitura e compreensão de fábulas; identificação dos elementos e 

as características desse gênero e produção escrita de fábulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DENILCE FELICIANO GROLA 

ORIENTADOR: Daniela Zimmermann Machado 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: De que forma a análise textual contribui para a melhoria da competência 

comunicativa? 

Palavras-chave: análise textual; sequência didática; texto opinativo; gênero 

discursivo; linguística. 



Resumo: Este artigo tem por objetivo avaliar o trabalho pautado na análise 

linguística do texto de opinião no contexto escolar, pois é, a partir de uma análise 

linguística, que o educando terá condições de desenvolver habilidades de 

compreensão geral da situação de produção proposta (contexto de interlocução, 

argumentos e informações), que os subsidiem no momento de falar e de 

escrever, valendo-se conscientemente de recursos e estratégias linguístico-

discursivas apropriadas, que lhes sejam mais expressivos. Utilizando os gêneros 

discursivos, a partir de situações discursivas próximas das vivenciadas pelos 

educandos, temos melhores condições de aprimorar a produção textual dos 

educandos. Consideramos o texto de opinião um instrumento norteador para o 

ensino/aprendizagem efetivo. Para a efetivação das oficinas, houve a 

participação dos educandos do 3º ano do Ensino Médio. O material proposto 

busca levar os educandos a observar os aspectos de organização do gênero 

opinativo, promovendo reflexão, orientando a produção de texto pautado na 

análise linguística como pano de fundo para a reflexão. Como referencial teórico, 

para a realização do estudo, optamos pelas sequências didáticas, propostas por 

Schneuwly e Dolz (2001); os gêneros textuais, a partir de Marcuschi (2008) e da 

análise linguística da argumentação, proposta por Wachowicz (2010). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DE QUE FORMA A ANÁLISE TEXTUAL CONTRIBUI PARA A 

MELHORIA DA COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA? 

Palavras-chave: Análise textual; sequência didática; texto opinativo; gênero 

discursivo; linguística. 

Resumo: Nesta Unidade Didática vamos trabalhar com Texto opinativo, 

abordando o tema: Propaganda e consumo. Toda a análise estará pautada na 

Sequência Didática, de Dolz e Schneuwly (2004) em que se desenvolve um 

trabalho a partir de módulos tendo como elementos principais: a situação inicial, 

e produção final. Quanto a argumentação essa análise está pautada na análise 

lingüística da argumentação, que corresponde dois tipos básicos, por ligação e 

por dissociação, propostos por Adam (2008), apresentado em Wachowicz 

(2010.p. 102-122). 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DENISE CASOLA NASCIMENTO 

ORIENTADOR: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A PRODUÇÃO DO GÊNERO CRÔNICA: leitura, reflexões e escrita 

Palavras-chave: crônica; sequência didática; produção. 

Resumo: O artigo refere-se ao estudo do gênero textual crônica literária, e da 

produção escrita, com uma sequência didática abordando o mesmo gênero, para 

ser trabalhado com os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, do período 

diurno, da Rede Estadual de Ensino. Para o desenvolvimento das atividades 

foram selecionadas quatro crônicas de épocas diferentes, das quais foram 

trabalhadas três, em relação ao tempo disponível, para proporcionar aos 

educandos uma leitura e discussão em relação ao momento de produção do 

gênero, ou seja, conhecer o contexto histórico no qual o cronista estava inserido. 

O gênero crônica relata os acontecimentos do cotidiano das pessoas, que muitas 

vezes passa despercebido. No entanto, o cronista com seu olhar aguçado 

consegue perceber a sensibilidade que existe entre um fato e outro e registra 

com muita perspicácia esses momentos breves e únicos, com uma linguagem 

simples e natural. A sequência didática contém as seguintes partes: análise dos 

elementos temáticos, estruturais e linguísticos, atividades de produção e 

reescrita do gênero, e uma coletânea de textos produzidos pelos educandos, 

sendo que a circulação do gênero será na biblioteca do colégio, cujo interlocutor 

é a comunidade escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Produção de uma sequência didática com o Gênero Crônica Literária 

Palavras-chave: gênero; crônica literária; sequência didática. 

Resumo: Este material didático pedagógico de Língua Portuguesa, tem como 

objetivo a elaboração de uma Unidade Didática nos moldes de uma sequência 

didática, abordando o gênero crônica literária, para ser aplicada em uma sala de 

aula de Ensino Médio. As crônicas selecionadas são as seguintes: “Carta do 

Achamento do Brasil” de Pero Vaz de Caminha, “Novo Manifesto” do autor Lima 

Barreto e “Meu gol inesquecível” de Cristovão Tezza. O objetivo do trabalho com 



o gênero crônica literária é desenvolver no educando, um olhar atento e sensível 

aos fatos do cotidiano, contado com humor, ironia, emoção e crítica, com uma 

linguagem simples e espontânea, revelando as peculiaridades que, as pessoas, 

em sua correria, deixam de perceber. É importante que o educando perceba a 

criatividade e a riqueza de recursos que o cronista utiliza na produção do texto, 

com a mediação do educador. Os gêneros “são textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 

composição característica” (MARCUSCHI, 2002, p. 23-24), e que se referem a 

toda e qualquer manifestação concreta do discurso produzido pelo sujeito em 

uma dada esfera social do uso da linguagem (BRANDÃO, 2000, p. 08). O 

trabalho será concluído com a produção de texto do educando. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DINAURA APARECIDA NAVARRO DAVANCO 

ORIENTADOR: Marcio Matiassi Cantarin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: As cores do Brasil 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Contos Negreiros. 

Resumo: A literatura será usada como suporte para o enfrentamento das 

questões de intolerância racial. Os alunos conhecerão as leis 10.639/03 e 

11.645/08, que tornam obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

nas escolas particulares e oficiais. Através da Estética Recepcional, ao alunos 

do terceiro ano do ensino médio conhecerão contos que tratam da temática 

racial, conhecendo autores clássicos e contemporâneos, sempre objetivando 

levar aos educandos uma literatura questionadora que possibilite combater 

preconceitos e ampliar horizontes, respeitando a diversidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As Cores do Brasil 

Palavras-chave: literatura; racismo; contos. 



Resumo: A literatura será usada como suporte para o enfrentamento das 

questões de intolerância racial. Os alunos conhecerão a lei 10.639/03 e 

11.645/08, que tornam obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira no ensino fundamental e médio, nas instituições oficiais e particulares. 

Através dos pressupostos da Estética Recepcional, os alunos do 3° ano do 

ensino médio, serão apresentados a contos que tratam da temática racial, 

conhecendo escritores clássicos e contemporâneos, sempre objetivando levar 

aos educandos uma literatura questionadora que possibilite mudar certos 

preconceitos e ampliar horizontes, melhorando a forma de ver seu semelhante, 

com respeito e amizade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DIVA COUTINHO KOZAK 

ORIENTADOR: Suely Leite 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Leitor: Um sujeito ativo no processo de leitura 

Palavras-chave: Contos; Motivação; Leitura crítica 

Resumo: O presente artigo tem como intuito apresentar as ações de intervenção 

pedagógica que possam contribuir para reflexão das praticas de leitura, em sala 

de aula. Tendo em vista, despertar o interesse do aluno para uma leitura critica, 

recriando o sentido do texto, pois tem sido este o desafio dos professores em 

geral, especialmente os de língua portuguesa. Para isso, os procedimentos 

metodológicos foram questionários investigativos, leitura e interpretação dos 

contos de Machado de Assis: \" Pai contra mãe \" e de Dalton Trevisan:\"Palatus: 

Apelo\", num período de dezesseis aulas consecutivas e intercaladas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitor: Um sujeito ativo no processo de leitura 

Palavras-chave: Contos; Motivação; Leitura crítica 

Resumo: A apresentação da socialização da leitura na escola propõe a dinâmica 

de uma intervenção pedagógica, em meio à crise que instalada no ambiente 

escolar e em especial, às aulas de Língua Portuguesa com a desmotivação dos 



alunos para o ato de ler. E o professor dono desta situação precisa buscar outros 

caminhos que proporcione a motivação para um conteúdo de tal relevância, a 

leitura. Diante deste desafio, esta unidade didática, está ancorada numa nova 

reflexão e num novo jeito de atuar sobre a leitura, no cotidiano escolar. Para 

tanto, esta intervenção Pedagógica, desenvolver-se-á com a leitura, reflexão e 

atividades (sequências didáticas) de contos literários com o objetivo de formar 

leitores críticos, uma vez que o próprio título do projeto, concede que o leitor é 

um sujeito ativo no processo de leitura. Diante disso o trabalho com a leitura será 

focado no compromisso de levar os alunos a lerem significando o texto, num 

propósito constante de “passear” pelas linhas, entrelinhas e descobrir as ideias 

mais ocultas, sugeridas pela permissão do texto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: DONATILIA DUZOLINA ROCHA DE PAULA 

ORIENTADOR: Antonio Carlos aleixo 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: EXPERIENCIANDO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO GÊNERO DE 

TEXTO CONTO FANTÁSTICO 

Palavras-chave: Sequência Didática; gênero de texto Conto Fantástico; leitura. 

Resumo: Este artigo apresenta o procedimento metodológico Sequência 

Didática como uma possibilidade para o desenvolvimento das práticas 

discursivas de oralidade, leitura e escrita, numa experiência realizada com 45 

alunos do 8º ano, do Colégio Estadual de Campo Mourão. Este trabalho também 

expõe e analisa alguma produção dos teóricos que o fundamentam : conceitos 

do ISD, do Interacionismo Sociodiscursivo. Bronckart (2007),da teoria dos 

Gêneros Discursivos, Bakhtin (2003),da teoria Histórico-Cultural , Vigotski 

(2009),e de estudos sobre Sequência Didática, Dolz, Noverraz & Schnewly 

(2004). Torna-se importante destacar que o ensino do gênero de texto Conto 

Fantástico, focaliza a leitura dos mini contos de Marina Colasanti, tecendo 

atividades de linguagem e propondo a leitura como atividade transformadora e 

emancipadora. O trabalho também apresenta fundamentos em Rodrigues (1988) 

e Todorov (1992) para o ensino das nuances e características que permeiam o 



Conto fantástico, tornando a compreensão desse gênero de texto acessível aos 

estudantes em atividades desenvolvidas a partir da leitura e análise de textos de 

Marina Colasanti e abordagens menores sobre outros autores . O artigo destaca 

a relevância do trabalho interativo (ou dialógico), cumprindo a finalidade de 

contribuir na resposta às necessidades de formação intelectual e à aquisição de 

conhecimentos que favoreçam a transformação social de todos os sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ABORDAGENS SOBRE O GÊNERO DE TEXTO CONTO FANTÁSTICO 

: sequência didática 

Palavras-chave: Sequência didática; gênero de texto conto fantástico;leitura. 

Resumo: Este projeto propõe um modelo de Sequência Didática aos estudantes 

de 7ª série (8º ano), visando ao aprimoramento da leitura compreensiva de 

gêneros de texto mais elaborados; os secundários. Para alcançar o objetivo, será 

elaborada uma sequência didática fundamentada no gênero de texto “Conto 

Fantástico”, dado que esse gênero ficcional, impregnado de metáforas, auxilia 

no aprofundamento da leitura. Ainda com essa finalidade, o trabalho se 

fundamenta teoricamente nos conceitos do interacionismo sociodiscursivo, de 

Bronckart (2007), que, por sua vez dialoga com a teoria dos gêneros discursivos 

de Bakhtin (2003), e com a teoria histórico-cultural de Vigotski (2009). Pelo fato 

de estar em consonância com as teorias citadas, a metodologia de 

trabalho,como anteriormente citado, consistirá na elaboração de uma Sequência 

Didática (SD), fundamentada em Dolz, Noverraz & Schnewly (2004) e 

Nascimento (2009), focalizando a leitura como uma ação de linguagem 

transformadora e emancipadora, tecendo atividades que visem ao 

desenvolvimento das capacidades de ação, capacidades discursivas e 

linguístico-discursivas, objetivando a formação de alunos leitores que 

apreendam o gênero de texto conto fantástico e também abrindo possibilidades 

para que esses estudantes avancem na leitura efetiva de outros gêneros 

igualmente complexos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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ORIENTADOR: Ana Cristina Jaeger Hintze 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ATIVIDADES LÚDICAS PARA O ENSINO DE GRAMÁTICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Atividades lúdicas; Gramática 

de 

Resumo: O presente artigo relata os resultados da implementação de atividades 

lúdicas em classe do Ensino Fundamental, tendo como objetivo proporcionar um 

ensino diferenciado de Língua Portuguesa, motivando e despertando o interesse 

no conteúdo gramatical, fundamentada na linha teórica da gramática 

funcionalista. Abordamos na intervenção das práticas de aula uma metodologia 

dinâmica com atividades motivacionais que expressam e priorizam o caráter do 

jogo, proporcionando exercícios de metalinguagem que privilegiam a reflexão 

sobre a função dos elementos linguísticos na comunicação. Para conciliar esta 

proposta de modelo gramatical com temas do cotidiano do aluno, elegeu-se o 

bullying como tema do trabalho. Justifica-se tal escolha, tendo em vista o 

reconhecimento de que esta é uma das formas de violência que mais tem 

crescido e afetado diretamente a aprendizagem. Como referências teóricas 

usamos a literatura de DIK (1987), HALLIDAY (1985), NEVES (2003), 

TRAVAGLIA (2006), HINTZE e ANTÕNIO (2010) com o propósito de validar 

nossa dissertação a respeito da importância do trabalho com a gramática 

funcionalista. Esperamos que a temática desenvolvida seja relevante como fonte 

de pesquisa a estudiosos, contribuindo aos docentes que buscam qualidade, 

motivação e principalmente um ensino efetivo voltado às atividades que 

consideram o uso da gramática reflexiva como essencial nas aulas de língua 

materna. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Atividades lúdicas para o ensino de gramática no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Lúdico; Reflexão; Ensino-aprendizagem; Gramática de uso. 

Resumo: Devido a necessidade de melhorar o ensino-aprendizagem e 

despertar o interesse dos alunos, propomos o ensino de Língua Portuguesa, 



mediante atividades lúdicas, propiciando a construção do conhecimento de 

forma descontraída, desmistificando a ideia de que aprender Português é difícil 

e enfadonho. Conciliamos com esta estratégia, a temática do bullying, visto ser 

uma das formas de violência que mais cresce no mundo e afeta diretamente na 

aprendizagem. Utilizaremos como recurso metodológico atividades lúdicas 

individuais e coletivas, música e vídeos, visando proporcionar um ensino-

aprendizagem diferenciado da Língua Portuguesa e atentando para os gêneros 

e tipologias em circular. Interessa-nos a verificação de construções em uso 

efetivo na língua. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDINO SPADA 

ORIENTADOR: Mirian Martins Sozim 
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Artigo  
Título: METODOLOGIA E PESQUISA NA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

ESCRITOS POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. 

Palavras-chave: metodologia; pesquisa; normas; trabalho; ensino médio 

Resumo: O presente trabalho é resultado do processo de formação continuada 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), especificamente do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), desenvolvido ao longo dos 

anos de 2010 e 2011, em parceria com as IES e NREs, decorrente da 

intervenção pedagógica realizada no Colégio Estadual Manuel Ribas, na cidade 

de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, com professores e alunos do Ensino 

Médio. A maioria dos professores de alunos que ingressam no ensino médio 

reclama das apresentações de seus trabalhos, mal elaborados, sem estrutura, 

sequência, formatos totalmente diferentes um do outro. Os alunos ficam 

completamente confusos com as regras ditadas por cada professor, ou até 

mesmo a ausência delas; e isso é causa de muitos transtornos. O presente artigo 

pretende: de forma geral apresentar argumentos aos professores e alunos do 

ensino médio quando da elaboração e apresentação de trabalhos escritos de 

acordo com normas padronizadas; especificadamente dentro de uma 

metodologia que viabilize a pesquisa na escola. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: METODOLOGIA E PESQUISA NA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

ESCRITOS POR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. 

Palavras-chave: PDP não tem 

Resumo:  
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Artigo  
Título: ORALIDADE - uma prática em sala de aula 

Palavras-chave:  
Resumo:  
 
Produção didático-pedagógica 
Título: Oralidade - uma prática em sala de aula 

Palavras-chave: oralidade; leitura; produção textual 

Resumo: A prática da oralidade em sala de aula constitui-se numa inovação 

positiva e pode ser fator de desenvolvimento do estudo e de aptidões 

linguísticas. A oralidade, que é tão importante quanto ler e escrever, é a principal 

modalidade de comunicação utilizada por todos nós quando interagimos e não 

está tendo espaço que lhe é devido no ensino da língua materna. A realização 

de atividades orais ganha importância à medida que pode facilitar o ensino de 

língua portuguesa, além de contribuir para as práticas sociais dos alunos. A 

forma de trabalhar com os alunos é utilizar situações que constituem problemas 

no seu dia a dia e que necessitem utilizar-se de argumentação a fim de prepará-

los para ter um espírito crítico consciente. Pretendo desenvolver nos sujeitos 

envolvidos neste projeto – os alunos das 7as Séries (8º ano) do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul – uma segurança maior 

em usar a oralidade nas variadas esferas sociais de modo que os alunos sejam 

capazes de, entre outras competências discursivas, compreenderem os textos 



orais com os quais se defrontam em diferentes situações de participação social, 

interpretando-os corretamente. O objetivo central, finalmente, é formar cidadãos 

que saibam usar a língua em diferentes esferas comunicativas, a fim de que 

possam ter acesso aos bens culturais para almejar a participação plena no 

mundo letrado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDNA APARECIDA PINHEIRO 

ORIENTADOR: Patricia Cristina de Oliveira 
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Artigo  
Título: Estratégias Metodológicas para a prática de oralidade, leitura e escrita 

com o gênero charge 

Palavras-chave: Leitura; Oralidade; Escrita; Gênero Charge; Plano de Trabalho 

Docente. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar a pesquisa e 

Implementação da Proposta de Intervenção Pedagógica, em uma escola pública 

do Estado do Paraná, no trabalho com enunciados concretos do gênero 

discursivo charge, por meio do Plano de Trabalho Docente (PTD), de Gasparin 

(2009), metodologia que se fundamenta na Pedagogia Histórico-Crítica. Além 

disso, pretende-se evidenciar que a utilização desse procedimento metodológico 

contribui para a melhoria da oralidade, leitura e escrita e, por conseguinte, do 

processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa, podendo 

ser aplicada tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Na pesquisa 

em foco, o PTD foi aplicado em uma turma de 1º ano do Ensino Médio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias metodológicas para a prática de oralidade, leitura e escrita 

com o gênero charge 

Palavras-chave: Metodologias, gêneros discursivos, plano de trabalho docente, 

charge. 

Resumo: A presente proposta fundamentou-se no Plano de Trabalho Docente 

de Gasparin (2009), denominado PTD, que adota cinco passos. Na parte inicial 



verifica o conhecimento de mundo trazido pelo aluno acerca do conteúdo a ser 

trabalhado. Na etapa seguinte ocorre a problematização, na qual se discute 

questões sobre o conteúdo proposto por meio de diferentes dimensões sociais. 

Na próxima etapa, denominada instrumentalização, o aluno irá se apropriar de 

instrumentos culturais e científicos, que o auxiliarão na prática social final. Na 

sequência tem-se a catarse, etapa em que o aluno sintetiza o que aprendeu e 

demonstra pela prática da escrita o conteúdo abordado. Por fim, tem-se a prática 

social final, momento em que o aluno demonstra por ações ou intenções o 

conteúdo vivido, problematizado, teorizado e sintetizado mentalmente e 

consegue transformar sua realidade social. Dessa forma, este material 

pedagógico tem a finalidade de ajudar os alunos a dominarem melhor o gênero 

charge, tendo como ponto de partida o conhecimento de mundo que cada aluno 

traz de seu meio social, bem como sugere atividades aos professores que podem 

ser trabalhadas em sala de aula com o gênero textual charge. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EDNA DE OLIVEIRA GALINDO 

ORIENTADOR: Angela Maria Pelizer de Arruda 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: VALORIZAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA: DESENVOLVENDO A 

LEITURA PELOS CAMINHOS DO GÊNERO TEXTUAL FÁBULA 

Palavras-chave: fábulas; leitura; interpretação; produção. 

Resumo: A necessidade de resgatar a qualidade de ensino tornou-se há anos 

um fato preocupante entre os profissionais da educação, visto que os alunos vêm 

perdendo o gosto pela leitura e pela produção de textos. Entretanto, através do 

gênero textual fábula, empregando-se o Método de Recepção, o presente 

projeto de intervenção procurou levar o aluno a entender que a literatura e a 

leitura andam juntas, que são extremamente importantes para o 

desenvolvimento do ser humano como ser pensante, crítico e inovador. Assim 

os alunos foram motivados a fazer a leitura, não apenas por ler, mas sim por 

gostar e querer conhecer novos mundos, entender as entrelinhas que há em um 

enredo. Este projeto procurou sanar as dificuldades encontradas nas escolas 



atuais no que se refere à leitura, pois o problema é colossal, devido ao grande 

interesse dos alunos aos meios tecnológicos, desvalorizando-se totalmente a 

leitura feita em livros, revistas, jornais, entre outros. Apesar disso, o projeto de 

intervenção aqui proposto mostra que é possível chamar a atenção dos 

educandos e trazê-los de volta para este tipo de leitura, sem portanto, 

desvalorizar as novas tecnologias tão atraentes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Valorização da Língua Portuguesa: desenvolvendo a leitura pelos 

caminhos do gênero textual fábula 

Palavras-chave: Fábulas, leitura, interpretação, produção, entrelinhas. 

Resumo: A ideia central partiu da necessidade de resgatar a qualidade de 

ensino, visto que os alunos vêm perdendo já há muito tempo o gosto pela leitura 

e pela produção de textos. Através do gênero textual fábula, empregando-se o 

Método de Recepção, levar-se-á o aluno a entender que a literatura e a leitura 

andam juntas, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do 

ser humano como ser pensante, crítico e inovador, que está sempre em busca 

de algo que se julga melhor que aquele já existente, mesmo que se misture com 

o novo para que juntos criem uma força maior e melhor, rumo a satisfação 

individual, tomando gosto pelo mundo à sia volta, e além fronteiras, pois o 

conhecimento é algo que se adquiri e jamais nos é tirado. Assim os alunos serão 

motivados a fazer a leitura, não apenas por ler, mas sim por gostar e querer 

conhecer novos mundos, entender as entrelinhas que há em um enredo. 
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Artigo  
Título: A prática da leitura a partir do desenvolvimento sustentável 

Palavras-chave: Estratégias de leitura;Interdisciplinaridade;Desenvolvimento 

sustentável. 



Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o estudo sobre a prática de 

leitura a partir do desenvolvimento sustentável, numa proposta interdisciplinar, 

que foi desenvolvida com alunos do Ensino Médio, no Centro estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos de Colorado, durante as aulas de 

Língua Portuguesa, no sentido de oportunizar ao aluno ampliar sua habilidade 

leitora, a partir das estratégias propostas por Solé(1996), que estabelecem 

etapas para o exercício da leitura: o antes, o durante e o depois.Com o foco na 

temática “sustentabilidade”, o estudo pautou-se em textos de diferentes gêneros, 

que, também, contribuíram para a conscientização, sensibilização e a 

modificação de algumas atitudes e práticas sociais sustentáveis. Dessa forma, 

os educandos puderam se aprimorar como pessoa humana. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A prática da leitura a partir do desenvolvimento sustentável 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; Interdisciplinaridade,Desenvolvimento 

sustentável. 

Resumo: Sabemos que a leitura é o fundamental instrumento para a 

organização da prática do ensino de Língua Portuguesa, portanto ela é de 

primordial importância no âmbito escolar. Nesta produção didático-pedagógica 

foram desenvolvidas atividades objetivando desenvolver a leitura interdisciplinar, 

utilizando conhecimentos de outras áreas do saber, contemplando conteúdos de 

outras disciplinas.O objeto de estudo foram textos de diferentes gêneros, que 

serão abordados de acordo com algumas estratégias propostas na postulado de 

Solé, que estabelecem etapas para o exercício da leitura: o antes, o durante e o 

depois, na perspectiva de desenvolver a competência e a autonomia leitora no 

aluno. O trabalho será desenvolvido com alunos do Ensino Médio da EJA. A 

temática abordada será o\"desenvolvimento sustentável\",visando algumas 

práticas e atitudes de sustentabilidade, pois apresenta leituras, dicas e 

sugestões de como economizar, consumir, reduzir,reutilizar e reciclar e a 

conscientização sobre a conciliação que se deve ter entre sociedade, economia 

e meio ambiente. Para a realização desse trabalho, pretende-se utilizar algumas 

tecnologias disponíveis na escola, possibilitando a prática de leitura diferenciada 

em sala de aula. 
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Artigo  
Título: O Ensino de Literatura no Segundo ano do Ensino Médio: Uma proposta 

de Leitura na integralidade. 

Palavras-chave: Leitura;desenvolvimento; essencia; benefícios. 

Resumo: RELATÓRIO FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA Arf!, 

chegou o final da implementação pedagógica elaborada durante o PDE. Essa 

atividade apresentou metodologia diferenciada de leitura/compreensão/ 

interpretação/dramatização baseada na teoria da Estética da Recepção de 

Jauss, nos postulados de Backhtin, envolvendo teoria das DCE , do dialogismo 

nas propostas da Candido, abordando a realidade do individuo aos valores 

paradoxais que a literatura trás. Assim, a proposta foi apresentada em sua 

íntegra, direcionando leituras com sugestões para dramatização. De início, 

causou espanto, mas, após explanação das vantagens desse ato, houve 

aceitação, os alunos do projeto participaram. O crescimento foi visível, as leituras 

e produções textuais melhoraram, passaram a olhar mais a impressão interna 

do ser, a alma interior veio à tona, despertou, nas adolescentes, a essência do 

ser. Embora, ainda seja pequena a adesão à leitura, perceberam que precisam 

fazer a diferença na sociedade, expandindo seus horizontes, organizando sua 

vida, seus estudos, suas duas metades, buscando no “espelho” seu próprio ser. 

Houve dificuldade na compreensão vocabular, que foi resolvido pesquisando nos 

dicionários, na internet, facilitando o entendimento, porém, a participação 

oral/debates não foi muito apreciada, houve pouca exposição, deixando 

transparecer “vergonha”, “timidez” ou desinteresse pelo saber elaborado. 

Preferiram escrever ao exporem opiniões. Mesmo com toda dificuldade 

enfrentada durante a implementação desta proposta, foi gratificante ver o 

resultado na exposição teatralizada para o público do C. E. Dom Bosco, assim 

como ouvir, ler relatos sobre os benefícios proporcionados por esse trabalho 

criado e desenvolvido por mim, professora Edna Luci. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: O ENSINO DE LITERATURA NO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO: 

UMA PROPOSTA DE LEITURA NA INTEGRALIDADE 

Palavras-chave: Valores; sociedade; literatura; leitura. 

Resumo: O ensino de literatura está atrelado à vida social do ser, pois segundo 

Candido (1972), a literatura é vista como arte, podendo transformar e/ou 

humanizar o homem e a sociedade, atribuindo-lhe três (03) funções: a 

psicológica, a formadora e a social. A literatura pode agir como instrumento de 

educação, revelando ideologias implícitas na coletividade, exercendo função 

social e humana. É nesta direção que esta intervenção se propõe a trabalhar 

com o literário, desnudando as ideologias imbrincadas nestes textos, promando 

refletir as possibilidades de leitura como forma de garantir a cidadania. Será 

explorada a Metodologia da Mediação Dialética (Arnoni, 2008), juntamente com 

o método Recepcional (Aguiar e Bordini), pois de acordo com as DCE a 

aprendizagem se concretiza com o professor mediador, coadjuvante com seus 

alunos, dialogando a cerca de informações que não sejam apenas 

decodificações, mas que tenham sentido e façam parte do processo interativo 

humanizador do homem. Possibilitar uma práxis prazerosa, com temas do 

cotidiano, incentivando uma leitura na integralidade e organizando a “Roda de 

Contos”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EGLY HADLICH 

ORIENTADOR: Raquel Terezinha Rodrigues 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Uma Releitura do Gênero Literário Conto de Fadas 

Palavras-chave: Conto; Conto de Fadas; Literatura Infanto-Juvenil; Literatura 

Infantil 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo valorizar a leitura e literatura em 

sala de aula. Assim, com fundamentação nas autoras Lajolo e Zilberman 

procurou-se falar de Literatura Infantil. E, em Bettelheim nos contos de fadas que 

de alguma maneira fizeram parte de nossas vidas e fazem parte da vida das 



crianças e dos adolescentes, principalmente porque o mundo que os cerca é 

ditoso do mágico e do fantasioso. Aliado a isso valoriza-se uma nova conotação 

aos contos de fadas que é atuamente dado pelos autores mais modernos. Para 

desenvolver o trabalho optou-se em trabalhar com os Contos \"Chapeuzinho 

Vermelho\" com suas inúmeras versões 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma Releitura do Gênero Literário Contos de Fadas 

Palavras-chave: Leitura – contos – fadas – maravilhoso 

Resumo: Segundo as DCE\'S, a escola brasileira deu abertura a um grande nº 

de alunos, estes oriundos das várias classes sociais. Para tanto, questiona-se 

quem são, sua condição social e sua cultura para melhor valorizá-lo e melhor 

conduzi-lo a uma aprendizagem mais ampla na leitura, oralidade, escrita e 

linguística, bem como a reflexão destes conteúdos. Para isso, pretende-se 

trabalhar com histórias curtas: os contos de fadas, que tanto para as crianças 

quanto para os 
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Artigo  
Título: Superando o desinteresse dos alunos pela leitura 

Palavras-chave: Leitura, conhecimento de mundo, Teoria da Relevância 

Resumo: O presente artigo traz em seu contexto, de modo geral, a análise de 

uma pesquisa realizada com alunos do sétimo ano ( antiga sexta série) do ensino 

fundamental - Colégio Estadual Dario Vellozo - EFMP - sobre as preferências de 

leitura dos mesmos e de seus familiares. Traz também resultados de dinâmicas 

realizadas em sala de aula com o material didático denominado \"Leitura de 

linhas e entrelinhas\", organizado com as Tirinhas de Mafalda e apoiado 

teoricamente na Teoria da Relevância e no Protocolo Verbal. Essas atividades 

foram idealizadas e concretizadas durante o curso PDE e aplicadas no segundo 

semestre de 2011. O material, embasado na Teoria da Relevância, tem por 



objetivo mostrar que o aluno dará maior importância a um tema que seja de seu 

conhecimento e nao lhe exija um esforço maior para que ocorra a compreensão 

do mesmo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura de linhas e entrelinhas 

Palavras-chave: Leitura; Conhecimento de Mundo; Teoria da Relevância. 

Resumo: A leitura é importante em todos os momentos da vida de um indivíduo, 

seja em situação formal ou informal. O leitor precisa perceber a intencionalidade 

por trás de um dizer: o que fica subentendido nas entrelinhas. Apenas saber 

juntar sinais gráficos e formar palavras não é, de forma alguma, saber ler e 

entender os objetivos do texto. Num contexto de letramento o sujeito deve 

vivenciar o ato de ler desde sua alfabetização. Pensando em auxiliar na 

formação do leitor de fato, utilizou-se as tirinhas da Mafalda, pois aguçam a 

curiosidade e desafiam o lado crítico do aluno. Além das tirinhas, a Teoria da 

Relevância - sperber e wilson ( 1986, 1995) afirma que a cognição humana 

orienta-se através da relevância: a compreensão se dará se os fatos forem 

relevantes e não requeiram do aluno um esforço muito grande para seu 

entendimento. As tirinhas da Mafalda nortearão toda a Unidade Didática, em 

suas doze aulas. Cada aula trará novas informações a respeito da personagem 

e seu criador; o momento histórico em que ela foi criada; a luta feminina e 

feminista na Argentina e na América Latina; além de informações sobre o gênero 

discursivo oral. Nos anexos, o professor encontrará textos que o auxiliarão na 

concretização do projeto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELAINE DE LOURDES PEREIRA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: JUAREZ POLETTO 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: POESIA, UM DESAFIO: VIRAR A PÁGINA! 

Palavras-chave: poema; poesia; leitura; escrita; sensibilidade. 



Resumo: O presente artigo apresenta os resultados e reflexões decorrentes do 

projeto “Poesia, um desafio: virar a página!”, executado com quatro professoras 

do Ensino Fundamental e alunos da “8ª C” do Colégio Estadual Professor 

Lysímaco Ferreira da Costa, Curitiba/PR. Foi utilizado o Método Recepcional 

para apresentar e estudar a poesia de Cecília Meireles, Mario Quintana, Elias 

José e Rubem Alves. O objetivo era desmistificar conceitos e preconceitos sobre 

textos em verso, mostrando a riqueza das palavras e expressões, refletindo a 

importância da sensibilidade, culminou, no entanto, em produção de poemas, 

concurso e apresentação de uma peça teatral com pleno envolvimento dos 

participantes de cada oficina. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Poesia, um desafio:virar a página! 

Palavras-chave: Formação Continuada, Poesia, Ludicidade 

Resumo: Resumo O objetivo deste estudo consiste em encontrar caminhos para 

subsidiar o professor na prática pedagógica, possibilitando acesso ao 

conhecimento teórico-metodológico e uso de recursos tecnológicos relacionados 

ao trabalho com o gênero textual poesia na sala de aula. Pretende-se, pautado 

nos pressupostos da Estética da Recepção, uma forma de trabalhar a poesia, a 

partir de uma abordagem lúdica, na qual o aluno-leitor ao relacionar-se com as 

obras literárias dos autores: Cecília Meireles, Mário Quintana, Rubem Alves e 

Elias José assuma a condição de dar vida à obra. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELCIA ISABEL DE SOUZA 

ORIENTADOR: EDSON JOSE GOMES 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A LEITURA: REFLEXÕES E ESTRATÉGIAS PARA SE TORNAR UM 

LEITOR PROFICIENTE 

Palavras-chave: leitura; reflexão; estratégias; leitor proficiente. 

Resumo: Este artigo trata sobre o tema da leitura a qual é considerada como 

um importante instrumento no processo de ensino e de aprendizagem no sentido 



de ampliar os conhecimentos e tem como objetivo geral refletir com os alunos o 

valor da leitura para o seu desenvolvimento comunicativo, através da reflexão 

sobre o que é, por que e para que serve a leitura, com estratégias diversificadas 

para se tornar um leitor proficiente. Para tal, foi utilizada uma diversidade de 

ações pedagógicas: leitura diária e compartilhada de textos diversos, leitura de 

livros literários, questionários sobre o hábito de leitura, apresentações com 

estratégias diversificadas, tais como: fantoches, cineminha, maquetes, 

dramatizações, sobre as obras literárias, etc. Tendo como pressupostos teóricos, 

autores que tratam da leitura, como Solé (1998), Kleimam (2004), Paulo Freire 

(1997), Yunes (1980), Martins (1985), entre outros. O resultado foi satisfatório, 

demonstrando a importância da leitura e da mediação do professor para a 

apropriação do conhecimento sistematizado e científico por meio da reflexão, 

compreensão e interpretação. Nesse sentido, os alunos perceberam o 

significado da leitura para o seu desenvolvimento comunicativo, tanto na 

oralidade quanto na escrita, e a sua contribuição para a formação de um leitor 

crítico, que tem conhecimento de mundo e de muita outras leituras, e também 

reflexivo dentro da sociedade em que estão inseridos, para o seu próprio 

crescimento pessoal e intelectual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura: reflexões e estratégias para se tornar um leitor proficiente 

Palavras-chave: Leitura; reflexões; estratégias; leitor proficiente. 

Resumo: De acordo com pesquisas, neste tempo em que temos acesso rápido 

à leitura, há muitas pessoas que sabem ler, mas não leem, ou se leem é apenas 

por obrigação quando solicitado pela escola e muitas crianças, adolescentes, 

jovens e até adultos desinteressados, desanimados e rejeitam as atividades de 

leituras propostas pela a escola. Diante da identificação de tal problema, faz-se 

necessário refletir e programar estudos de leitura para construção de novos 

significados, oportunizando atividades e movimentando-se pelo tempo 

imaginário e ter contato no dia a dia da escola com a pluralidade de significados 

para melhorar, assim, o conhecimento sistematizado e o desempenho de ler, 

escrever, falar, ouvir e refletir com objetivos, bem como adquirir o hábito de ler 

com proficiência. Por isso, a Produção Didática Pedagógica, em formato de 

Unidade Didática, propõe a reflexão e estratégias diversificadas de leitura para 



estimular, incentivar e proporcionar o momento de leitura, isto para que, os 

estudantes, desde a 5ª série do Ensino Fundamental, comecem a se apropriar 

do conhecimento e a desenvolver a sensibilidade para aprender e a desenvolver, 

também, a competência comunicativa com o propósito de formar cidadãos 

conscientes para a sociedade na qual somos inseridos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELENA FERNANDES GALLI 

ORIENTADOR: Renata Adriana de Souza 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Estratégias de Leitura com o livro o Carteiro Chegou 

Palavras-chave: Estratégias de leitura, contos tradicionais. 

Resumo: O artigo é resultado da pesquisa realizada a partir do estudo do livro 

”O Carteiro Chegou”, de Janet & Allan Ahlberg. Para isso, utilizamos algumas 

estratégias de leitura tal como abordadas por Koch. Estas consistiram em 

trabalhar mecanismos para estimular a compreensão da leitura dos contos de 

fadas, assim como, estratégias de leitura focadas na intertextualidade. O livro 

que utilizamos como objeto de trabalho traz releituras de Chapeuzinho 

Vermelho, A Cinderela, Cachinhos Dourados e os Três ursos. As estratégias de 

leitura têm objetivo de aprofundar alternativas motivadoras no ensino-

aprendizagem considerando-as atividades de construção de sentidos a partir do 

texto e as novas significações atribuídas aos contos na obra O Carteiro Chegou. 

Na intervenção, realizou -se leituras e discussão dos contos tradicionais, e, em 

seguida, a relação intertextual com os contos da obra de Janet & Allan Ahlberg. 

As estratégias de leitura foram aplicadas nas narrativas do livro selecionado e 

apresentadas como recursos necessários e eficientes para enfrentar com 

segurança, confiança e interesse a atividade de leitura a ser realizada de forma 

autônoma pelos leitores que poderão também utilizá-las em outros textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias de Leitura do Livro " O carteiro chegou" 

Palavras-chave: Estratégias; leitura; contos infantins 



Resumo: Esta unidade didática será desenvolvida pela dificuldade enfrentada 

na escola, por falta de leitura. Reforçar e melhorar as práticas de leitura, torná-

las em atividade prazerosa, contribuindo assim para a formação do senso crítico, 

dos educandos, pois é através das diversas leituras que o aluno tem uma melhor 

visão do mundo, enriquece o vocabulário, fala e escreve melhor. Trabalhar 

intertextualidade nas leituras dos contos de fadas, mostrar através das 

estratégias, que de um texto podemos inventar vários outros, as relações dos 

mesmos e os novos sentidos que eles possuem. Serão desenvolvidas leituras 

individuais, comentários em grupo, levando em conta os conhecimentos prévios 

dos alunos, inferências, hipóteses e conclusões dos contos de fadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE MARIA COOPER FURUSHO 

ORIENTADOR: Beatriz Avila Vasconcelos 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Miscelânea de Contos: caminhos metodológicos de estímulo à leitura 

Palavras-chave: leitura;contos;Método Recepcional;horizonte de expectativas 

Resumo: Narrativas curtas, como o conto, levadas para a sala de aula 

constituem-se num excelente recurso para despertar nos alunos o prazer e o 

gosto pela leitura, além de favorecer-lhes o pensamento e a reflexão sobre as 

diversas realidades sociais. Este trabalho está alicerçado no Método 

Recepcional de Bordini e Aguiar (1988), que oferece oportunidades de debates 

e reflexões sobre a obra lida e possibilita aos alunos a ampliação de seus 

horizontes de expectativas. Oportuniza também receber bem textos novos e 

indagar sobre as leituras realizadas em relação ao seu próprio horizonte cultural, 

assim como, ao dos indivíduos com quem interagem. Portanto, o método é 

inteiramente social ao pensar o sujeito em constante dialogismo com os demais, 

o que possibilita tornar o leitor mais competente e apto a ler e compreender uma 

obra qualificada. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Miscelânea de Contos: caminhos metodológicos de estímulo à leitura 



Palavras-chave: leitura;contos;Método Recepcional;horizonte de expectativas 

Resumo: Os resultados da segunda edição dos “Retratos da Leitura no Brasil” 

(2008), tem evidenciado a necessidade de se buscar alternativas diversas para 

o enfrentamento da falta de leitura em nosso país. O que se propõe aqui, é 

trabalhar com o conto, por se tratar de um gênero de narrativa curta, e por 

representar abundantemente as diversas realidades sociais. O conto, além de 

provocar tensões condicionadoras das várias situações humanas em 

determinado espaço de tempo, poderá despertar no aluno o prazer pela leitura. 

Para alcançar esta proposta optou-se por utilizar o Método Recepcional de 

Bordini e Aguiar. Este método oferece oportunidades de debates e reflexões 

sobre a obra lida e possibilita ao aluno a ampliação de seus horizontes de 

expectativas. Oportuniza também receber bem textos novos e buscar por outros. 

Capacita o aluno a indagar sobre as leituras realizadas em relação ao seu próprio 

horizonte cultural, assim como, ao das pessoas com quem interage. Portanto, o 

método é inteiramente social ao pensar o sujeito em constante dialogismo com 

os demais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIANE REGINA BELLOTO BISCONSINI 

ORIENTADOR: Antonio Donizeti da Cruz 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: COMPREENSÃO LEITORA NAS SÉRIES INICIAIS: uma leitura da obra 

infanto-juvenil de Maria de Fátima Gonçalves Lima 

Palavras-chave: Compreensão Leitora; leitura; estratégias 

Resumo: A Compreensão Leitora, estudada no Brasil a partir da década de 70, 

se apropria de estudos das áreas da Linguística, da Psicolinguística, da 

Sociolinguística, da Pedagogia e da Literatura para aprimorar os fundamentos 

da Leitura. Sob este enfoque, o presente artigo contempla um estudo dos 

aspectos e fatores que direta ou indiretamente interferem na compreensão dos 

mais variados gêneros textuais que adentram as aulas de leitura, 

especificamente voltados ao Ensino Fundamental. São estudos dos fatores 

decorrentes do leitor, do contexto, do texto, dos aspectos sociais, dos 



pedagógicos, de aprendizagem, apoiados na compreensão de processos 

cognitivos ou metacognitivos. O estudo tem suas bases em autores como Ângela 

Kleiman, Fernanda Leopoldina Viana, Isabel Solé, Vilson Leffa, entre outros. 

Fundamenta-se, ainda, na Teoria Sociocognitiva de Vygotsky e se pauta na 

análise dos gêneros discursivos de Bakhtin. A pesquisa se aplica ao 

desenvolvimento de uma Unidade Didática com suporte nas obras da literatura 

infanto-juvenil da escritora Maria de Fátima Gonçalves Lima, como base para 

atividades de Compreensão Leitora, com o objetivo primeiro de permitir uma 

leitura reflexiva e prazerosa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: COMPREENSÃO LEITORA NAS SÉRIES INICIAIS: Uma leitura da obra 

infanto-juvenil de Maria de Fátima Gonçalves Lima 

Palavras-chave: Compreensão leitora; leitura; estratégias 

Resumo: A Compreensão Leitora constantemente é acometida por fendas, 

desvios momentâneos na interação entre os interlocutores ou marcadas por 

elementos linguísticos, cognitivos ou sociais que, não compreendidos, interferem 

no domínio do entendimento do enunciado que se apresenta.Ter conhecimento 

dessas dificuldades pode ser um facilitador da leitura. Na Unidade Didática aqui 

apresentada destacam-se estratégias metacognitivas, que são atividades 

desenvolvidas de forma consciente, quando é possível se explicar e controlar o 

processo da ação que está sendo empenhado. Outros fatores são trabalhados, 

como derivados do texto, do contexto ou do leitor. Levar o aluno a identificar suas 

dificuldades para compreender o texto e evidenciar as possibilidades de 

raciocínio sobre as mesmas são objetivos deste material, também contando com 

a mediação do professor e o apoio dos demais colegas e familiares. Ter como 

apoio materiais lúdicos, atrativos e de conteúdo cativante para a leitura deve ser 

considerado como um diferencial, e este pode se encontrar na obra infanto-

juvenil da escritora Maria de Fátima Gonçalves Lima, que é base para o 

desenvolvimento das atividades propostas no decorrer desta Unidade Didática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIARA SILVA SANT'ANA 



ORIENTADOR: LUZIA APARECIDA BERLOFFA TOFALINI 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Figuras de Linguagem na Poesia de Cecília Meireles 

Palavras-chave: Poemas; sentido conotativo; figuras de linguagem 

Resumo: Pela necessidade que os alunos têm de fazer leituras, este trabalho 

estudou Cecília Meireles e alguns de seus poemas, fazendo um mergulho em 

um mundo literário rico, amplo e profundo. Foi trabalhado o sentido conotativo e 

as figuras de linguagem por meio do método da Estética da Recepção. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura de Poesias: Figuras de Linguagem 

Palavras-chave: poema, sentido conotativo, figuras de linguagem 

Resumo: Pela necessidade que os alunos têm de fazer leituras,este trabalho 

pretende estudar um pouco Cecília Meireles e alguns de seus poemas, fazendo 

um mergulho em um mundo rico, amplo e profundo. Trabalharemos o sentido 

conotativo e as figuras de linguagem por meio do método da Estética da 

Recepção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIAS FRANCISCO DO PRADO 

ORIENTADOR: ROSINEY APARECIDA LOPES DO VALE 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Artigo de Opinião: uma alternativa para a prática da leitura 

Palavras-chave: Artigo de opinião, leitura, produção textual. 

Resumo: O presente artigo é o resultado da nossa proposta de intervenção na 

8ª série, 9º ano, do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora Alvina 

Prestes, realizado na cidade de Figueira, durante o segundo semestre de 2011, 

com o objetivo de trabalhar a Língua Portuguesa, utilizando o jornal, mais 

especificamente, o gênero artigo de opinião, em sala de aula, como meio de 

incentivar o aluno a ler, refletir, explorar os assuntos do texto, opinar, questionar 

e ainda, produzir textos críticos. Pretendemos também oportunizar ao aluno o 



conhecimento de elementos da língua portuguesa através dos operadores 

argumentativos, que têm a função de auxiliar na construção de textos 

argumentativos além de melhorar a sua produção textual escrita, bem como o 

uso da modalidade formal da língua. O trabalho realizado permitiu aos docentes 

participantes a possibilidade de ler com maior desenvoltura, abrindo espaço para 

a discussão e reflexão sobre sua prática pedagógica e as atividades feitas com 

os alunos nortearam outros trabalhos dos professores envolvidos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Artigo de Opinião: uma alternativa para a prática da leitura e produção de 

texto na escola 

Palavras-chave: Artigos de opinião; argumentação; leitura; produção textual. 

Resumo: Justificativa: O presente trabalho fundamenta-se na consciência de 

que estamos formando cidadãos capazes de ler, interpretar e produzir textos 

com desenvoltura Isso fez repensarmos a escola e oferecer uma proposta de 

leitura aberta, com conteúdos do cotidiano do aluno, de seu meio, uma 

alternativa de leitura de fontes variadas para a construção do conhecimento. 

Objetivo: Por meio do trabalho com artigo de opinião, objetivamos proporcionar 

aos alunos da 8ª série do Ensino Fundamental o contato com textos 

argumentativos que possibilitem um maior aproveitamento escolar, de modo que 

apresentem um nível maior de conhecimento, aprimorando as técnicas 

relacionadas à leitura/interpretação e produção textual, reconhecendo e 

escolhendo os mecanismos linguísticos.adequados para os atos de 

comunicação, de acordo com suas intenções. Metodologia: Para consecução de 

nossos objetivos, baseados nas fundamentações teóricas difundidas por 

Ingedore,Villaça Coch,Vanilda Salton Köche,Maria Alice Ferreira e Juvenal 

Zanchetta Jr, apresentaremos os artigos de opinião de jornais, revistas ou blogs 

para iniciarmos um trabalho de leitura e produção textual, além de 

reconhecimentos do gênero, do público-alvo emissor e receptor, e trabalhos 

lingüísticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIETE RODINSKI MOTA CAMPOS 



ORIENTADOR: Maria Elena Pires Santos 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Práticas Sociointeracionista : a leitura de contos com alunos do ensino 

fundamental.. 

Palavras-chave: gênero contos; leitura; ensino. 

Resumo: Este trabalho foi motivado pela percepção da necessidade de reflexão 

sobre o papel da escola e dos educadores, pois, com o surgimento das novas 

tecnologias, os alunos têm se distanciado, de certa forma, do maior envolvimento 

com a leitura. Frente a esta constatação, uma pergunta se colocou: “O que o 

professor de Língua Portuguesa, quer alcançar com alunos dos 6ºs anos em 

relação à leitura?” A partir deste questionamento, pretendeu-se ampliar o 

repertório literário de alunos do ensino fundamental. O desenvolvimento deste 

trabalho justificou-se pela oportunidade de contribuir para a valorização da leitura 

como fonte de interesse em compartilhar opiniões, ideias e preferências, a partir 

da narrativa literária. Apoiou-se na concepção interacional (dialógica) da 

linguagem (BAKHTIN,1992) e na concepção de leitura como forma de interação 

entre leitor/autor/via texto, compreendendo que os sujeitos são atores, isto é, 

sujeitos sociais ativos que se constroem e são construídos na interação (KOCH 

e ELIAS, 2010, p.10-11). Como resultado do trabalho, em que foram 

desenvolvidas atividades de leituras e análises de contos contemporâneos de 

autores brasileiros, foi possível constatar, conforme relatado pela bibliotecária, 

uma intensificação da retirada de livros da biblioteca por parte dos alunos, que 

têm escolhido livremente suas leituras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Práticas Sociointeracionistas: A Leitura de contos com alunos do Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Leitura;gênero:conto;ensino. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo estimular o ensino e aprendizagem 

da leitura de contos, com a finalidade de incentivar a reflexão sobre o papel da 

escola e dos educadores em relação à leitura pois, com o surgimento das novas 

tecnologias, os alunos têm se afastado, de certa forma, do maior envolvimento 

com a leitura. Frente a esta constatação, uma pergunta se coloca: “Quais 



objetivos o professor de Língua Portuguesa quer alcançar com alunos de 5ª série 

em relação à leitura? A partir deste questionamento, pretende-se ampliar o 

repertório literário de alunos do Ensino Fundamental. O desenvolvimento deste 

trabalho justifica-se pela oportunidade de contribuir para a valorização da leitura 

como fonte de interesse em compartilhar opiniões, ideias e preferências, a partir 

das narrativas. Apoiando-se na concepção interacional (dialógica) da linguagem 

(BAKHTIN, 1992) e na concepção de leitura como forma de interação entre 

leitor/autor/via texto, compreendem-se os sujeitos como atores, isto é, sujeitos 

sociais ativos que se constroem e são construídos na interação (KOCH e 

ELIAS,2010,p.10-11). Espera-se como resultado deste trabalho que os alunos 

desenvolvam estratégias de argumentação para defender ou refutar ideias e 

tenham um ponto de vista sobre o conto para analisar a narrativa, observando 

as condições de produção, circulação e recepção deste gênero discursivo. Essa 

concepção de leitura vai pôr em foco o leitor e o conhecimento em interação com 

o autor e o texto, para construir os sentidos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA CORNELIAN 

ORIENTADOR: Monica Luiza Socio Fernandes 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Lendo e Aprendendo com Fábulas 

Palavras-chave: Fábulas; Leitura; Aprendizagem; Interação; Reflexão. 

Resumo: Lendo e aprendendo com fábulas tem como objetivo mostrar que o 

estudo do gênero fábulas, em sala de aula, favorece uma intervenção 

pedagógica de incentivo à leitura, com vistas à formação de alunos leitores 

competentes, curiosos, críticos e reflexivos. As fábulas são histórias milenares 

que fascinam até os dias de hoje pelo seu caráter mágico, com possibilidades 

de promover a interação dos alunos com o texto escrito que, em geral, são 

histórias curtas e bem humoradas, apresentam uma linguagem simples e direta. 

Nesse sentido, possibilitamos aos alunos uma leitura efetiva, levando-os a 

ampliar o horizonte de leitores mais amadurecidos e capazes de ler e 

compreender. Ouvir e ler fábulas é entrar em um mundo encantador cheio ou 



não de mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que 

ensina e diverte. É na relação lúdica e prazerosa do aluno com o texto que 

formamos o leitor. Tomamos como ponto de partida a teoria da Estética da 

Recepção, como sugerem as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa. Pelo 

método recepcional, o aluno passa a se ver como agente do processo de leitura 

e aprendizagem, num constante enriquecimento cultural e social. Desta forma, 

participando de experiências com leituras, contação, produção, momentos 

recreativos e dramatização de fábulas alunos considerados tímidos, inseguros e 

com dificuldades de aprendizagem também participaram de forma espontânea 

junto com toda a turma apresentando um ótimo desempenho. Por todas as 

atividades desenvolvidas, é possível mencionar o importante papel do professor 

na formação do aluno leitor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Fábula na Sala de Aula: uma estratégia de leitura. 

Palavras-chave: FÁBULAS, LEITURA, APRENDIZAGEM, INTERAÇÃO, 

REFLEXÃO 

Resumo: Sabendo que o aluno tem pouco contato com a leitura em seu 

ambiente familiar e apresenta, na escola, dificuldades de aprendizagem, faz-se 

então necessária a realização de um trabalho que envolva resgate e valorize a 

leitura. Formar leitores competentes é garantir a construção do conhecimento e 

é responsabilidade da escola oferecer tempo e motivação para formar, em cada 

aluno, um leitor autônomo. O trabalho do professor é de suma importância, pois 

deve proporcionar o hábito, o gosto pela leitura e a formação de leitores eficazes. 

Com o objetivo de contribuir para o ensino e aprendizagem da leitura, este 

trabalho propõe aulas contemplando o gênero fábulas que permite uma ampla 

variedade de leituras proporcionando significativa prática de intertextualidade. 

Fábulas são histórias milenares que fascinam até os dias de hoje pelo seu 

caráter mágico, com possibilidades de promover a interação dos alunos com o 

texto escrito, criando e adaptando as fábulas para a sua realidade. Além de criar 

um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades, serão 

desenvolvidas práticas de leituras que envolvam, resgatem e valorizem a leitura 

nos espaços da escola; por meio de um trabalho diferenciado de interação com 



leituras, narração, contação de fábulas, momentos recreativos, dramatização 

etc. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZABETE BENEDITA AUGUSTO 

ORIENTADOR: Thiago Alves Valente 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Leitura e produção de texto com Monteiro Lobato 

Palavras-chave: Leitura; Literatura-infantil; Ensino; Produção textual. 

Resumo: O processo de ensino-aprendizagem é uma atividade conjunta de 

professor e aluno, organizado sob a direção do professor, com a finalidade de 

implementar estratégias de ensino fundamentadas na leitura literária e na 

produção textual, para que os alunos assimilem ativamente conhecimentos e 

desenvolvam habilidades críticas para organizar ideias de modo a fortalecer sua 

argumentação. Neste estudo propõe-se um trabalho de leitura com as obras de 

Monteiro Lobato (1882-1948) Caçadas de Pedrinho (1933) e O Saci (1918) 

sendo esta leitura oral pelo professor e aquela sugerida para os alunos como 

incentivo à produção de textos na disciplina de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental dos anos finais. Usou-se a literatura para o desenvolvimento de 

estratégias de leitura para o aperfeiçoamento das práticas sociais, possibilitando 

o aprimoramento da produção textual por atividades sistematizadas dos gêneros 

textuais narrativos: mapa, entrevista, causo, lenda, relato de experiência vivida, 

carta e debate. Utilizou-se da Sequência Básica de Cosson (2009): motivação, 

introdução, leitura e interpretação que propõe a organização das atividades de 

maneira precisa de trabalhar o gênero textual oral e escrito. Apresenta-se nesse 

artigo detalhadamente a fundamentação teórica, as estratégias de ação divididas 

em onze encontros, com a apresentação da metodologia e as experiências 

concretas da prática de ensino de leitura e de produção textual, realizadas com 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, do período vespertino na Escola 

Estadual do Bairro Bela Vista - Ensino Fundamental, localizada em Bandeirantes 

- PR. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e produção de texto com Monteiro Lobato 

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Aprendizagem; Literatura; Produção textual. 

Resumo: Esta unidade didática propõe um trabalho de leitura e produção de 

texto para o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental. Com o objetivo de implementar estratégia de produção textual a 

partir da leitura significativa de textos literários, apresentando as etapas da 

Sequência Básica de Cosson (2009), que organiza as atividades de maneira 

precisa de trabalhar o gênero textual oral e escrito: motivação, introdução, leitura 

e interpretação. Com o propósito de problematizar “Como realizar procedimentos 

de leitura e escrita mais producentes em sala de aula a partir da literatura infantil 

e/ou juvenil”? As atividades de leitura, escrita e oralidade serão desenvolvidas 

com as obras de Monteiro Lobato (1882-1948), Caçadas de Pedrinho. 51ª ed. 

1991, sendo esta a leitura sugerida para os alunos, e O Saci. 52ª ed. 1991, leitura 

oral pelo professor, como subsídios teóricos das estratégias cognitivas para a 

elaboração das produções textuais dos gêneros narrativos: mapa, entrevista, 

causo, lenda, relatos de experiências vividas, carta e debate. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZABETH DE FATIMA ZACHEO DOMUCI 

ORIENTADOR: Jaime dos Reis Sant Anna 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: INTERAÇÃO ALUNO-LITERATURA: a prática da leitura e sua 

teatralização na Escola 

Palavras-chave: Literatura Brasileira; Sujeito Social; Machado de Assis; Teatro. 

Resumo: A possibilidade de desenvolver diferentes propostas referentes as 

linguagens que são produzidas dentro do ambiente escolar e social nos direciona 

a buscar através de novos instrumentos condições que possibilitem aos alunos 

perceberem as inferências que os sujeitos históricos produzem culturalmente e 

politicamente. Assim através de uma proposta de trabalho que visa entender o 

papel da literatura na disciplina de Português nos proporciona uma série de 

ilustrações que se tornam passíveis de análise e reflexão, e principalmente de 



atividades práticas que potencializam interpretações, subjeções que nos 

remetem a perceber os alunos como produtores do conhecimento, agentes 

participes socialmente, e por conseqüência ativo em seu meio social, cultural e 

político. Desta forma, busca-se nas obras de Machado de Assis compreender a 

produção literária por um víeis diferente das já fundamentas e aplicadas em sala 

de aula e que tornam esse contexto inerte a produção do conhecimento, assim 

a presente análise visa compreender as obras machadianas sob a perspectiva 

teatral, potencializando ações e praticas mais ativas e dinâmicas. Vindo a 

compreender os alunos como produtores de conhecimento, ou seja, há a 

premissa que é a busca por uma educação inclusiva e participativa ao que tange 

seus diferentes atores e que dê estrutura para uma formação critica, autônoma 

e criativa 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Interação aluno-literatura: a prática da leitura e sua teatralização na 

Escola. 

Palavras-chave: Literatura Brasileira; Sujeito Social; Machado de Assis; Teatro. 

Resumo: A possibilidade de desenvolver diferentes propostas referentes às 

linguagens que são produzidas dentro do ambiente escolar e social nos direciona 

a buscar através de novos instrumentos condições que possibilitem aos alunos 

perceberem as inferências que os sujeitos históricos produzem culturalmente e 

politicamente. Assim através de uma proposta de trabalho que visa entender o 

papel da literatura na disciplina de Língua Portuguesa nos proporciona uma série 

de ilustrações, que se tornam passíveis de análise e reflexão, e principalmente 

de atividades práticas que potencializam interpretações, subjeções que nos 

remetem a perceber os alunos como produtores do conhecimento, agentes 

partícipes socialmente, e por conseqüência ativam em seu meio social, cultural 

e político. Desta forma, busca-se nas obras de Machado de Assis compreender 

a produção literária por um viés diferente das já fundamentas e aplicadas em 

sala de aula, e que tornam esse contexto inerte a produção do conhecimento, 

assim a presente análise visa compreender as obras machadianas sob a 

perspectiva teatral, potencializando ações e práticas mais ativas e dinâmicas. 

Vindo a compreender os alunos como produtores de conhecimento, ou seja, há 

a premissa que é a busca por uma educação inclusiva e participativa ao que 



tange seus diferentes atores, e que dê estrutura para uma formação crítica, 

autônoma e criativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZABETH GHELLER 

ORIENTADOR: Lidia Maria Goncalves 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Leitura de textos publicitários:O domínio discursivo da publicidade. 

Palavras-chave: Formação do leitor; publicidade; jornal na educação. 

Resumo: A nossa prática pedagógica tem como objetivo específico fomentar a 

habilidade de leitura de textos da área da publicidade. E este artigo relata tal 

experiência e divulga os resultados da implementação desenvolvida com alunos 

da oitava série (nono ano) do Ensino Fundamental da Escola Estadual Nereu 

Ramos, no município de Manoel Ribas – PR. Durante essa trajetória, 

promovemos leituras significativas de diversos suportes textuais e gêneros 

discursivos, entre eles, enfocamos os textos publicitários veiculados na esfera 

jornalística. Como o homem contemporâneo vive cercado pelos meios de 

comunicação de massa, no ambiente escolar, analisamos de que forma as 

mensagens divulgadas nos meios jornalísticos e publicitários contribuem para 

formar opiniões. Reconhecemos o anúncio publicitário como produto histórico, 

vinculado à vida cultural de estudantes e de trabalhadores. E, assim, o tomamos 

como objeto de investigação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura de textos publicitários:O domínio discursivo da publicidade. 

Palavras-chave: Formação do leitor;jornal na educação;publicidade. 

Resumo: Este projeto visa fomentar ao cotidiano escolar do aluno a prática de 

leitura dos gêneros multimodais da publicidade. É fundamental no processo de 

letramento saber reconhecer o anúncio publicitário como produto histórico, 

vinculado à vida cultural do aluno. Como é urgente formarmos leitores para 

alcançarmos este fim, devemos promover leituras significativas de diversos 

suportes textuais e gêneros discursivos, entre eles, enfocamos os textos 



publicitários, pois como o homem contemporâneo vive cercado pelos meios de 

comunicação de massa, devemos analisar de que forma as mensagens 

veiculadas pelos gêneros jornalísticos e publicitários contribuem para manipular 

opiniões. Por meio de diálogos, leituras, palestras, pesquisas e análise de textos, 

sensibilizar sobre alguns problemas que fazem parte da sociedade, dentre eles, 

o consumismo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZABETH MARIA HOFFMANN 

ORIENTADOR: Juslaine de Fatima Abreu Nogueira 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: As Contribuições do Método Semiológico na Leitura Literária 

Palavras-chave: Diálogo, imagem, leitor, leitura e linguagem 

Resumo: Este artigo apresenta uma discussão sobre o Método Semiológico 

como princípio orientador da leitura literária em sala de aula, por meio de 

atividades desenvolvidas com estudantes jovens e adultos do Ensino Médio. 

Coloca o texto literário Auto da Compadecida de Ariano Suassuna em diálogo 

com outras linguagens, ou seja, é uma produção que utiliza outros meios de 

comunicação, além do livro, considerando o grande interesse atual pela imagem 

ligada à televisão, a filmes, à internet e outras fontes de informação que os 

estudantes têm acesso. Busca ser uma alternativa, uma resposta à preocupação 

dos professores em relação à falta de interesse desse público em relação à 

leitura literária, que insistem em enxergá-la apenas como mais uma tarefa a ser 

cumprida e não como um espaço privilegiado de interação receptiva e criadora, 

como descoberta de sentidos, como exercício do lúdico e de prazer estético. 

Como o Método Semiológico ampara-se nos estudos bakhtinianos, essas 

atividades, propõem uma abordagem dialógica, tendo como foco a linguagem no 

seu uso social e, assim, contemplando as múltiplas realizações no seu conjunto 

de vozes, contribuindo para o diálogo do leitor com o texto. . 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura literária em diálogo com as diferentes linguagens artísticas. 



Palavras-chave: atividades; leitura; metodologias; diálogo; linguagens. 

Resumo: A LEITURA LITERÁRIA EM DIÁLOGO COM DIFERENTES 

LINGUAGENS ARTÍSTICAS. Elizabeth Maria HOFFMANN (FAFIPAR) Profa. 

Juslaine de Fátima Abreu Nogueira(Orientadora) RESUMO Esta unidade 

didática foi elaborada para os estudantes do Ensino Médio da Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, busca contribuir para sua mudança de postura 

diante das atividades de leitura literária.Para que deixem de enxergá-la apenas 

como mais uma tarefa escolar a ser cumprida e passem a percebê-la como uma 

atividade interessante e favorável ao seu conhecimento. As atividades propostas 

contemplam as práticas da oralidade, da escrita e enfatizam a da leitura literária. 

Utiliza metodologias que contextualizam a cultura escolar, promovem a 

compreensão do social inserida nos textos, buscam: fazer das aulas de leitura 

um espaço de práticas que colocam o texto literário em diálogo com outras 

linguagens, como filmes, peça de teatro, letras de música; levar o aluno a um 

contato mais participativo; ampliar sua compreensão de mundo e de sociedade, 

fazendo-o reconhecer-se como agente de seu grupo social. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZABETH ORNELIA SILVEIRA PEREIRA 

ORIENTADOR: Luciana Brito 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A essência versus aparência nos contos machadianos 

Palavras-chave: Leitura Literária; Método Recepcional; Contos Machadianos. 

Resumo: A crise da leitura na escola é um assunto muito divulgado por teóricos 

e críticos da educação. E tem sido muito debatido e resultados em ações que 

apontam estratégias significativas que se tratadas com seriedade podem resultar 

em avanços qualitativos para a educação. O artigo em questão apresenta como 

foi desenvolvido o projeto, A Essência versus Aparência nos Contos 

Machadianos. O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas, seguindo o Método 

Recepcional de Bordini/Aguiar. E, ao final da última etapa os alunos assistiram 

aos filmes: Capitu e Memórias Póstumas de Brás Cubas e produziram uma 



resenha,a qual demonstrou o nível de compreensão da turma em relação ao 

tema e a eficácia da metodologia no trabalho com a leitura 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Essência Versus Aparência nos Contos Machadianos 

Palavras-chave: Leitura Literária; Método Recepcional; Contos Machadianos. 

Resumo: A crise da leitura na escola é um assunto em pauta na atualidade, 

amplamente divulgado por teóricos e críticos da educação. O assunto tem sido 

muito debatido e resultado em ações que apontam estratégias significativas que, 

se tratadas com seriedade, podem resultar em avanços qualitativos para a 

educação. A unidade didática em questão, desenvolvida em consonância com o 

Método Recepcional de leitura, tem como objetivo, levar o aluno a uma viagem 

pelo universo dos contos machadianos e assim despertar no aluno/leitor,o gosto 

pela leitura, apresentando-lhe a obra literária,ressaltando a Essência versus 

Aparência nos Contos Machadianos. O trabalho será desenvolvido em cinco 

etapas, seguindo o Método Recepcional de Bordini/Aguiar, e cada etapa contará 

com um conto e atividades, respeitando sempre as fases em que o aluno se 

encontra,criando possibilidades de interação e entendimento entre o aluno/leitor 

e o texto. E, ao final da última etapa, assistirão aos filmes: Capitu e Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, obras consideradas emancipatórias permitindo-lhes 

assim, a visualisar o conflito Essência /Aparência por vários ângulos, sob 

diversos aspectos e pontos de vista, e produzirão uma resenha das obras 

trabalhadas, esta por sua vez, demonstrará o nível de compreensão da turma 

em relação ao tema, bem como a eficácia da metodologia no trabalho com a 

leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZANE TEREZINHA VANSETTO BARBACOVI 

ORIENTADOR: Sanimar Busse 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: OS GÊNEROS DISCURSIVOS CANÇÃO E POEMA EM FOCO NO 

TRABALHO COM A LÍNGUA PORTUGUESA 



Palavras-chave: Gênero textual; sequência-didática; canção; poema; prática-

pedagógica. 

Resumo: Este artigo descreve a implementação de uma sequência didática, 

planejada e organizada a partir dos gêneros discursivos Canção e Poema, em 

turmas do 9º Ano, do Ensino Fundamental, do Colégio Arnaldo Busato, Nova 

Concórdia, município de Francisco Beltrão. As atividades foram desenvolvidas a 

partir de pressupostos teóricos contidos no Plano de Trabalho elaborado durante 

o Programa de Desenvolvimento da Educação/PDE (2010 – 2011), com o 

objetivo é contribuir com a prática docente, ressaltando o papel dos gêneros 

como objeto de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Buscou-se 

provocar uma reflexão sobre o ensino de língua praticado atualmente, discutindo 

a necessidade da promoção de novas práticas pedagógicas e orientando a 

aplicação em sala de aula. Assim, verificou-se que o trabalho com dos gêneros 

discursivos canção e poema em sala de aula despertou o interesse e a 

participação dos alunos em todas as atividades. A participação dos alunos 

deveu-se à percepção de que a língua é dinâmica, viva e catalizadora das 

emoções e interações com a realidade. Além disso, as análises das canções e 

dos poemas propostos no Plano de Trabalho contribuíram para que os alunos 

tivessem contato com as práticas discursivas de outras esferas discursivas, 

propiciando atitudes mais autônomas na interação com outros textos. Nesse 

sentido, criou-se em sala de aula um ambiente favorável para o confronto de 

ideias, tomada de posições e até mesmo valorização do espaço onde vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O GÊNERO CANÇÃO/POEMA EM FOCO: O gêneros Discursivos 

Canção/Poema em Foco no trabalho com a Língua Portuguesa. 

Palavras-chave: Gêneros, canção, poema; leitura; análise linguística. 

Resumo: A partir das discussões sobre os diferentes gêneros textuais é que se 

optou por trabalhar com o gênero Canção/Poema neste projeto, aplicado à área 

de linguística e língua portuguesa. Dentro do gênero indicado, por meio de 

diversas atividades de leitura, oralidade e escrita, serão analisados o conteúdo 

temático, o estilo/forma, a estrutura composicional do gênero, as marcas 

linguísticas, os modalizadores, os operadores argumentativos, a coesão, a 

coerência, entre outros. Por meio do trabalho com o gênero canção e poema, 



pretende-se que o aluno observe e reflita sobre a linguagem, quanto às suas 

funções: referencial, emotiva, conativa e poética, quanto à possibilidade de 

reprodução, recuperação e recriação da realidade na poesia e na música. 

Espera-se que, com este trabalho, os alunos possam realizar um exercício de 

leitura, compreensão, interpretação crítica, análise e escrita que os levem a uma 

autonomia em relação à palavra escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZETE INES PALUDO 

ORIENTADOR: Aparecida Feola Sella 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Imagético e Linguístico na Tessitura do Implícito da Propaganda 

Palavras-chave: Ensino; Intertextualidade; Propaganda. 

Resumo: O presente estudo procura verificar como se tecem as relações 

discursivas no gênero propaganda, tido como um discurso capaz de resgatar 

outros discursos dando a eles outra roupagem, transformando a 

intertextualidade num mecanismo de persuasão linguística, com efeitos de 

sentido sobre o agir e pensar humano. Sob o respaldo teórico de Koch (2010) e 

outros estudiosos no assunto, pretendeu-se demonstrar que o conceito de 

propaganda está atrelado ao de interação, o que levou o estudo ao patamar da 

leitura como forma de relacionamento com a informação. Buscou-se analisar 

mecanismos de uso da linguagem com artimanhas persuasivas que 

potencializam a manipulação. A relevância deste estudo está na verificação de 

como o entendimento desse gênero pode contribuir para o ensino não somente 

do texto escrito, de circulação em mídia impressa e internet, mas também para 

a reflexão sobre o funcionamento da linguagem. Esta pesquisa centrou-se no 

perfil do corpus, uma propaganda da Nestlé, cuja base está na persuasão. 

Portanto, foi a partir do corpus de análise, do imagético ao linguístico, que se 

constituiu o dispositivo teórico, buscando perceber as relações de sentido no 

espaço do implícito e o funcionamento da categoria intertextualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Imagético e Linguístico na tessitura do Implícito da Propaganda 

Palavras-chave: Propaganda;Intertextualidade;Ensino. 

Resumo: Esta proposta de estudo traz uma reflexão sobre como o gênero 

propaganda resgata outros discursos dando a eles outra roupagem, 

transformando a intertextualidade num mecanismo de persuasão linguística. Sob 

a orientação teórica de Bakhtin (2003), Ilari e Geraldi (2009), Koch (2010) e 

outros estudiosos no assunto, pretende-se demonstrar que o conceito de 

propaganda está atrelado ao de interação, o que leva o estudo ao patamar da 

leitura como forma de relacionamento com a informação. Objetiva-se mostrar ao 

aluno mecanismos de uso da linguagem com artimanhas persuasivas que 

potencializam a manipulação feita pela propaganda. A relevância deste estudo 

está na verificação de como o entendimento desse gênero pode contribuir para 

o ensino não somente do texto escrito, de circulação em mídia impressa e 

internet, mas também para a reflexão sobre o funcionamento da linguagem. Esta 

pesquisa está centrada no perfil do corpus, uma propaganda da Nestlé, cuja 

base está na Turma da Mônica. Portanto, é a partir do corpus de análise, do 

imagético ao linguístico, que se constitui o dispositivo teórico, buscando perceber 

as relações de sentido no espaço do implícito e o funcionamento da categoria 

intertextualidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELIZETH MORAIS DO AMARAL 

ORIENTADOR: Mirian Schroder 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: AS FÁBULAS COMO ESTÍMULO À FORMAÇÃO DE LEITORES 

Palavras-chave: Leitura; Gênero Textual; Fábula; Ensino. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar as ações e experiências da 

implementação da Unidade Didática sob o título “As Fábulas como estímulo à 

formação de leitores”, que contemplou alunos do 6° ano do Ensino Fundamental 

da rede pública estadual. O trabalho foi desenvolvido com a intenção de 

contribuir para a formação do leitor crítico, voltado aos estudos de aspectos 

discursivos, bem como aos elementos composicionais, temáticos e estilísticos 



das Fábulas, para tanto foi empregada a fundamentação teórica pautada em 

Bakhtin (1988); Kleiman (2000); Koch e Elias (2010); Koch (2003); Marcurschi 

(2006) e Solé (1998). A partir desta base teórica, tomamos os gêneros 

discursivos/textuais como objeto de ensino de Língua Portuguesa, uma vez que 

refletem a interação dialógica da comunicação humana. Nessa interação, a 

opção pelo gênero textual Fábula é relevante, por possibilitar o trabalho com o 

imaginário dos alunos, promover discussões e questionamentos a respeito, 

sobretudo, dos valores de amizade, companheirismo e respeito às diferenças. O 

presente trabalho oportunizou ao aluno desenvolver habilidades de leitura, como 

se utilizar de estratégias de leitura; fazer inferências (usando seu conhecimento 

prévio sobre o assunto); ler com objetivo; conhecer os elementos que compõem 

a estrutura da Fábula (composição, estilo e conteúdo temático); bem como 

reconhecer a Fábula dentre outros gêneros. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AS FÁBULAS COMO ESTÍMULO À FORMAÇÃO DE LEITORES 

Palavras-chave: Leitura; estratégias; compreensão; fábula. 

Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo incentivar a leitura e como a 

proposta contemplará alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, foi selecionado 

o gênero textual Fábulas por ser tratar de uma tipologia presente na vida dos 

alunos e capaz de contribuir para o estímulo à leitura. Esse gênero textual 

constitui-se de uma narrativa curta com acontecimentos fictícios, sendo 

agradável, de fácil compreensão e tem como finalidade entreter e instruir. 

Portanto, a opção pelo gênero textual “Fábula” é relevante, uma vez que pode 

possibilitar o trabalho com o imaginário dos alunos, tendo em vista que este 

gênero permite discussões e questionamentos a respeito, sobretudo, dos valores 

de amizade, companheirismo e respeito às diferenças. Por isso, pressupõe-se 

que o trabalho com a leitura de fábulas proporcionará reflexões que suscitarão 

possíveis transformações de ideias, comportamento e até mesmo conceitos. 

Nesse trabalho o aluno terá a oportunidade de desenvolver as habilidades de 

leitura: utilizar de estratégias de leitura; fazer inferências (usando seu 

conhecimento prévio sobre o assunto); ler com objetivo; conhecer os elementos 

que compõem a estrutura da fábula (composição, estilo e conteúdo temático); 

reconhecer a fábula frente a outros gêneros. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELZA COSTA ROSA 

ORIENTADOR: Luciana Pereira da Silva 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: Incentivo à leitura e à produção de texto na escola 

Palavras-chave: Cidadania; incentivo; escrita; formação de leitores. 

Resumo: Este artigo propõe encaminhamentos para trabalhar a leitura e a 

escrita, temas de grande relevância a todo cidadão, as quais vêm acusando um 

déficit no que diz respeito à leitura e produção de textos pelos alunos, 

contribuindo para que as ações pedagógicas dos professores sejam voltadas 

para a formação de leitores e autores de bons textos. Por meio deste trabalho, 

pretende-se conscientizar e fazer com que o professor busque estratégias para 

os alunos lerem com mais autonomia, percebendo sentido e se interessando 

mais pelas atividades propostas pelos professores, fazendo com que os alunos 

avaliem seu conhecimento prévio em relação às informações, acrescentando-

lhe novas experiências e reformulando as ideias já existentes. A importância 

desta pesquisa constitui-se na possibilidade de buscar elementos-chave na 

educação, contribuindo assim para a formação de um país de leitores que 

busquem e utilizem criticamente a informação por meio da leitura, para o seu 

desenvolvimento social e educacional. A implementação do projeto de incentivo 

à leitura mobilizou toda a comunidade escolar em relação aos empréstimos de 

livros, a metodologia diferenciada usada em sala de aula, os temas instigantes 

envolvendo qualidade de vida, motivando a lerem os textos com autonomia e 

relatarem sobre os passeios culturais realizados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias de ensino diferenciado em Língua Portuguesa como incentivo 

à leitura e à escrita 

Palavras-chave: Leitura; escrita; oralidade. 

Resumo: Caderno pedagógico de Língua Portuguesa, com perspectivas de 

contribuição e como hipóteses de superação de alguns problemas relacionados 



ao processo ensino-aprendizagem na escola. O objetivo é de inovarmos a nossa 

prática pedagógica em sala de aula trabalhando de forma diferenciada, para 

fazer com que os alunos sintam curiosidade e busquem com mais autonomia, 

formando leitores e escritores competentes, melhorando a qualidade de ensino. 

É preciso mobilizá-los e motivá-los a buscar conhecimentos, incutindo assuntos 

ligados à realidade do aluno, ampliando sua visão de mundo e sobressaindo-se 

para enfrentar a competitividade no mercado de trabalho, percebendo sentido 

nos estudos e não frequentando a escola somente como obrigação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ELZA MARTINS DA SILVA 

ORIENTADOR: Sonia Aparecida Vido Pascolati 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: FÁBULA EM SALA DE AULA COMO FACILITADORA DO 

DESENVOLVIMENTO DA LEITURA. 

Palavras-chave: Leitura; interpretação; reescrita de fábulas. 

Resumo: No intuito de proporcionar ao aluno um maior contato com a leitura, 

apresentamos o gênero fábula como objeto de ensino e aprendizagem de leitura 

crítica e reescrita textual, por ser esta da ordem do narrar e pelo interesse que 

os educandos demonstram pelo gênero. Tivemos, para tanto, o objetivo, de 

possibilitar ao aluno o desenvolvimento da leitura, tornando-o capaz de 

desconstruir, construir e reconstruir os sentidos encontrados no texto por meio 

de leitura de diferentes fábulas/autores, debates, dramatizações, 

contextualização com o momento da escrita e, por fim, reescritura do texto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Fábula em sala de aula como facilitadora do desenvolvimento da leitura. 

Palavras-chave: Leitura; Interpretação; Reescrita de Fábula. 

Resumo: A Produção Didático Pedagógica apresenta o gênero fábula em sala 

de aula como facilitador do desenvolvimento da leitura. O trabalho visa estimular 

a leitura, tornando o educando crítico e capaz de construir, desconstruir e 

reconstruir os sentidos existentes no texto. O objetivo focado nesse trabalho é 



levar o aluno a ler e compreender diferentes versões de uma mesma fábula, 

percebendo que a moral da história varia de acordo com o contexto em que foi 

escrito. O projeto proporcionará algumas práticas de leitura e reescrita textual, 

as quais serão aplicadas e desenvolvidas em três unidades específicas, cada 

qual com suas especificidades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EMANUELA TRINDADE MUNIS BARBOSA 

ORIENTADOR: wilson Rodrigues de Moura 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Preconceitos - ranços sociais embebidos às paginas de Clara dos Anjos 

de Lima Barreto 

Palavras-chave: Literatura e Ensino. Mediação Dialética. Romance. 

Resumo: Resumo O presente artigo consiste no relato de uma experiência de 

trabalho com o texto literário mediante utilização da Metodologia da Mediação 

Dialética aliada à proposta de níveis de leitura de Platão e Fiorin. A oficina foi 

realizada em uma turma do 3º ano do Ensino Médio de um Colégio Estadual de 

Campo Mourão - PR, com a intenção de propiciar aos alunos o trabalho em 

equipes, a reflexão e, consequentemente, a expectativa de contribuir para uma 

aprendizagem mais significativa, por meio do trabalho com textos literários. O 

relato foi feito a partir das atividades produzidas no desenrolar das 3 unidades 

temáticas (Fábula, Conto e Romance) e das observações da 

professora/pesquisadora sobre o desenrolar dessas unidades após terem sido 

oferecidas aos alunos. Houve melhoria na participação das atividades, 

culminando com a leitura de Clara dos Anjos de Lima Barreto, e mudanças em 

relação à leitura do texto literário. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Preconceitos - Ranços Sociais Embebidos às páginas de Clara dos Anjos 

de Lima Barreto 

Palavras-chave: Literatura, Leitura, Romance 



Resumo: A leitura do mundo precede a leitura da escrita, nos confirma 

Freire(1988 p.11), e a literatura é uma rica fonte parase acionar estes 

conhecimentos e tornar crítico o ato de ler. é nesta direção que esta intervenção 

se propõe a trabalhar com o literário, desnudando as ideologias imbricadas 

nestes textos, primando, através da mediação dialética(Arnoni 2008), em vias do 

método recepcional (Bordini e Aguiar), refletir as possibilidades de leitura como 

forma de garantia da cidadania. Assim sendo, professor-mediador e alunos 

dialogam acerca de informações que não são meras decodificações, mas 

tenham sentido e façam parte do processo interativo, que humaniza o homem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EMILIA MARIA DO CARMO GOMES 

ORIENTADOR: Valeria Sanches Fonseca 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: LEITURA: UM DESAFIO PARA ENSINAR 

Palavras-chave: Práxis docente; leitores críticos; gêneros discursivos; formação 

continuada. 

Resumo: Este artigo busca refletir sobre os resultados do trabalho sobre e com 

leitura que desenvolvemos com um grupo de professores de Língua Portuguesa 

do Colégio Estadual José Sarmento Filho – EFM, de Iretama – PR, com vistas a 

melhorar a sua atuação em sala de aula e, consequentemente, levar os 

estudantes a procederem à leitura compreensiva e crítica. Objetivamos trazer 

contribuições aos professores que consideram sua práxis, conhecimento teórico 

e prático defasados, fragilizada pelas dificuldades ocasionadas, sobretudo, pela 

própria política de educação no país e pela distância ainda persistente entre a 

universidade e a educação básica. A pesquisa, de natureza social – pesquisa 

ação, foi organizada em uma Unidade Didática, e orientou-se nas proposições 

contidas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Língua 

Portuguesa, SEED - Estado do Paraná, e fundamentou-se na leitura teórica e 

metodológica de estudiosos da linguagem, tais como nas contribuições do 

filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin, sobre os gêneros do discurso, assim 



como nas contribuições teóricas da Linguística Textual e da Análise do Discurso, 

teorias de base interacionista que tratam de leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitua: Um desafio para ensinar 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem; Formação; Professor 

Resumo: O ensino da leitura tem sido objeto de inquietações para 

pesquisadores e professores. Observa-se que as condições reais em que se 

realiza a prática da leitura nas escolas precisam ser transformadas, assim sendo, 

é essencial o processo de formação continuada dos professores, já que o 

conhecimento sobre leitura é condição básica para que se efetive uma política 

de formação de leitores na escola. Portanto, é necessário que o professor tenha 

domínio teórico, para conduzir o ensino/aprendizagem da leitura. Por isso, o 

nosso objetivo é qualificar a práxis leitora dos professores de Língua Portuguesa, 

já que o professor é o mediador no processo de formação leitora. Consideramos 

relevante explicitar que utilizamos como fundamentação teórica das Concepções 

de Linguagem, as contribuições de Mikhail Bakhtin, as contribuições da Análise 

do Discurso francesa e as contribuições da Linguística Textual, pois são essas 

teorias que fundamentarão nossa Unidade Didática. Durante o processo de 

leitura, trabalharemos com o conhecimento prévio que o professor tem sobre 

leitura para, em seguida, acrescentar conhecimento teórico. A partir dos gêneros 

selecionados, encaminharemos questionamentos sobre as condições de 

produção do texto e sobre o gênero e análise linguística. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ENI DOS SANTOS CAMPOS 

ORIENTADOR: Raquel Terezinha Rodrigues 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: POESIA: ALIMENTO QUE NUTRE A ALMA 

Palavras-chave: eitura;poesia;recepção 

Resumo: Este artigo analisa os resultados do Projeto de Intervenção 

Pedagógica intitulado “Poesia: alimento que nutre a alma”, bem como a 



aplicação de uma Unidade Didática embasada teoricamente em alguns aspectos 

da Estética da Recepção. A aplicação se deu em uma quinta série (sexto ano) 

do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Antônio Dorigon, no segundo 

semestre do ano letivo de 2011. A Unidade Didática reproduziu as cantigas 

populares e poemas infantis de autores diversos, sempre enfatizando o oral e o 

lúdico dos versos, bem como a “poesia” contida nos textos. Relata também as 

experiências vivenciadas na sala de aula com a realização das etapas e os 

resultados alcançados com a aplicação do Método Recepcional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: POESIA: ALIMENTO QUE NUTRE A ALMA 

Palavras-chave: leitura;poesia;recepção 

Resumo: Este projeto tem por objetivo a proporção de um trabalho pedagógico 

com considerações a partir do tema a” leitura de poesia em sala de aula” cujo 

norte teórico será a Estética da Recepção, corrente que tende a valorizar o leitor 

(receptor) como elemento fundamental no processo de aquisição de leitura. A 

pesquisa sobre o referido tema partiu da observação e da experiência como 

docente nas turmas de 5ª série do Ensino Fundamental, onde os alunos 

apresentam graves lacunas na leitura, seguidas de consequente desinteresse 

pela realização desse ato. Diante das situações vivenciadas na prática docente, 

pode-se constatar que o professor necessita encontrar mecanismos para que o 

aluno consiga atribuir sentidos ao que lê,seja capaz de enxergar os implícitos, 

de interagir com as idéias expressas nos textos compreensivamente para assim 

apreciar a leitura. Para isso, como suporte a este trabalho, optou-se por seguir 

os encaminhamentos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito, utilizando 

o Método Recepcional elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordini e 

Vera Teixeira Aguiar (RS) .A metodologia a ser aplicada será a recepcional, cujo 

processo se inicia antes mesmo do contato com o texto, possibilitando etapas 

para a determinação do horizonte de expectativas e sua possível ampliação. 

Assim, serão adotadas as cinco etapas do referido método em sala de aula, com 

alunos das quintas séries do Ensino Fundamental, onde estes serão colocados 

frente a diferentes obras poéticas, a fim de realizar as etapas ordenadamente e 

evidenciar a eficácia do método recepcional. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ENILDA DEZORZI 

ORIENTADOR: MARIA REGINA PANTE 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Uma Releitura do Gênero Literário Conto de Fadas 

Palavras-chave: orações adjetivas; perspectiva funcionalista 

Resumo: Consiste este trabalho em propor metodologias de ensino 

diferenciadas que possibilitem o aprendizado da gramática em sala de aula. Com 

o intuito de ampliar o uso da linguagem e trazer uma nova perspectiva sobre o 

trabalho da Língua Portuguesa na escola, em especial ao que se refere ao 

ensino da gramática, oportunizei aos alunos um veículo concreto para que 

expressassem suas produções reais do uso da língua, visto que estes possuíam 

grandes dificuldades na organização do texto escrito ou falado. Para tanto a 

análise linguística sob o enfoque funcionalista, foi uma prática didática 

complementar às das práticas de leitura, de oralidade e de escrita, fazendo parte 

do letramento escolar, levando em conta a realidade e o interesse dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Orações adjetivas e o ensino: perspectiva funcionalista. 

Palavras-chave: orações adjetivas; perspectiva funcionalista 

Resumo: O espaço escolar é um ambiente propício para várias atividades 

escolares. Com o intuito de ampliar o uso da linguagem e trazer uma nova 

perspectiva sobre o trabalho da Língua Portuguesa na escola, em especial ao 

que se refere ao ensino da gramática, pretendo oportunizar aos alunos um 

veículo concreto para expressarem suas produções reais do uso da língua, visto 

que eles possuem grandes dificuldades na organização do texto escrito ou 

falado. Para tanto a análise linguística sob o enfoque funcionalista, que analise 

a língua em uso, será uma prática didática complementar às das práticas 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ENI TEREZINHA DRABESKI TENORIO 



ORIENTADOR: Beatriz Avila Vasconcelos 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: A Tecnologia na Reescrita Textual 

Palavras-chave: Tecnologia; Reescrita; Autonomia; Cidadania; Inclusão 

Resumo: Este artigofoi escrito com vista a propiciar ao educando do Ceebja o 

desenvolvimento da reescrita como um processo de aprendizagem enriquecido 

com as possibilidades oferecidas pelo computador como suporte pedagógico e 

uma ferramenta educacional importante. Esse trabalho envolveu a incorporação 

da reescrita num processo de correção em que se articulam as práticas 

discursivas da oralidade, leitura, escrita e análise linguística com as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação, como recurso facilitador na 

formação do educando. As ações propostas consideram o contexto dinâmico da 

transmissão de informações via internet, a fim de atingir um aprendizado 

reflexivo e estimulador para a apropriação de novos conhecimentos. A 

multiplicidade de contúdos disponíveis contribuiu para a aquisição de uma 

reflexão crítica, necessária para a apresentação e sustentação dos pontos de 

vista e argumentos dos alunos, assumindo assim o educando o papel de sujeito 

da própria aprendizagem frente às exigências da sociedade moderna em rá pida 

e contínua mudança, buscando constante aperfeiçoamento e autonomia. A 

utilização das novas tecnologias se justifica pelo fato de que elas constituem 

metodologias atraentes e facilitadoras, que contribuem efetivamente para 

superar as dificuldades, próprias dos educando do CEEBJA, relacionadas às 

competências linguísticas, resultando na superação da defasagem idade-série 

dos jovens e adultos, e na consequente diminuição das desigualdades sociais e 

melhoria da qualidade de vida de tais sujeitos, priorizando a sua unclusão. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A tecnologia na reescrita textual 

Palavras-chave: oralidade, leitura e análise linguistica 

Resumo: Resumo Material Didático A Educação de Jovens e adultos tem uma 

identidade própria, considerando as faixas etárias dos estudantes, identificamos 

perfis marcados pela defasagem em relação às competências linguísticas. Entre 

as práticas discursivas, a escrita é fundamentada pelo domínio das demais: 



oralidade, leitura e análise linguística. Neste sentido, o Projeto “A Tecnologia na 

Reescrita Textual”, direcionou a elaboração de um material didático que 

contempla uma articulação entre as quatro práticas discursivas da Disciplina de 

Língua Portuguesa. Por essa razão, os textos e atividades estão voltados para 

a compreensão da sociedade atual, de forma crítica, analisando as causas e 

consequências das desigualdades e injustiças, e, simultaneamente refletindo 

sobre a possibilidade de se construir novas relações na vida e no trabalho, eixo 

norteador do ensino dos jovens e adultos. Para trabalhar a reescrita abordando 

estes temas, os gêneros que compõem a tipologia argumentativa são os mais 

adequados, entre eles os artigos de opinião e as crônicas. Quanto ao 

encaminhamento metodológico, conforme a Resolução CNE/CEB nº 1 de 5 de 

julho de 2000 sobre os parâmetros legais da EJA, o Artigo 17 dispõe no inciso 

IV a “utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 

apropriadas às situações específicas de aprendizagem”. A utilização da 

tecnologia, mais especificamente do computador, atende a esta exigência, na 

medida em que contribui para o enfrentamento dos desafios propostos nos 

objetivos do Projeto. É inquestionável a amplitude de acesso aos diversos 

hipertextos que abordam os temas a serem trabalhados: blogs, fotologs, 

podcasts... As oportunidades de ensino e aprendizagem incluem a troca de e-

mails, bem como a comunicação oral via web (skipe, voipe, Google Talk, 

videoconferência...). Em processadores como o Word, a verificação ortográfica 

é muito facilitada, há vários recursos em vários sites de busca para revisar e 

editar textos. Em termos de organização textual, a vantagem é poder mudar de 

lugar, ampliar, cortar e eliminar frases e parágrafos, experimentando novas 

soluções para a composição sem precisar escrever tudo de novo a cada nova 

versão (Polato, 2009, p. 52) Enfim, a natureza da tecnologia proporciona uma 

integração de vários gêneros e/ou suportes textuais e tem um impacto relevante 

na vida social, nos processos de produção e desenvolvimento do conhecimento. 

Por isso, é essencial a sua utilização de forma crítica e consciente no âmbito 

educacional, no contexto escolar e como fonte para a facilitação e 

enriquecimento da aprendizagem, até mesmo para a aquisição de autonomia 

para a autocapacitação necessária para a demanda que impera a evolução da 

sociedade pós-moderna. O processo de avaliação, devido às características do 

público-alvo, compreende o caráter diagnóstico que exige um planejamento 



flexível das atividades propostas, conforme a participação do aluno e seus 

avanços referentes às competências e habilidades especificadas nos objetivos 

de tais atividades. Tudo isso, considerando o contexto sociocultural e o ritmo de 

aprendizagem de cada indivíduo. Também levando em conta o tempo destinado 

para a implementação das ações. A oralidade e a leitura são práticas discursivas 

ideais para a socialização do conhecimento de forma democrática e muito 

produtiva, para se determinar o contexto de produção. O que escrever? Para 

quê? Para quem? Estas questões são fundamentais para a prática da escrita. O 

estudante jovem ou adulto traz uma bagagem cultural que deve ser considerada 

neste momento. Apesar dos diferentes graus de capacidade leitora, as leituras e 

debates orais proporcionam um compartilhar do conhecimento de mundo que se 

transforma em mútua aprendizagem. O ambiente escolar deve ser uma esfera 

social que possibilite ao jovem e adulto situações reais de uso da língua, 

acolhendo os mais diversos discursos sociais. Com a mediação adequada, surge 

um clima amistoso para a reflexão e manifestação de impressões sobre os 

assuntos abordados nas leituras.Incentivando a inclusão, com respeito às 

diferenças, a convivência e cooperação do grupo permitem uma autonomia 

individual e coletiva na competência linguística para o domínio de uma escrita 

final mais aprimorada 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ERMIDA MARIA SCANDOLARA 

ORIENTADOR: Sanimar Busse 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Da oralidade para a escrita: uma proposta de ensino da Língua 

Portuguesa 

Palavras-chave: língua portuguesa; ensino; variedades linguísticas 

Resumo: Esta unidade didática tem o objetivo de desenvolver um estudo, uma 

atividade de intervenção didática, nas aulas de língua portuguesa, da 6ª série do 

Ensino Fundamental. A unidade didática integra o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado de Educação do 

estado do Paraná. A proposta desenvolve-se em torno das diferentes variedades 



linguísticas do português brasileiro, falado no município de Santo Antonio do 

Sudoeste. A língua não é homogênea e unitária, mas é formada por variedades 

linguísticas. Essas variedades podem ser reconhecidas na história dos grupos 

de falantes, dos fatos transcorridos no tempo (variação histórica) e da sua 

dispersão pelo espaço (variação regional). Partindo da concepção de que a 

linguagem é um fenômeno social, pois nasce da necessidade de interação 

(política, social, econômica) entre os homens, o ensino de língua portuguesa 

deve buscar aprimorar e aprofundar os conhecimentos linguísticos dos alunos, 

para que eles possam interagir nas diferentes situações sociais, conscientes dos 

diferentes usos linguísticos. Com esta unidade didática, pretende-se apresentar 

uma proposta de trabalho com a língua portuguesa, partindo do conhecimento 

linguístico dos alunos, ou seja, das variedades linguísticas utilizadas na sua 

comunidade de fala, bem como o papel dos diferentes grupos e a função da 

língua como elemento que resguarda essa história, acompanhando e 

determinando a organização desses grupos. Espera-se que a partir deste 

trabalho o aluno tenha maior facilidade em se comunicar, percebendo as 

diferentes variedades linguísticas e sua importância na comunicação e inserção 

social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Da oralidade para a escrita:uma proposta de ensino da Língua 

Portuguesa 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, variedades linguísticas 

Resumo: A Produção Didático-pedagógica: Da oralidade para a escrita: uma 

proposta de ensino da Língua Portuguesa é uma proposta de trabalho que visa, 

por meio de um conjunto de atividades, desenvolver nos alunos a consciência 

linguística, partindo das variantes lexicais presentes no português falado em 

Santo Antonio do Sudoeste, além de propiciar o acesso às ferramentas de 

compreensão e domínio sobre a língua, levando-os a adequar a linguagem aos 

diferentes contextos sociais. No intuito de atender aos objetivos acima 

propostos, elaboramos uma Unidade Didática com atividades diversificadas. 

Trabalharemos diversos gêneros que atendam ao tema proposto. Esta 

intervenção didático-pedagógica pretende viabilizar uma prática pedagógica, 

possibilitando ao aluno uma busca de conhecimento sobre o assunto, 



informações por meio de pesquisas, leituras, vídeos, conversação com colegas, 

familiares, professores e outros. Nesta Sequência Didática, pretende-se 

apresentar uma proposta de trabalho com a língua portuguesa, partindo do 

conhecimento linguístico dos alunos, ou seja, das variedades linguísticas 

utilizadas na sua comunidade de fala, bem como o papel dos diferentes grupos 

e a função da língua como elemento que resguarda essa história, 

acompanhando e determinando a organização desses grupos. O aluno terá a 

oportunidade, através deste trabalho, de compreender que a linguagem utilizada 

para nos comunicarmos possui diferentes faces, as quais se adaptam às 

diferentes situações de comunicação, bem como identificar a história do 

português brasileiro falado na sua comunidade, por meio da observação e 

investigação sobre dados linguísticos, principalmente, no nível lexical, descritos 

por estudos variacionistas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EUGENIA OSATCHUK 

ORIENTADOR: Edson Santos Silva 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Leitura e Memória Cultural dos Povos Eslavos no Ensino de Língua 

Portuguesa : Recanto de lembranças 

Palavras-chave: leitura ; povos eslavos; imigração ucraniana 

Resumo: Promover práticas pedagógicas que identifiquem as significações 

históricas e culturais do processo de leitura dos imigrantes eslavos que 

colonizaram a região Centro-Sul do Paraná, por meio do diálogo intergeracional 

(idoso/ descendente de imigrante eslavo e criança/ aluno de sétima série). A 

história de leitura dos idosos será explorada por meio de 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e Memória Cultural dos Povos Eslavos no Ensino de Língua 

Portuguesa - Recanto de Lembranças 

Palavras-chave: imigração; ucraniana;práticas;leitura;eslavos 



Resumo: O presente Material didático contém um recorte da história da 

imigração Ucraniana no Brasil no decorrer dos 120 anos comemorados em 2011. 

Fazem parte do material descrições e imagens de alguns costumes amplamente 

adotados pelos descendentes de ucranianos e pela população em geral Por meio 

da linguagem oral, pela interação aluno/idoso descendente de imigrantes, serão 

exploradas as práticas de leitura destes idosos,a fim de contextualizá-las com as 

práticas de leitura dos alunos envolvidos na atividade.Posteriormente serão 

produzidas narrativas para que essas histórias se perpetuem e que as próximas 

gerações percebam o valor dos idosos na construção da identidade cultural da 

região Centro- Sul do Paraná. Em material anexo estão disponíveis imagens de 

Igrejas e Comunidades Ucranianas do Brasil,por ser a Igreja a grande 

responsável pela manutenção da língua e pelas práticas de leitura desde os 

primórdios até a atualidade. Como prática externa será visitada a Editora 

Ucraniana na cidade de Prudentópolis onde são editados os materiais 

informativos, periódicos,religiosos e culturais amplamente lidos pela Colônia 

Ucraniana no Brasil e do exterior. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EUNICE APARECIDA DA SILVA GOMES 

ORIENTADOR: KELI CRISTINA PACHECO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A literatura Brasileira e as questões de gênero: Estratégias de leitura e 

produção 

Palavras-chave: Leitura, leitor, literatura, mediador, gênero 

Resumo: Diante das múltiplas faces e importância da leitura, nos sentimos 

desafiados como professores, aprimorar essa prática, pensando que na escola 

muito ainda se pode fazer para contribuir na formação de leitores. Quando nos 

deparamos com jovens, que trazem consigo registro de experiências nem 

sempre bem sucedidas neste universo, deparamo-nos também com o desafio de 

conquistá-los, instigando-os para formas diferentes do tradicional, do 

costumeiro. A leitura sempre esteve no centro das reflexões no ambiente 

educacional enquanto instrumento que desenvolve habilidades cognitivas que 



auxiliam o indivíduo na construção da autonomia e cidadania. Leitura essa, que 

faz o indivíduo compreender e participar das discussões vigentes, posicionar-se 

diante das questões do dia a dia e fazer uma crítica da sua realidade atuando de 

forma consciente sobre ela. Levar os alunos a construir sentidos para as obras 

literárias lidas a partir de diferentes associações, de conversas e de seu próprio 

conhecimento de mundo, pode propiciar diferentes entradas no texto literário, 

tornando-se um caminho capaz de transformar a obrigação em algo mais 

próximo da fruição, ou seja, do prazer de trabalhar com o texto. O objetivo 

principal deste artigo foi despertar nos alunos o gosto pela literatura, sobretudo, 

pela obra literária de Raul Pompeia, O Ateneu, título selecionado como 

parâmetro para estabelecer uma discussão sobre a formação da sexualidade e 

os conflitos sociais no seio familiar e escolar, tema abordado na obra. Partindo 

dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito, visto 

que essas teorias buscam formar um leitor capaz de sentir e expressar o que 

sentiu, com condições de reconhecer, nas aulas de literatura, atitudes e 

comportamentos expressadas pela tríade obra/autor/leitor, por meio de uma 

interação que está presente na prática de leitura. A inclusão do tema sobre a 

diversidade sexual e de gênero no espaço escolar, valeu-se da necessidade de 

que a escola promova não só a difusão dos conhecimentos, mas também o 

exercício da cidadania e do respeito aos direitos humanos bem como o 

desenvolvimento de políticas públicas de inclusão. Mais uma reflexão sobre a 

identidade do aluno que, sempre em construção, pode ser nutrida por elementos 

ricos em indagações sobre o mundo que temos e o mundo em que queremos 

viver. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A LITERATURA BRASILEIRA E AS QUESTÕES DE GÊNERO: 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E PRODUÇÃO 

Palavras-chave: Leitura;leitor; literatura; mediador 

Resumo: O presente projeto de pesquisa implica em proporcionar o encontro do 

leitor com a literatura, promovendo a experimentação de sensações novas que 

encantem e despertem o interesse pela leitura. Quando nos deparamos com 

jovens, que trazem consigo registro de experiências nem sempre bem sucedidas 

neste universo, deparamo-nos também com o desafio de conquistá-



los,instigando-os para formas diferentes do tradicional, do costumeiro.Serão 

desenvolvidas atividades de aproximação do leitor com a obra de Raul Pompéia. 

O trabalho partirá da leitura do título selecionado como parâmetro para 

debate/discussão, pois a obra aborda a formação da sexualidade e os conflitos 

sociais no seio familiar e escolar. A proposta findará com uma oficina tendo como 

tema a formação da sexualidade, oriundos da leitura e da apresentação de 

trechos de filmes, propagandas, letras de música, que abordam este assunto 

pertinente aos estudos de gênero. Desta forma, a discussão sobre a 

representação da sexualidade humana na literatura, servirá como um modo de 

promover o estabelecimento de vínculos cada vez mais estreitos entre os alunos 

e a obra apresentada, haja vista estas oficinas estarem relacionados não só ao 

campo estético, mas também a vida em sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EUNICE DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Mariangela Peccioli Galli Joanilho 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A leitura como processo de compreensão e construção social 

Palavras-chave: leitura; interação; sujeito; discurso; aprendizagem 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados alcançados de uma produção 

didático-metodológica do projeto de intervenção denominado “A leitura como 

processo de compreensão e construção social”; tem portanto, o propósito de 

concluir os estudos referentes ao PDE 2010. Deste estudo, cujo enfoco 

fundamental é a busca de novas estratégias para o incentivo e aperfeiçoamento 

da leitura, infere-se a metodologia orientada pela pedagogia histórico-crítica, 

cujos conteúdos são trabalhados de forma contextualizada. Desta maneira, o 

trabalho sucede utilizando o texto literário como material de estudo, visando o 

conto, com o intuito de sensibilizar o educando, estimular a imaginação, a 

capacidade de reflexão assim como tornar a leitura uma prática prazerosa e, a 

partir dela, aprender a produzir significados levando a um conhecimento maior 

que propicie de fato a transformação dos sujeitos envolvidos, sendo estes, 

alunos do primeiro ano do Ensino Médio, leitores em formação. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura como processo de compreensão e construção social 

Palavras-chave: Leitura; conto; práticas discursi práticas discursivas; sujeito 

leitor. 

Resumo: Compreendendo a leitura como um ato dialógico, interlocutivo, que 

envolve os acontecimentos sociais, a política, a economia, enfim, ideologias de 

determinado momento, faz-se necessária a busca de metodologias que auxiliem 

o aluno na superação de suas dificuldades em relação ao domínio da língua, 

para que este tenha possibilidade de atuar na sociedade por meio dos 

conhecimentos que a leitura proporciona. Desta maneira, este material didático 

aponta para o trabalho com a linguagem interacionista, tendo como objeto de 

estudo o texto literário, o conto, com a intenção de sensibilizar e estimular a 

imaginação do educando, pois são tipos de textos capazes de despertar no 

educando o prazer em ler. Por meio deste pode-se sentir emoções, enxergar 

com olhos do imaginário, descobrir outras maneiras de agir, o que torna a leitura 

interessante e desafiadora. A metodologia utilizada propõe atividades referentes 

à análise linguística, práticas discursivas e trabalho com a gramática, 

oportunizando sessões de vídeos, leitura de contos, interpretação e análise de 

textos literários, com o intuito de levar o aluno a compreender a função social 

que envolve o texto. O professor será o mediador, visando à socialização e a 

participação eficaz do educando neste processo de ensino e aprendizagem da 

leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EVA BRIZZI DUIM RUFATO 

ORIENTADOR: Milton Hermes Rodrigues 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A POESIA TRABALHADA SOBRE UMA ÓTICA CRÍTICA 

CONSIDERANDO O MÉTODO RECEPCIONAL 

Palavras-chave: Poesia; música popular; método recepcional. 



Resumo: Este artigo apresenta resultados do projeto de intervenção pedagógica 

“A poesia trabalhada sobre uma ótica crítica considerando o Método 

Recepcional”. O objetivo de despertar no aluno o interesse pela poesia, o prazer 

de ler, ouvir e interpretar alguns poemas, considerando seu horizonte de 

expectativa e na possível ampliação do mesmo. Formar Leitores é um dos 

anseios que vem ao encontro das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa 

para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (2008). Com o apoio 

no método recepcional, criamos condições para que o leitor jovem se 

aproximasse mais do texto poético, interpretando e estabelecendo relações para 

melhor compreensão, lendo, ouvindo e interpretando alguns poemas com 

prazer. Era nosso desejo que os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

passassem a ver a poesia como algo capaz de despertar sentimento, emoção e 

o encantamento para que fosse promovida uma maior interação entre a poesia 

e a música popular. De modo a fazê-lo descobrir novos conhecimentos por meio 

da poesia. O projeto foi baseado no Método Recepcional, analisando músicas 

populares e poesias, com os seguintes passos: 1- Sondagem de horizontes de 

expectativas; 2- Atendimento ao horizonte de expectativas; 3- Ruptura de 

expectativas; 4- Questionamento dos horizontes de expectativas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Poesia Trabalhada sobre uma Ótica Critica Considerando o Método 

Recepcional. 

Palavras-chave: Poesia; música popular; método recepcional 

Resumo: Formar Leitores é um dos anseios que vem ao encontro das Diretrizes 

Curriculares de Língua Portuguesa para os anos finais do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio (2008). Sendo apoiado no método recepcional podemos criar 

condições para que o leitor jovem se aproxime mais do texto poético, 

interpretando e estabelecendo relações de melhor compreensão, lendo, ouvindo 

e interpretando alguns poemas com prazer, considerando seu horizonte de 

expectativa e sua possível superação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: EVELI ROSANGELA BOLONHESI 



ORIENTADOR: Evandro de Melo Catelao 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A PRODUÇÃO DO GÊNERO TEXTUAL “RESUMO” ENTRE OS 

ALUNOS DO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Gêneros; Resumo; Educação; Ensino Fundamental; Língua 

Portuguesa. 

Resumo: O presente estudo foi delineado a partir do surgimento da necessidade 

de redefinição de conceitos e estratégias didáticas para o ensino de Língua 

Portuguesa pelo professor. Essa necessidade teve por base uma série de 

observações da mudança na forma de conceber o ensino de língua materna 

discutida por diferentes pesquisadores nas últimas décadas, assim como 

indicações dos próprios Parâmetros Curriculares Nacionais e das Diretrizes 

Curriculares. Nesse sentido, fez um estudo de pressupostos teóricos centrados 

no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), tendo como principais referências 

Vygotsky, Bakhtin, Bronckart, Schneuwly & Dolz e discussões sobre os gêneros 

discursivos. Na pesquisa, procurou-se desenvolver uma sequência didática que 

contribuísse ao ensino de Língua Portuguesa, segundo os delineamentos 

encontrados e traçados para a rede pública escolar. Aplicou-se, então, em sala 

uma produção didático-pedagógica, previamente confeccionada pelo professor 

PDE no 2º período do programa, aos alunos do nono ano do ensino fundamental 

em uma sala de aula de 26 sujeitos. Durante a aplicação do estudo procurou-se 

incentivar a produtividade e o crescimento cognitivo dos alunos em relação às 

questões teóricas e práticas da produção do gênero discursivo “resumo”. Nas 

etapas desenvolvidas, constatou-se um crescimento significativo conceitual e 

procedimental dos alunos nesse tema, observado tanto na teoria quanto na 

prática da escrita dos resumos. Outros resultados sugeriram ampliação da 

atividade para outros gêneros disponíveis e necessários ao aperfeiçoamento 

intelectual dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A produção do gênero textual “ resumo “ pelos alunos do nono ano do 

ensino 

fundamental 



Palavras-chave: produção; sequência; resumo; gênero; sumarização. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica apresenta-se direcionada 

segundo o trabalho com os gêneros textuais, com foco na produção do gênero 

resumo. Trata-se de uma abordagem inovadora segundo autores que têm 

redirecionado o ensino com base em pressupostos sociodiscursivos (ADAM, 

2008; BRONCKART, 2009; BAKHTIN, 1996, entre outros). Objetiva-se com essa 

proposta, levar ao aluno do nono ano do ensino fundamental, uma noção do que 

são gêneros textuais; tipologia textual e esfera de circulação dos gêneros, para 

então culminar na produção efetiva do gênero discursivo resumo. Dessa forma, 

pretende-se que o aluno adquira um conhecimento mais sistematizado e ligado 

às funções discursivas que envolvam o resumo. Para que isso se desenvolva a 

contento, ocorrerão, durante a aplicação da produção didática, exposições e 

intervenções teóricas do professor sobre o assunto, como também, serão 

aplicados textos xerocados ou digitalizados aos alunos, do gênero notícia, 

retirados de vários suportes de veiculação comunicativa, com os quais, os alunos 

interagirão, lendo, interpretando, refletindo criticamente e especialmente, 

produzindo seus próprios resumos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: FATIMA CRESPILHIO 

ORIENTADOR: Elvira Lopes Nascimento 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O conto fantástico como prática discursiva didatizada 

Palavras-chave: Gênero discursivo; conto fantástico; sequência didática; 

letramento literário 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado de pesquisa realizada com alunos 

do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Maestro Andréa Nuzzi, 

localizado no município de Cambé. Trata-se de nosso projeto de intervenção 

pedagógica que passou por várias etapas prévias até chegar à implantação de 

uma sequência didática focalizando um gênero da esfera da criação literária: o 

conto fantástico. Esse gênero foi escolhido por abordar uma temática envolvente 

e ao mesmo tempo excitante, em que o sobrenatural e o fantástico atraem o 



leitor, provocando assim o letramento literário. Essa sequência foi organizada 

em 10 módulos com propostas de atividades articuladas aos diferentes níveis de 

análise propostos pelo interacionismo sociodiscursivo que tem, como objetivo, 

investigar práticas discursivas e sociais em contextos específicos, materializadas 

em gêneros textuais. Nessa perspectiva, defendemos que o desenvolvimento 

das capacidades de linguagem mediadas pelos gêneros textuais constitui o 

cerne do trabalho didático e contribui para a melhoria da qualidade do ensino de 

Língua Materna na educação básica da escola pública do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O conto fantástico como prática discursiva a ser didatizada 

Palavras-chave: Prática discursiva; gênero; conto fantástico; letramento 

Resumo: Esta Unidade apresenta uma sequência didática com propostas de 

atividades articuladas a uma prática discursiva da esfera da comunicação da 

criação literária cujo objetivo é aprimorar os conhecimentos linguísticos e 

discursivos dos alunos, conforme propõem as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (2008). Para compô-la, optei por um gênero de narrativa 

ficcional, configurado no conto fantástico. Esse gênero foi escolhido por abordar 

uma temática envolvente e ao mesmo tempo excitante, em que o sobrenatural e 

o fantástico atraem o leitor, provocando o letramento literário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: FRANCISCO EINIK 

ORIENTADOR: Franciele Luzia de Oliveira Orsatto 

IES: UNIOESTE 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Análise do Processo de Construção de Sentidos em Charges e Letras 

Musicais que Tematizam Questões Políticas. 

Palavras-chave: Charges; Letras musicais; Educando; Leitura. 

Resumo: A intenção desta unidade didática é levantar questionamentos acerca 

das charges e letras de musicas de cunho político, a fim de estimular a criticidade 

do educando. As charges são vistas como discurso de humor gráfico, com 



recursos expressivos que possibilitam uma leitura humorística, baseada muitas 

vezes, naquilo que se encontra nas estrelinhas da mensagem. As letras 

musicais, expressam sentimentos e emoções para diversos fins, inclusive 

questionar e debater questões políticas da época de sua criação. Tais gêneros 

foram escolhidos para orientarem o trabalho pedagógico, pois são textos 

carregados de manifestações de cunho ideológico. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GENI MARIA MODZELEWSKI EMILIO 

ORIENTADOR: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: FÁBULA: funcionamento e produção de sentidos 

Palavras-chave: Fábulas; Leitura; Formação de leitores. 

Resumo: Considerando que a leitura é condição essencial para que o aluno 

possa compreender o mundo, os outros, suas próprias experiências e também 

para que possa inserir-se no mundo da escrita, objetiva-se desenvolver a 

compreensão da importância da leitura por meio de fábulas, com vista à 

produção de novos sentidos, possibilitando o desenvolvimento de um leitor mais 

crítico e reflexivo, com habilidades de leitura, compreensão, interpretação e 

análise das fábulas em sala de aula e também em situações do meio em que 

está inserido.O trabalho foi desenvolvido no sexto ano do Colégio Estadual 

Monteiro Lobato EFM, na cidade de Dois Vizinhos, PR . Trata-se do objeto dos 

estudos desenvolvidos no Programa De Desenvolvimento Educacional-PDE- do 

Governo do Estado do Paraná, turma 2010. Vários instrumentos pedagógicos 

foram utilizados.Pode-se dizer que os resultados obtidos no decorrer da 

implementação foram satisfatórios, houve grande avanço no processo ensino-

aprendizagem, pois contou com a participação da maioria dos educandos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: FÁBULA: Funcionamento e Produção de Sentidos 

Palavras-chave: Fábulas; Leitura; Formação de Leitores. 



Resumo: Considerando que a leitura é condição essencial para que o aluno 

possa compreender o mundo, os outros, suas próprias experiências e também 

para que possa inserir-se no mundo da escrita, é fundamental que o professor 

propicie, em sala de aula, momentos em que os alunos possam falar, discutir, 

manifestar seus pontos de vista sobre o que leram, para ampliar conhecimentos 

essenciais para o seu desenvolvimento pessoal, cultural e social e que percebam 

também, que a leitura não gera apenas a transmissão de informações, mas a 

construção de novos sentidos. Pensando na formação de leitores críticos, 

capazes de compreender a importância da leitura para tornarem-se cidadãos 

mais preparados, optou-se pelo trabalho com fábulas. Visa-se desenvolver o 

gosto, o hábito e o incentivo à leitura por meio de atividades diversificadas para 

alunos da 5 série, através de leituras variadas, análise, ilustração, dramatização, 

produção e montagem de coletânea de fábulas com alteração do final. As 

atividades propostas priorizam a leitura e a produção oral e escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GILDA MARIANO 

ORIENTADOR: Aecio Flavio de Carvalho 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O DIÁLOGO ENTRE A POESIA NEGRA AFRICANA E A POESIA 

BRASILEIRA NEGRA 

Palavras-chave: Poesia África. Fio Condutor. Identidade Poética. Afro-brasileira 

Resumo: Propusemos-nos trabalhar neste artigo a poesia de dois poetas 

negros, sendo um de eles o africano Léopold Sedar Senghor e o brasileiro Luiz 

Gama. Tendo em vista que a poesia é um gênero textual que agrada aos nossos 

alunos adolescentes. A linguagem poética, o estilo, texto curto e em versos, 

facilita o contato do texto com o aluno, e o Método Recepcional propicia um 

diálogo poético interessante neste trabalho. Apresentamos neste artigo os 

resultados da intervenção Pedagógica realizada com os alunos da segunda série 

do período noturno, do Colégio Estadual Tomaz Edison de Andrade Vieira Ens. 

Fundamental, Médio e Eja de Maringá-PR. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: O DIÁLOGO ENTRE A POESIA AFRICANA NEGRA E A POESIA 

BRASILEIRA NEGRA 

Palavras-chave: sem palavras chave 

Resumo: Dadas as dificuldades e desafios decidimos trabalhar com a literatura 

no Ensino Médio noturno com textos poéticos que por serem curtos são mais 

aceitos pelos alunos. E nossa escolha foi trabalhar com a Estética da Recepção 

por aproximar texto, autor, leitor em constante diálogo. Optamos pela Estética 

da Recepção,por ser uma teoria já proposta pelas Diretrizes Curriculares de 

Língua Portuguesa para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

2008. Seguindo o método recepcional Trabalharemos com textos que atendam 

as expectativas de nossos alunos e gradualmente iremos ampliando seus 

horizontes de expectativas. Como referencial teórico o professor lançará mão do 

da definição das Etapas do Método Recepcional linha de pesquisas de Bordine& 

Aguiar. Ao trabalharmos a Sequência Didática proposta. Tínhamos em mente 

trabalhar com textos poéticos que atendessem as expectativas dos alunos do 

período noturno da segunda série por já possuírem experiências com a poesia 

quanto a sua forma. No entanto não nos limitaremos a uma simples leitura ou 

análise, é preciso que o aluno dialogue com o texto que se encontre ou não, que 

se perceba ou não e a partir daí faça suas reflexões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GILMA HEITOR MEXIA ZAMBOLIM 

ORIENTADOR: EDSON JOSE GOMES 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: DA TRAMA DAS PALAVRAS À MAGIA DO CONTO. 

Palavras-chave: Leitura significativa; Conto; Método Recepcional 

Resumo: Este artigo foi elaborado a partir do plano de trabalho PDE – Programa 

de Desenvolvimento Educacional / PR em 2011. O foco da proposta pautou-se 

no desenvolvimento de estratégias de leitura que estimulassem os alunos a 

realizarem leituras significativas, tendo como suporte o gênero conto, 

acreditando que ele viesse a ser uma excelente porta de entrada para o universo 



literário justamente pela razão de ser um texto breve, podendo, assim, ser lido 

em sala de aula com o acompanhamento do professor. Para o seu 

desenvolvimento ancorou-se no Método Recepcional, proposto pelas 

professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar na obra “A Formação 

do Leitor” - Alternativas Metodológicas (1993). As atividades foram 

desenvolvidas com alunos do 9ᵒ ano, do Ensino Fundamental, período 

vespertino, no Colégio Estadual de Iporã – EFMP, Município de Iporã, Paraná. 

Este conhecimento permitiu aos alunos reconhecer aspectos importantes da 

construção do conto, possibilitando–lhes apreciar melhor estas histórias 

ficcionais. Obteve-se excelentes resultados na implementação didático-

pedagógica, uma vez que se pôde contar com a participação ativa dos alunos 

em cada atividade sugerida. Isso possibilitou concluir que toda a prática 

pedagógica intencional, diferenciada com a leitura em sala de aula proporciona 

bons resultados e contribui, decisivamente, para desenvolver a proficiência e o 

gosto pela leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Da Trama das aplavras à Magia do Conto 

Palavras-chave: Leitura significativa; conto; método recepcional 

Resumo: Este projeto busca desenvolver estratégias de leituras que estimulem 

os alunos a realizarem leituras significativas, tendo como suporte o gênero conto. 

A metodologia e as atividades a serem desenvolvidas no transcorrer do processo 

terão como base o Método Recepcional. O gênero conto pode ser uma excelente 

porta de entrada para o universo literário. Por ser breve, pode ser lido com 

acompanhamento do professor, criando oportunidades para debates e 

atividades de expressão oral e escrita, estimulando assim o hábito prazeroso da 

leitura no aluno.Este projeto busca desenvolver estratégias de leituras que 

estimulem os alunos a realizarem leituras significativas, tendo como suporte o 

gênero conto. A metodologia e as atividades a serem desenvolvidas no 

transcorrer do processo terão como base o Método Recepcional. O gênero conto 

pode ser uma excelente porta de entrada para o universo literário. Por ser breve, 

pode ser lido com acompanhamento do professor, criando oportunidades para 

debates e atividades de expressão oral e escrita, estimulando assim o hábito 

prazeroso da leitura no aluno.Este projeto busca desenvolver estratégias de 



leituras que estimulem os alunos a realizarem leituras significativas, tendo como 

suporte o gênero conto. A metodologia e as atividades a serem desenvolvidas 

no transcorrer do processo terão como base o Método Recepcional. O gênero 

conto pode ser uma excelente porta de entrada para o universo literário. Por ser 

breve, pode ser lido com acompanhamento do professor, criando oportunidades 

para debates e atividades de expressão oral e escrita, estimulando assim o 

hábito prazeroso da leitura no aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GISELDA MARIA NICOLELLI BERUSKI 

ORIENTADOR: Patricia Cristina de Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: LEITURA DE CRÔNICAS: O HUMOR E A CRÍTICA SOCIAL NAS 

ENTRELINHAS 

Palavras-chave: Leitura, Gênero Discursivo, Crônica, Leitor Crítico. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo divulgar os resultados da implementação 

da Proposta de Intervenção Pedagógica realizada em uma turma do Ensino 

Médio, do Colégio Estadual Miguel Dias EFM, na cidade de Joaquim Távora. A 

pesquisa em pauta fundamenta-se na concepção dialógica da linguagem 

(BAKHTIN/ VOLOVHINOV,1992) e na teoria dos gêneros discursivos 

(BAKHTIN,2003), em consonância com a proposta de transposição didática 

versada por Gasparin (2009). A investigação discute meios para que a leitura 

estabeleça relações significativas que impliquem uma ação dinâmica, crítica e 

transformadora para a formação e o desenvolvimento de um leitor ativo e 

competente. Escolheu-se para a realização deste trabalho, a leitura de 

enunciados concretos do gênero discursivo crônica, por permitir que o aluno 

tenha um maior envolvimento com a leitura devido às suas características 

humorísticas e irônicas, além de apresentar uma linguagem quase sempre 

coloquial e irreverente, que desencadeia um maior interesse no leitor. As 

crônicas selecionadas fazem parte do livro Comédias para se ler na Escola, do 

escritor Luís Fernando Veríssimo. Tal escolha deve-se ao fato do autor em tela 



apresentar um trabalho ficcional de extrema criatividade e sensibilidade, fato que 

contribui positivamente para a formação de um leitor movido pelo prazer. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “Leitura de Crônicas: O Humor e a Crítica Social nas Entrelinhas” 

Palavras-chave: Transposição didática, Leitura, Gênero Discursivo, Crônica 

Resumo: A produção didático-pedagógica compõe a práxis pedagógica que 

consolida a relação indissociável entre a teoria e a prática. Para tal produção 

optou-se pela elaboração de uma Unidade Didática sob uma perspectiva 

metodológica voltado para a leitura do gênero discursivo crônica, trabalhando-

se especificamente os textos do escritor Luís Fernando Veríssimo. Esta escolha 

deve-se ao fato do autor em pauta apresentar um trabalho ficcional de extrema 

criatividade e sensibilidade, o qual propicia ao aluno um maior envolvimento com 

a leitura e o desenvolvimento da sua capacidade compreensiva, interpretativa e 

crítica. O referido material fundamenta-se na concepção interacionista de 

linguagem e na teoria dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) e será aplicado 

consoante o Plano de Trabalho Docente, proposto por Gasparin (2009). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GISLENE APARECIDA RUIZ 

ORIENTADOR: Evandro de Melo Catelao 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O ESTUDO DO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO NO ENSINO MÉDIO: 

argumentar, uma ação inevitável nos dias de hoje 

Palavras-chave: Artigo de opinião; Argumentação; Ensino médio; 

Interacionismo Sociodiscursivo; Ensino de Língua Portuguesa 

Resumo: Estudar a linguagem atualmente significa ir além do quadro das 

estruturas linguísticas para analisar o sentido de um discurso como processo 

dinâmico de interação entre sujeitos sociohistoricamente situados. De acordo 

com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) ensinar línguas hoje é 

ensinar diferentes gêneros textuais, os quais são fenômenos históricos 

vinculados à vida cultural e social. Portanto, este artigo tem por objetivo relatar 



uma intervenção pedagógica que teve como proposta o estudo em sala de aula, 

de um dos muitos gêneros textuais que socialmente circulam no nosso meio: o 

artigo de opinião, que é veiculado em jornais e revistas, considerados excelentes 

materiais didáticos para o ensino de leitura e produção de texto e que serão 

usados como base para a execução do presente projeto. A implementação desta 

proposta foi direcionada para os alunos do 2º Ano do Ensino médio do Colégio 

Estadual Itacelina Bittencourt, Ensino Fundamental e Médio, no município de 

Cianorte – PR, pois é nessa etapa de aprendizagem que se precisa despertar o 

senso crítico nos alunos, a prática da argumentação e identificar questões 

polêmicas. O desenvolvimento dessa unidade teve como encaminhamento 

metodológico a organização de uma sequência didática, apresentando um 

conjunto de atividades organizadas voltadas para o desenvolvimento da 

competência comunicativa, envolvendo leitura e análise de textos já publicados, 

linguagem oral, conceitos gramaticais, pesquisas, produção de texto dos alunos. 

Desta maneira, a implementação deste projeto atendeu aos objetivos propostos, 

pois aprender a ler e a escrever esse gênero na escola favoreceu o 

desenvolvimento da prática de argumentar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O estudo do gênero textual artigo de opinião: argumentar – ação 

inevitável nos dias de hoje 

Palavras-chave: Jornal ; artigo de opinião ; argumentação; linguagem ; 

interação 

Resumo: Estudar a linguagem atualmente significa ir além do quadro das 

estruturas lingüísticas para analisar o sentido de um discurso como processo 

dinâmico de interação entre sujeitos sociohistoricamente situados. De acordo 

com os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) ensinar línguas hoje é 

ensinar diferentes gêneros textuais, os quais são fenômenos históricos 

vinculados à vida cultural e social. Mediante essa busca de retomada e 

transformação, o presente projeto tem como proposta levar para a sala de aula 

o estudo de um dos muitos gêneros textuais que socialmente circulam no nosso 

meio: o artigo de opinião que é veiculado em jornais e revistas, considerado 

excelentes materiais didáticos para o ensino de leitura e produção de texto e que 

serão usados como base para a execução de tal projeto. A aplicação deste 



projeto será relevante para as séries iniciais do Ensino Médio, pois nessa etapa 

de aprendizagem precisa-se despertar o senso crítico nos alunos, a prática da 

argumentação e identificação de questões polêmicas. As atividades propostas 

estão voltadas para o desenvolvimento da competência comunicativa, 

envolvendo leitura e análise de textos já publicados, linguagem oral, conceitos 

gramaticais, pesquisas, produção de texto dos alunos da 1ª série do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Itacelina Bittencourt de Cianorte. Aprender a ler e a 

escrever esse gênero na escola favorece o desenvolvimento da prática de 

argumentar, ajuda a formar opinião sobre questões relevantes e a pensar em 

como resolvê-las, sendo um importante instrumento para a formação do cidadão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GIVANIA MARIA BERTIN MAZIERI 

ORIENTADOR: Alba Maria Perfeito 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: História em Quadrinhos: da Teoria à Prática 

Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Histórias em Quadrinhos; Ampliação 

de horizontes linguístico-discursivos. 

Resumo: Os alunos que chegam à 5ª série, geralmente leem, mais 

frequentemente, narrativas fictícias infantis curtas com uso dos aspectos não 

verbais, e acabam apresentando dificuldade em realizar a leitura de outros 

gêneros. Avalio caber ao professor continuar o processo de letramento, 

proporcionando espaços para que os aprendizes possam experimentar 

diferentes formas de participação nas práticas sociais letradas. Vejo a 

necessidade de um trabalho que dê continuidade ao processo gradativo de 

ampliação dos horizontes linguístico-discursivos (leitura e escrita), o qual já 

começou a ser desenvolvido nas séries iniciais e que deve prosseguir com 

objetivo de que os alunos possam estar inseridos nas diversas esferas sociais 

de interação verbal, de forma ativa. Desta forma, o presente artigo é o resultado 

do trabalho desenvolvido com uma Unidade Didática, onde se abordou os 

enunciados concretos do gênero “História em Quadrinhos”, caracterizando o 

gênero de acordo com as dimensões bakhtinianas: condições de produção, 



conteúdo temático, construção composicional, marcas da linguagem, 

abordando-o, conforme Ferragini e Perfeito (2010), via Plano de Trabalho 

Docente, proposto por Gasparin (2009), dando prioridade às histórias de 

Maurício de Sousa, com os gibis, páginas semanais e tiras da Turma da Mônica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Histórias em Quadrinhos: da Teoria à Prática. 

Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Histórias em Quadrinhos; Horizontes 

Discursivos. 

Resumo: Os alunos que chegam à 5ª série, geralmente leem narrativas fictícias 

infantis curtas com uso dos aspectos não verbais, e acabam apresentando 

dificuldade em realizar a leitura de outros gêneros. Avalio caber ao professor 

continuar o processo de letramento, proporcionando espaços para que os 

aprendizes possam experimentar diferentes formas de participação nas práticas 

sociais letradas. Vejo a necessidade de um trabalho que dê continuidade ao 

processo gradativo dos horizontes discursivos (leitura e escrita), o qual já 

começou a ser desenvolvido nas séries iniciais e que deve prosseguir com 

objetivo de que os alunos possam estar inseridos nas diversas esferas de 

interação, de forma ativa. Sob tal enfoque, escolhi desenvolver uma Unidade 

Didática com o gênero discursivo História em Quadrinhos, caracterizando o 

gênero de acordo com as dimensões bakhtinianas: condições de produção, 

conteúdo temático, construção composicional, marcas da linguagem, 

abordando-o, conforme Ferragini e Perfeito (2010), via Plano de Trabalho 

Docente, proposto por Gasparini (2009), dando prioridade às histórias de 

Maurício de Sousa, com os gibis, páginas semanais e tiras da Turma da Mônica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: GRACIELE HATSUMI OBANA 

ORIENTADOR: Marcele Aires Franceschini 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O estudo da imagem na poesia 



Palavras-chave: Poesia; Estudo Imagético; Método Criativo; Carlos Drummond 

de Andrade; Helena Kolody. 

Resumo: Este artigo consiste em propor um relato de experiência e o uso de 

uma metodologia relacionada à alfabetização literária das imagens a fim de 

resolver e minimizar o distanciamento entre o texto e o leitor. O objetivo é, antes 

de tudo, estudar a construção e o uso das imagens, bem como propiciar a leitura 

e o prazer da descoberta de texto poético por meio da imagem e em obras 

específicas de Carlos Drummond de Andrade e Helena Kolody. Partindo-se 

desse pressuposto, o estudo do gênero, com base no Método Criativo Bordini e 

Aguiar, permite a liberdade de expressão no papel ativo e criativo do aluno em 

seu processo de ensino-aprendizagem. No caso da presente experiência, 

resultou em uma exposição interativa implementa no Colégio Estadual Nestor 

Victor (Ensino Fundamental, Médio e Normal, Pérola – PR), em 2011, com os 

alunos do 3º ano A do Ensino Médio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O estudo da imagem na poesia 

Palavras-chave: Estudo da imagem;poesia; método criativo 

Resumo: Como o estudo da imagem poderá contribuir para melhorar a leitura 

em geral e de textos poéticos (literários) em particular? É no sentido de 

responder a este questionamento que pretendemos desenvolver o estudo que 

agora propomos. A linguagem poética é carregada de sentido figurativo, de jogo 

imagético que não são perceptíveis por meio de uma simples leitura. Tal fato 

suscita para o leitor ou ouvinte um desdobramento maior para a compreensão 

dos sentidos que as palavras se articulam no interior do poema. A linguagem 

poética inclui não apenas aspectos meramente cognitivos, mas também um 

olhar para além das palavras. Para isso, é necessário transpor a superficialidade 

do texto, tornando-o significativo para a vida. Seu objetivo é, antes de tudo, 

estudar a construção e o uso das imagens, propiciar a leitura e o prazer da 

descoberta de texto poético por meio da imagem na poesia e em obras 

específicas de Helena Kolody e Drummond. Partindo-se desse pressuposto, o 

estudo do gênero, com base no Método Criativo de Bordini e Aguiar 

proporcionará ao educando a experiência da criação textual poética, estimulando 



sua criatividade e sua habilidade de realizar leituras e interpretações por meio 

de Oficinas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA APARECIDA GUALTIERI PRATES 

ORIENTADOR: Terezinha Correa Lindino 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) como alternativa ao Ensino e à 

Aprendizagem de leitura. 

Palavras-chave: Leitura; Uso alternativo da Língua escrita. 

Resumo: Este artigo faz parte do Plano de Desenvolvimento Educacional do 

Governo do Estado do Paraná- PDE/2010, referente ao ensino da leitura 

segundo a metodologia Freinet, com alunos de 6º ano e 7º ano frequentadores 

da Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) do Colégio Estadual Antônio 

Maximiliano Ceretta, localizado no município de Marechal Cândido Rondon, do 

Núcleo Regional de Toledo. Pretende-se com este artigo possibilitar aos alunos 

a escolha de suas leituras com níveis de dificuldades crescentes e fazer com 

que os mesmos sejam capazes de relacionar-se com textos, com as informações 

implícitas e perceber as relações com outros contextos, bem como desenvolver 

uma proposta de encaminhamento, com sugestões de atividades, utilizando a 

metodologia Freinet, de modo a analisar diversas leituras em suas diferentes 

dimensões. Pretende ainda desenvolver ações alternativas para tornar os alunos 

leitores aptos ao contexto da palavra-mundo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) como alternativa ao Ensino e à 

Aprendizagem de leitura. 

Palavras-chave: Leitura -Metodologias Alternativas- Uso da língua escrita. 

Resumo: A leitura representa uma atividade de grande importância para a vida 

de cada indivíduo, por meio dela podemos interagir e compreender o mundo a 

nossa volta. Ler é uma prática básica, essencial; é uma das competências mais 

importantes a serem trabalhadas; é familiarizar-se com diferentes textos 



produzidos em diferentes esferas; é superar a atividade de decodificação das 

palavras e utilizar esses códigos como ponto de partida, fazendo com que o 

aluno relacione as partes de um texto e torne-se um leitor apto a identificar os 

aspectos discursivos do mesmo. O projeto será com alunos que frequentaram 

ou frequentam a Sala de Apoio. O assunto do estudo é o ensino e a 

aprendizagem de leitura segundo a metodologia Freinet; o trabalho será a 

continuidade das práticas desenvolvidas na SAA, com atividades lúdicas visando 

o desenvolvimento da leitura, da escrita e da oralidade, por meio de textos e 

fontes diversificadas. Pretende-se possibilitar aos alunos a escolha de suas 

leituras, de dificuldades crescentes,permitindo o contato a vários tipos de 

leitura.Para alcançar os objetivos serão executadas as seguintes atividades: - 

Leitura e escrita de diversos gêneros; - Interpretação simbólica; - Construção de 

novos símbolos; - Decifrar símbolos e formação de frases; - Produção de textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA DE FATIMA ASTOLFO DA SILVA 

ORIENTADOR: CLAUDIA VALERIA DONA HILA 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: “O CARTEIRO CHEGOU”: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA PARA 5ª SÉRIE 

Palavras-chave: Leitura; Gêneros Textuais; Sequência Didática; Letramento 

Resumo: A leitura é de suma importância no processo de ensino e 

aprendizagem. Mas, ler não é um ato que dependa apenas do aluno, na verdade 

a leitura, especialmente a crítica, pressupõe um ensino intencionalmente 

organizado, com conteúdos previamente planejados pelo professor. Conteúdos 

esses não apenas linguísticos, mas também procedimentais que auxiliam não 

apenas a disciplina de Língua Portuguesa, mas todas as demais. Com o objetivo 

de contribuir para o processo de letramento crítico, este projeto desenvolve uma 

sequência didática com gêneros epistolares. De forma mais específica, neste 

artigo apresentamos alguns resultados do projeto de intervenção pedagógica 

que foi realizado com alunos de 6ª. ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual de Iporã, no ano de 2011 , enfocando o gênero textual epistolar . O 



objetivo foi desenvolver habilidades e capacidades direcionadas para o trabalho 

com as práticas de leitura e escrita que visassem à capacidade de letramento 

crítico, necessários para enfrentar os desafios da vida em sociedade. O 

referencial teórico apoia-se na Análise Dialógica do Discurso (BAKHTIN, 1992). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: “O Carteiro Chegou”: uma proposta de seqüência didática para 5ª série. 

Palavras-chave: Leitura;Gêneros Textuais;Seqüência Didática; Letramento 

Resumo: A leitura é de suma importância no processo de ensino e 

aprendizagem. Mas, ler não é um ato que dependa apenas do aluno, na verdade 

a leitura , especialmente a crítica, pressupõe um ensino intencionalmente 

organizado. Conteúdos esses não apenas lingüísticos, mas também 

procedimentais que auxiliam não apenas a disciplina de Língua Portuguesa, mas 

todas as demais. Com o objetivo de contribuir para o processo de letramento 

crítico, este projeto desenvolve uma seqüência didática com gêneros epistolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: Hiudea Tempesta Rodrigues Boberg 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Contar Histórias... Lapidar Memórias 

Palavras-chave: Oralidade, história, memória, imaginação. 

Resumo: O artigo aborda aspectos importantes a acerca da fundamentação 

teórica sobre a oralidade no processo de contação de histórias. A pesquisa foi 

desenvolvida com educandos do sexto ano do Colégio Estadual Professor 

Segismundo Antunes Netto, em Siqueira Campos - PR. Sabendo-se da 

necessidade de se priorizar o desenvolvimento afetivo e o imaginário dos alunos, 

acredita-se que o ato de contar histórias poderá despertar o gosto de ouvir o 

outro, de se reparar no outro, e isso poderá resgatar valores referenciais que 

estão se perdendo. A grande expectativa é que por meio da contação de histórias 

se possa despertar a auto-confiança da criança e que os alunos venham, mesmo 



que a médio ou longo prazo, mostrar um maior interesse pela leitura, já que esta 

prática é importantíssima para a vida social e em comunidade do ser humano.. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contar Histórias ... Lapidar Memórias. 

Palavras-chave: História, Oralidade, Imaginação, Memórias 

Resumo: Esta produção Unidade Didática é parte integrante do PDE 2010, visa 

resgatar a importância da contação de histórias para o desenvolvimento 

intelectual, moral e afetivo dos alunos, pois o ato de contar histórias pode 

despertar o gosto de ouvir o outro, de se reparar no outro, e isso pode resgatar 

valores que estão se perdendo, ou até mesmo inexistentes, já que os pais não 

têm tempo para os filhos, que em sua maioria sobrevive à solidão e à carência 

das figuras paternas. Por meio das atividades elencadas, esta pesquisa tem 

como objetivo criar subsídios para que na disciplina de Língua Portuguesa seja 

encontrado um espaço especial para a contação de histórias, uma vez que a 

oralidade é um dos eixos relevantes para a aprendizagem. Portanto, é 

extremamente necessário exercitá-la, acreditando-se que a narrativa oral aguça 

o imaginário dos educandos, despertando a capacidade de ouvir, imaginar e 

sonhar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA MIYOKO MIURA DA COSTA 

ORIENTADOR: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM : O 

ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Palavras-chave: Acordo ortográfico; pensamento crítico; metodologia; 

aprendizagem. 

Resumo: Este artigo resulta do trabalho desenvolvido junto aos alunos da 5ª 

série, matutino, da Escola Estadual Guimarães Rosa – Ensino Fundamental de 

Assis Chateaubriand, no ano de 2011. O objetivo maior desta proposta 

educacional foi o de desenvolver metodologias de aprendizagem que ajudem o 



aluno a ser capaz de compreender o sistema dos mecanismos linguísticos do 

acordo ortográfico da Língua Portuguesa, de maneira simples, facilitando a 

aprendizagem e favorecendo a compreensão dos textos. Por meio do trabalho 

com a gramática, pretendeu-se suscitar algumas reflexões que estimulem o 

aluno a observar regularidades na ortografia, aprimorando a sua capacidade de 

observação e pensamento crítico. Apresentar-se-ão os resultados da 

implementação desta proposta, as música empregadas, as imagens que 

utilizamos diferentes gêneros textuais bem como os encaminhamentos 

metodológicos propostos. Este trabalho é parte das atividades do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná desenvolvido na 

qualidade de professora que realizou este aprimoramento oferecido pelo nosso 

governo estadual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Desenvolvimento de metodologias de aprendizagem do acordo 

ortográfico da Língua Portuguesa 

Palavras-chave: Acordo ortográfico, pensamento crítico, metodologia, ensino 

aprendizagem, tecnologia. 

Resumo: Este trabalho pretende desenvolver metodologias de aprendizagem 

para compreensão das regras do acordo ortográfico e novos posicionamentos 

no ensino da Língua Portuguesa. Busca promover um trabalho que ajude o aluno 

a ser um crítico ativo e capaz de compreender o raciocínio do sistema dos 

mecanismos lingüísticos do acordo ortográfico da língua materna, de maneira 

simples e crítica, facilitando a aprendizagem e favorecendo compreender melhor 

os textos. Utilizando músicas, imagens, diferentes gêneros textuais, informática, 

pretende-se suscitar algumas reflexões que estimulem o aluno a observar 

regularidades na ortografia bem como motivá-lo para interagir, de forma 

agradável, com os mecanismos do acordo ortográfico da nossa língua. Isso, por 

ainda faltar ferramentas e propostas que possam contribuir para que os 

educandos vivenciem experiências de aprendizagem mais atraentes, 

interessantes e prazerosas para compreender as regras subjacentes do acordo 

ortográfico. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELENA STASIU 

ORIENTADOR: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O GÊNERO CAUSOS EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE 

LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA 

Palavras-chave: Causos. Leitura. Produção. Interpretação de textos 

Resumo: A disciplina de Língua Portuguesa na Educação Básica deve ampliar 

e aperfeiçoar a competência comunicativa dos educandos, tanto na leitura 

quanto na produção oral e escrita. Desse modo, o professor deve planejar sua 

atividade pedagógica visando a levar o aluno a ler e produzir textos críticos e 

criativos e a refletir a respeito importância da linguagem no seu dia a dia. Por 

essa razão, os gêneros discursivos devem ser considerados como objeto de 

ensino nas aulas de Língua Portuguesa. A intervenção pedagógica foi 

desenvolvida numa turma de 6o ano do Ensino Fundamental, do Colégio 

Estadual Padre Orestes Preima, na zona rural do Município de Prudentópolis-

PR. Tomando-se o gênero causo, foi trabalhada em sala de aula a contação de 

histórias da tradição oral, leitura, produção e reescrita, motivando os alunos a 

conhecerem os causos, um gênero que traz para a sala de aula a cultura, 

histórias passadas de geração em geração. Os textos produzidos e reescritos 

compuseram um livro com a coletânea das narrativas dos causos feita pelos 

alunos, o qual posteriormente foi arquivado na biblioteca. O trabalho foi norteado 

pela perspectiva interacionista de linguagem e possibilitou a ampliação das 

competências leitoras e escritoras e permitiu um resgate e valorização da cultura 

popular 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O gênero causos em sala de aula: Uma proposta de leitura e produção 

escrita. 

Palavras-chave: Concepção interacionista de linguagem, leitura, produção 

escrita, gênero causos. 

Resumo: Em nossa experiência docente, constatamos que os alunos têm 

demonstrado pouca criticidade e criatividade no desenvolvimento das propostas 



de leitura e produção de textos. Partindo-se disso, o projeto “O gênero causos 

em sala de aula: uma proposta de leitura e produção escrita” busca trabalhar o 

gênero causos em uma 5ª série do Ensino Fundamental, a fim de despertar nos 

alunos o entusiasmo e prazer pela compreensão e interpretação de textos, bem 

como pela produção escrita, enquanto práticas indispensáveis para o ser 

humano efetivar a participação ativa e crítica em sociedade. Selecionamos o 

gênero causos, visto que esse gênero pode despertar a curiosidade, a 

imaginação e o interesse dos alunos em conhecer, investigar, ouvir, ler, produzir 

e compartilhar as histórias da cultura popular. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HELIO JOSE PINTO CASSILHA 

ORIENTADOR: Moacir Dalla Palma 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: As fábulas contextualizadas no cotidiano dos alunos de 5ª série 

Palavras-chave: Palavras-chave: Língua Portuguesa, fábulas, Monteiro Lobato. 

Resumo: O processo de leitura, compreensão e interpretação por meio de 

gênero textual vem ao longo do tempo sendo foco de pesquisas de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa.Considerando a abordagem do 

interacionismo sociodiscursivo que, favorece o desenvolvimento das condutas 

humanas, este projeto por meio do gênero textual Fábula, teve como objetivo 

possibilitar o desenvolvimento de um leitor mais crítico e reflexivo, com 

habilidades de leitura, compreensão e interpretação conforme os textos 

trabalhados. As narrativas selecionadas pertencem ao gênero “fábula”. A 

determinação da escolha deste gênero tem como objetivo fornecer ao professor 

subsídios para promover a valorização da arte de narrar. O trabalho e o estudo 

do gênero “fábula” visa proporcionar o desenvolvimento da percepção das 

intenções do autor considerando que uma narrativa também é explícita ou 

implicitamente perpassada por uma argumentatividade. A leitura e os estudos 

foram privilegiados, pois fez-se necessário o desenvolvimento de estratégias que 

possibilitaram ao aluno a compreensão e a percepção das informações 

implícitas. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: As fábulas contextualizadas no cotidiano dos alunos de 5ª série 

Palavras-chave: literatura infantil; leitura e interpretação 

Resumo: O caderno pedagógico trabalha com o gênero fábulas, onde a temática 

apresentada é desenvolvida com várias interpretações através de atividades 

diversificadas para alunos de 5ª série do período vespertino. Busca-se com a 

aplicabilidade de reconhecer o referido gênero textual e consequentemente 

desenvolver conceitos próprios nas interpretações, bem como a proposta de 

ensinamento de cada texto. Enfoques diferenciados serão trabalhados em sala 

de aula procurando contextualizar os ensinamentos das fabulas de forma lúdica 

e prática, em especial com o trabalho visual dos textos aliados a praticidade na 

aplicação. O trabalho será efetivado com explanação oral , visualizações 

midiáticas e utilização da TV Pendrive para estudo em sala de aula .O caderno 

pedagógico busca propiciar aos alunos e professores um conjunto de atividades 

metodológicas que, ao longo do período previsto orientarão as aulas de Língua 

Portuguesa.A organização deste caderno em unidades consoantes com os 

objetivos que pretende-se alcançar, serão para professores e alunos, o 

documento básico para em aula, auxiliar na implantação de atividades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: HILCEIA OLIVEIRA DO PRADO 

ORIENTADOR: Luciana Brito 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Contos de Fadas: Um poderoso instrumento para o desenvolvimento do 

gosto pela leitura na infância. 

Palavras-chave: Leitura Literária; Método Recepcional;Contos de Fada; 

Criatividade. 

Resumo: O projeto em questão, alicerçado no Método Recepcional, teve por 

objetivo desenvolver o hábito de leitura através do gênero Contos de Fadas, em 

especial o conto “João e Maria”, visando capacitar o educando a se posicionar 

diante do texto. Pretendeu também, através de estratégias dialógicas e 



interacionistas, provocar durante o percurso de leitura a ruptura, o 

questionamento, tornando a escola e por extensão a literatura infantil em 

espaços para a criança refletir sobre sua condição pessoal, promovendo a 

adoção de novos valores e sua integração com o meio social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contos de Fadas: Um poderoso instrumento para o desenvolvimento do 

gosto pela leitura na infância 

Palavras-chave: Contos de Fadas. Psicopedagogia. Método Recepcional. 

Resumo: O trabalho consiste na elaboração de uma unidade didática ou 

conjunto de aulas destinadas a 5ª série/6° ano do ensino fundamental 

explorando o tema em estudo “Práticas de leitura nas aulas de língua 

portuguesa”. Serão utilizados textos de apoio, a fim de que os estudantes 

possam investigar as evidencias diretas e indiretas na busca da temática do bem 

e do mal junto ao conto, em um processo de construção sentimental em crianças 

em formação do “eu”. Serão desenvolvidas atividades e procedimentos 

individuais e coletivos sobre os benefícios para com as crianças em 

desenvolvimento com as 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IDA BLANK 

ORIENTADOR: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: PDE: Formação continuada para professores da escola pública estadual 

- desafios e conquistas. 

Palavras-chave: PDE; formação continuada; Mídias tecnológicas. 

Resumo: Urge que a escola e o educador acompanhem o processo da evolução 

do mundo, do salto tecnológico, rumo a uma sociedade aprendente e preconizem 

uma práxis mais criativa, atraente, coerente com o momento. Permitam-se um 

fazer pedagógico de sedução, enredado e conduzido pelo digital, estabelecendo 

teias entre tudo e todos, Portanto, o espaço escolar é chão fecundante para 

edificar e açambarcar conhecimentos, para inserir-se nas esferas públicas ou 



privadas e os recursos tecnológicos disponíveis, podem ser o cadinho de 

fomento dos educandos e educadores para o uso cada vez mais intenso e 

criterioso da tela, da internet, que hoje já é considerada um instrumento de 

primeira necessidade, e das atividades digitais de ensino-aprendizagem. A partir 

desta premissa, este artigo objetiva tecer considerações sobre a formação 

continuada dos professores, na perspectiva da natureza do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, estado do Paraná, da coparticipação da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Unioeste como mediadora do 

processo de formação - que dialoga com os professores da educação básica, 

através de atividades teórico-práticas orientadas, proporcionando subsídios 

teórico-metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais 

sistematizadas, e que resultem em redimensionamento da práxis educativa, e de 

nossa atuação na qualidade de professora PDE, bem como, na perspectiva de 

pesquisadora que observa as turmas anteriores e posteriores à nossa formação 

PDE. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TECNOLOGIA E O FAZER PEDAGÓGICO: estratégias, atividades e 

conhecimento 

Palavras-chave: Formação continuada; Tecnologia de comunicação digital; 

Imersão tecnológica. 

Resumo: A contemporaneidade exige constante atualização e domínio em 

várias áreas do conhecimento e instâncias da vida. Quando a escola dispõe de 

recursos tecnológicos, pode ser o cadinho de fomento dos educandos e 

educadores para o uso cada vez mais intenso e criterioso da tela, do ciberespaço 

e das atividades digitais de ensino-aprendizagem. A partir desta premissa, nosso 

Material Didático trata de explicitar sobre o curso de Imersão Tecnológica 

realizado com o objetivo de facultar aos educadores, além do conhecimento 

teórico, uma formação tecnológica e metodológica, que lhes possibilite 

desenvolver um outro fazer pedagógico aliado à construção de conhecimentos 

e domínio de ferramentas, programas e dispositivos digitais para a elaboração 

de material didático enriquecendo, deste modo, o campo de ação do profissional, 

na sala de aula, promovendo, assim, a aprendência. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ILDEFONSO ZANIN 

ORIENTADOR: REGINA MARIA VINK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: DA LEITUA À PRODUÇÃO DO TEXTO PARA O CONCURSO 

LITERÁRIO DA ESCOLA 

Palavras-chave: Leitura,Escrita e Produção de Textos 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo a apresentação da Sequência 

Didática para trabalhar leitura e produção do texto na escola. A maior intenção 

era a de provocar a curiosidade nos alunos através da leitura, incentivando-os a 

conhecer, debater, opinar, fazer questionamentos, abrir várias discussões para 

estimular conhecimento sobre os assuntos lidos para depois partir para produção 

textual. Por fim, com o desenvolvimento desse estudo, vários conceitos e 

atribuições de valores à leitura e produção de textos foram buscados e 

apresentados. Pode-se dizer que só haverá mudanças quando os alunos não 

forem ensinados a produzir textos apenas por produzir, sem um questionamento 

e conhecimento, pois tiveram de buscar através de pesquisas e leituras 

embasamentos que justificassem suas produções de textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Da Leitura à Produção de Texto para o Concurso Literário 

Palavras-chave: Leitura, Escrita e Produção de Textos. 

Resumo: A linguagem, enquanto meio de comunicação oral e escrita, desperta 

o interesse de estudiosos e profissionais da educação na melhor forma de 

interpretação em todas as disciplinas. Para os profissionais do magistério, 

quanto mais souber sobre o funcionamento, suas funções sociais, melhor será o 

desempenho em sala de aula. Pelo menos, assim entende-se. O objetivo deste 

material didático é trabalhar a leitura, escrita e produções de textos. Consiste na 

formação de leitores e produtores de textos no qual se utilizará textos e obras 

dos mais variados tipos e gêneros, geralmente, os existentes na biblioteca da 

Escola e material de fácil acesso: Literatura infanto-juvenil, textos informativos, 

jornais revistas e outros. A intenção é provocar a curiosidade nos alunos, através 



da leitura, incentivando-os a conhecer, debater, opinar, fazer questionamentos, 

enfim, abrir várias discussões para estimular a produção textual. Em síntese, a 

formação de um leitor competente e atuante é também a formação de um ser 

sensível, inteligente e aberto para o aprendizado o qual poderá desenvolver boas 

habilidades para a comunicação oral e escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ILDEMAR JORGE PETERS 

ORIENTADOR: Claudia Madruga Cunha 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: MEMÓRIA E APRENDIZAGEM: TÉCNICAS E PRÁTICAS 

MNEMÔNICAS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Palavras-chave: MEMÓRIA;TÉCNICAS DE MEMORIZAÇÃO; ATIVIDADES 

APLICADAS 

Resumo: O educador ao pensar na realização do processo educativo deve dar 

ênfase ao aluno. É para o aluno que se dirige o fruto e o produto deste trabalho. 

Mas, para que o interesse e a participação do aluno venham a ser levado a efeito, 

se faz necessário oportuni zar informações que coadunem com seu interesse. 

Na tentativa de superar as limitações, que são parte do cotidiano da sala de aula, 

foi pensado um projeto que facilitasse o duro caminho do aprender dos alunos. 

A proposta é oferecer ao aluno condições para que ele não utilize seu potencia 

de memória para apenas aprender por aprender, tal um exercício que ele faça 

por obrigação. Pretende-se oportunizar que o aluno exerça sua capacidade 

mnemônica para aprender a gostar de aprender e, com este aprendizado, 

desenvolver habilidades que se dão quando guarda informações e conteúdos 

necessários a sua formação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: MEMÓRIA E APRENDIZAGEM: TÉCNICAS E PRÁTICAS 

MNEMÔNICAS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Palavras-chave: MEMÓRIA;TÉCNICAS DE MEMORIZAÇÃO; ATIVIDADES 

APLICADAS 



Resumo: CIENTES DOS PROBLEMAS DOS ALUNOS DE RETEREM 

CONTEÚDOS E INFORMAÇÕES NAS VÁRIAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, 

É QUE SE PROPÔS A DESENVOLVER TEXTOS PARA QUE O ALUNO 

AGUCE O SENTIDO DO CONHECIMENTO E POR ESSA RAZÃO A 

NECESSIDADE DE OFERECER AO ALUNO MEIOS PARA A AQUISIÇÃO E 

RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA, 

PARA QUE AS INFORMAÇÕES ADQUIRIDAS E RETIDAS TORNEM-SE 

FONTE PARA A UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA EM TODAS AS ATIVIDADES QUE 

DELA SEJA USUFRUIDA E PARA QUE ELA POSSA SER DESENVOLVIDA. 

COM TEXTOS, ATIVIDADES LÚDICAS É POSSÍVEL PRATICAR E 

DESENVOLVER A MEMÓRIA E A MEMORIZAÇÃO, FORMANDO IDÉIAS E 

PENSAMENTOS QUE DARÃO AO ALUNO CONTEÚDOS SUFICIENTES 

PARA SUA FORMAÇÃO. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ILIANE DE FATIMA VOLPATTO 

ORIENTADOR: Maria Elena Pires Santos 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O SENTIDO DA LEITURA NOS TRAJETOS QUE LEVAM À 

APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: Leitura; Gêneros Textuais; Ensino. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do projeto desenvolvido no 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), e que teve como o objetivo 

realizar práticas de oficinas literárias para alunos da 5ª série/6º ano do Ensino 

Fundamental e seus pais, visando à formação de leitores proficientes. O 

desenvolvimento deste estudo justifica-se pela necessidade de melhorar a 

aprendizagem a partir da construção lúdica e prática do conhecimento. O estudo 

fundamentou-se nas abordagens de leitura de Koch (2010), Kleimam (2008), 

Freire (1993), Antunes (2010), entre outros, que constituíram um direcionamento 

sociointeracionista para a leitura. Os procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento deste trabalho tiveram como base o desenvolvimento de 

oficinas, sendo abordados principalmente os gêneros textuais histórias em 



quadrinhos e contos contemporâneos. Os resultados obtidos puderam ser 

constatados pelo depoimento do bibliotecário que registrou o aumento da 

procura de livros por parte dos alunos; pela participação dos pais que aumentou 

em relação ao primeiro encontro (presença de 08 pais na primeira oficina e 

aproximadamente 27 na última); pela participação da comunidade escolar 

(professores, equipe pedagógica) e familiares dos alunos (avós, irmãos, tios, 

etc.), além dos pais; pelo depoimento favorável dos pais; pela continuidade do 

projeto que passou a fazer parte permanente das atividades anuais da escola. 

Desta forma, espera-se que este trabalho possa contribuir para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos experimentados de forma prática que 

permitam ampliar as possibilidades de leitura e, consequentemente, de formação 

de cidadania crítica e reflexiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ”O Sentido da Leitura nos Trajetos que Levam à Aprendizagem” 

Palavras-chave: Leitura; Prática pedagógica; Interpretação; 

Resumo: Esta produção didática apresenta uma proposta de oficinas de leitura 

para ser desenvolvida em nível prático visando auxiliar o desenvolvimento de 

hábitos de leitura e de interpretação de enunciados com a finalidade de promover 

o sentido da aprendizagem nos educandos da 5a série do ensino fundamental. 

O objetivo da pesquisa é evidenciar em nível teórico e prático a viabilidade de 

uma práxis voltada para um trabalho de estudos que tornem evidentes evoluções 

e conquistas dos alunos no que diz respeito à leitura, à compreensão e à escrita. 

O desenvolvimento deste projeto justifica-se pela necessidade de melhorar os 

índices de aprendizagem a partir da construção lúdica e prática do 

conhecimento. O estudo fundamenta-se nas abordagens de leitura de Koch 

(2010), Kleimam (2008), Freire (1993),e Antunes (2010), entre outros teóricos 

que constituem um direcionamento sociointeracionista para a aprendizagem. Os 

procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa adotam 

uma característica qualitativa do tipo experimental que permite acompanhar a 

comparação de variáveis na construção de conhecimentos científicos a partir da 

observação do real. Espera-se com este estudo contribuir para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos experimentados de forma prática e 



que permitam aos educandos ampliar as possibilidades de leitura e de formação 

de uma cidadania crítica e reflexiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ILMA NATALE 

ORIENTADOR: Eliana Alves Greco 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: FÁBULA: UMA PROPOSTA DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

Palavras-chave: gêneros; fábula; leitura; produção textual 

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a proposta de intervenção 

realizada com alunos da 5ª série (6º ano) do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual de Iporã – PR, no intuito de promover o ensino da leitura e da produção 

textual e contribuir para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem. 

Para isso, optou-se por desenvolver um trabalho utilizando o gênero fábula. 

Sabe-se que a leitura é de fundamental importância para se tornar um bom 

escritor, entretanto é possível notar que os alunos apresentam dificuldades na 

leitura quando chegam à 5ª série (6º ano), o que acaba refletindo na produção 

textual. Nesse sentido, espera-se que, com o gênero fábula, o aluno se sinta à 

vontade para desenvolver as atividades, possibilitando-lhe fazer uso da leitura e 

da escrita como um meio de se inserir no contexto social em que vive. Acredita-

se que não é produtivo ensinar, na sala de aula, os procedimentos de 

composição textual, deslocando o aluno da prática social e o desvinculando da 

interação com atividade de leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Fábula: uma proposta de leitura e produção textual para 5ª série 

Palavras-chave: Leitura, Produção textual, Gênero Fábula. 

Resumo: Esta proposta tem como foco de intervenção alunos de 5ª série do 

Ensino Fundamental. Será desenvolvido um trabalho com o gênero Fábula com 

o intuito de promover o ensino de leitura e produção textual e contribuir para o 

enfrentamento das dificuldades de aprendizagem. É possível notar que o aluno 

de hoje apresenta dificuldades na leitura, e isto acaba refletindo na produção 



textual. Sabe-se que a leitura é de fundamental importância para o aluno se 

tornar um bom escritor. Com o gênero fábula, espera-se que o aluno se sinta à 

vontade para desenvolver as atividades de leitura, por ser de fácil compreensão. 

O objetivo deste projeto é levar o aluno a apropriar-se das diversas formas de 

leitura do gênero fábula, possibilitando-o fazer uso da leitura e da escrita como 

meio de se inserir no contexto social em que vive. Pois não seria produtivo 

ensinar somente os procedimentos de composição textual, deslocando o aluno 

da prática social e o desvinculado da interação com atividade de leitura. Espera-

se que este material colabore para o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

alunos, bem como para o enriquecimento dos colegas professores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: INDIARA MARQUES RIBAS 

ORIENTADOR: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: A notícia em diferentes mídias. 

Palavras-chave: gênero notícia; mídias; leitura. 

Resumo: Neste artigo, analiso o desenvolvimento da capacidade leitora a partir 

da análise do gênero notícia em mídias diversas, para evocar o ato de ler entre 

os jovens como parte do processo formador do sujeito, com o propósito de 

utilizarem-se de instrumentos do seu dia a dia, aguçando o gosto pela leitura. 

Abordo a experiência de implementação com alunos da 1.ª série do Ensino 

Médio, realizada no Colégio São José, na cidade de Lapa- PR, no período de 

setembro a novembro de 2011. Com isso, objetiva-se estimular, desenvolver, 

privilegiar e estabelecer metas e um ambiente propício ao aluno para as 

reflexões acerca da leitura de notícias que podem ser vinculadas em tempo real, 

para que eles saibam posicionar-se de forma critica e reflexiva diante da 

realidade. Dessa forma, a leitura pode traduzir-se em melhoria da expressão 

textual, por meio da vivência contínua com o ato de ler. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A notícia em diferentes mídias 



Palavras-chave: gênero notícias; mídias;leitura 

Resumo: Pretende-se com esta Unidade Didática o desenvolvimento da 

capacidade leitora a partir da análise do gênero notícia em mídias diversas atrair 

o hábito de ler entre os jovens como parte de seu processo formador. A finalidade 

destas atividades é possibilitar ao professor oportunidades para subssidiar 

trabalhos mais criativos e para os educandos um incentivo a lerem mais,para 

que esta leitura se transforme em melhoria textual, juntamente com o convívio 

contínuo do ato deler. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: INES CARDIN 

ORIENTADOR: Dina Tereza de Brito 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A LEITURA DOS CLÁSSICOS ATRAVÉS DOS CONTOS: uma 

perspectiva prática de cultura 

Palavras-chave: Leitura; Alunos; Método recepcional; Ensino 

Resumo: Despertar no aluno o desejo pela leitura é um anseio que faz parte 

praticamente de todos os professores. Imbuídos da vontade de ensinar, eles 

lançam-se em projetos e produções didáticas a fim de melhorar as suas práticas 

pedagógicas e, por conseguinte, conseguir despertar no aluno o desejo pela 

leitura. É sabido que essa prática muitas vezes não ocorre por prazer, porém, se 

ela acontecer por necessidade também será profícua. Desta forma, este artigo 

busca analisar o comportamento dos alunos no que se refere ao gosto pela 

leitura dos clássicos literários, bem como consequente juízo de valor, a fim de 

colaborar no desenvolvimento do processo do apuro do gosto e do desejo pela 

leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dos contos aos clássicos: uma metodologia recepcional 

Palavras-chave: leitura; método recepcional; ensino; 

Resumo: Quem lê, vê o mundo de maneira diferente. O famigerado slogan de 

que o brasileiro não gosta de ler, não pode influenciar professores e alunos que 



estejam imbuídos de vontade de ensinar e de estudar. Por isso esta pesquisa 

pretende analisar o comportamento/posição dos alunos do terceiro ano do 

ensino médio, no que se refere ao gosto pela leitura dos clássicos literários, bem 

como o conseqüente juízo de valor, através da análise de textos menos 

complexos como os contos, a fim de colaborar no desenvolvimento do processo 

de apuro de gosto e desejo pela leitura. Será utilizado o método recepcional para 

subsidiar esta pesquisa, bem como outros estudos referentes ao processo de 

ensino de leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: INES MARIA BRUXEL 

ORIENTADOR: Rita Maria Decarli Bottega 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: OS CONTOS E FÁBULAS DE MONTEIRO LOBATO COMO INCENTIVO 

À LEITURA 

Palavras-chave: Leitura, Fábulas, Monteiro Lobato, Contos. 

Resumo: O artigo tem como finalidade apresentar os resultados alcançados 

com a aplicação da proposta pedagógica, desenvolvida junto aos alunos do 6° 

ano do Colégio Estadual Pato Bragado, do município de Pato Bragado. No 

contato com os alunos pré-adolescentes e adolescentes, percebe-se que a 

maioria deles não gosta de ler, embora grande parte tivessem sido leitores 

assíduos nas séries iniciais. Com o intuito de resgatar e aprimorar o gosto pela 

leitura, o projeto foi desenvolvido focando o trabalho em narrativas curtas 

(fábulas e contos), de Monteiro Lobato. O autor foi escolhido pelo fato de que os 

textos apresentam personagens animados e envolventes que poderão despertar 

novamente o interesse dos alunos para a leitura e desenvolver habilidades para 

o entendimento das figuras representativas nas fábulas. Assim objetivou-se 

perceber os valores culturais e ideológicos presentes nelas, ampliar o 

desenvolvimento do vocabulário, da oralidade, da capacidade argumentativa 

através da contagem de histórias, das encenações e ampliar o conhecimento 

pelo enfoque da leitura. Os resultados alcançados corresponderam à 

expectativa, uma vez que todos os alunos envolvidos participaram e 



demonstraram satisfação durante a realização das atividades propostas. A 

fundamentação teórica abordou a problemática pedagógica das práticas de 

leitura aplicadas no currículo escolar, especificamente na concepção 

interacionista de linguagem e da literatura dos principais autores e documentos, 

como Evangelista. (2001), Cândido (1972) Freire (2005) DCEs (2008) e 

Geraldi(1997). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O desenvolvimento do gosto pela leitura-fábulas. Enfoque: Monteiro 

Lobato 

Palavras-chave: Fábula,leitura-fruição e Monteiro 

Resumo: Com o intuito de resgatar e aprimorar o gosto pela leitura, o projeto 

tem como foco o trabalho com narrativas curtas (fábulas e contos), pelo fato de 

que tais textos apresentam personagens animados e envolventes que poderão 

despertar novamente o interesse dos alunos para a leitura. O projeto versará 

sobre as Narrativas curtas (fábulas e contos) de Monteiro Lobato e será 

desenvolvido com os alunos da 6ª série A, do Colégio Estadual Pato Bragado, 

com os seguintes objetivos: Desenvolver habilidades para o entendimento das 

figuras representativas nas fábulas, percebendo os valores culturais e 

ideológicos presentes nelas; ampliar o desenvolvimento do vocabulário, da 

oralidade e da capacidade argumentativa através da contagem de histórias e das 

encenações e ampliar o enfoque sobre a leitura. Além disso, possibilitar o diálogo 

com outros professores para que juntos possam realizar a interdisciplinaridade 

dos conteúdos com dinamismo e qualidade no aprendizado do aluno, 

incrementando outras praticas de leituras escolares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IOLETE MARIA PICHLER DA SILVA 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Crônica: Uma Leitura Cativante 

Palavras-chave: Leitura. Formação de leitores. Crônicas 



Resumo: A leitura é um recurso de inclusão e indispensável para formar um 

cidadão consciente, crítico, reflexivo, ativo e transformador da sociedade em que 

vive. Nesse sentido, os textos literários atendem a esta formação, dada as suas 

particularidades. Baseando-se nessa premissa, o presente artigo apresenta 

reflexões sobre a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica: 

“Crônica: uma Leitura Cativante”, realizado em 2011, com alunos do primeiro 

ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Princesa Izabel, da cidade de Três 

Barras, no Estado do Paraná. Os estudos e as práticas referentes ao projeto 

estiveram vinculados ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná para capacitação de professores. 

O projeto em tela teve como objetivo o incentivo e a motivação à prática de leitura 

e, para isso, tomou como recurso a crônica Exigências da Vida Moderna, do 

autor Luiz Fernando Veríssimo. Teoricamente os estudos foram amparados em 

uma perspectiva sociológica de leitura – Freire (2006) e interacionista de 

linguagem – Bakhtin (2000). A metodologia aplicada pautou-se nas “Estratégias 

de Leitura”, propostas por Solé (1998). Ao término das atividades os alunos 

demonstraram maior interesse e gosto pela leitura de crônica, alcançando um 

patamar de leitores mais proficientes, com capacidade de ler 

compreensivamente um texto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Crônica: Uma Leitura Cativante 

Palavras-chave: Leitura. Formação de leitores. Crônicas 

Resumo: A leitura é um recurso de inclusão indispensável para formar um 

cidadão consciente, crítico, reflexivo, ativo e transformador da sociedade em que 

vive. Nesse sentido, os textos literários atendem a esta formação, dada as suas 

particularidades. Com base nessa premissa, a presente Unidade Didática 

pretende motivar à prática de leitura de crônicas, do autor Luiz Fernando 

Veríssimo, com o objetivo de formar leitores proficientes. Essa formação, uma 

vez garantida, ampliará os conhecimentos dos alunos do primeiro ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Princesa Izabel, da cidade de Três Barras do Paraná-

Pr, público alvo deste trabalho. A metodologia está pautada nas “Estratégias de 

Leitura”, propostas por Solé (1998). Espera-se ao término da aplicação das 

atividades que os alunos 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IONE MARIA RISSO 

ORIENTADOR: Manuela Pires Weissbock 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Rádio Web na escola: possibilidades pedagógicas, tecnológicas e 

línguísticas 

Palavras-chave: Rádio Web; escola; didática; metodologias; tecnologia. 

Resumo: Este artigo visa apresentar em linhas gerais a trajetória de 

implementação do projeto Rádio Web na Escola: possibilidades pedagógicas, 

tecnológicas e linguísticas com o objetivo de transformar o espaço escolar em 

um ambiente de produção e socialização do conhecimento. Para o 

desenvolvimento deste trabalho foram necessárias pesquisas e estudos sobre a 

temática, bem como, a produção do material didático pedagógico que se 

constituiu na criação de uma rádio web, determinada no plano de trabalho. Com 

este instrumento foi possível verificar que a linguagem radiofônica constituiu-se 

em um instrumento de trabalho com diversos gêneros discursivos e com 

atividades de linguagem relacionadas com a leitura, escrita e oralidade, 

conforme as Diretrizes Curriculares Estaduais do Estado do Paraná (DCE). É 

sabido que os meios de comunicação e informação estão cada vez mais 

presentes no cotidiano do aluno, portanto, é interessante incorporar estes 

instrumentos em projetos de ensino, a fim de aperfeiçoar a forma de ensinar e 

aprender. A partir de uma abordagem qualitativa e nos utilizando da metodologia 

do grupo focal, o projeto foi desenvolvido com alunos do segundo ano de Ensino 

Médio do Colégio Estadual Osório Duque Estrada de Diamante do Sul, Paraná 

e obteve como resultado a criação da Rádio Web Codest (Colégio Osório Duque 

Estrada). A implementação deste projeto provocou nos alunos interesse, 

responsabilidade e assiduidade e foi possível perceber uma participação ativa 

nas aulas de língua portuguesa, especialmente com relação ao desenvolvimento 

nas habilidades de leitura e de oralidade. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Título:Rádio Web na escola: possibilidades pedagógicas, tecnológicas e 

línguísticas 

Palavras-chave: Rádio web; escola; prática pedagógica 

Resumo: O projeto rádio web é uma tentativa de transformar a escola, num 

espaço atrativo, criativo e de produção e socialização do conhecimento por meio 

da utilização de recursos tecnológicos como a mídia rádio, utilizando-a como 

ferramenta a favor da aprendizagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IRACEMA PEREIRA 

ORIENTADOR: Paulo de Tarso Galembeck 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A Notícia na Educação de Jovens e Adultos. 

Palavras-chave: Leitura; Notícia; EJA. 

Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE/2010, do Estado do Paraná, e traz, 

também, o relato da sua implementação que se iniciou com a elaboração de um 

material didático envolvendo o gênero Notícia na modalidade de ensino 

denominada EJA (Educação de Jovens e Adultos). As atividades foram 

aplicadas para uma turma de alunos do Ensino Médio, no Colégio Estadual 

Teothônio Brandão Vilela – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de 

Ibiporã/PR por meio de relato de experiências, conhecimento de estrutura, 

verificação de fatos e leitura reflexiva acerca dos fatos noticiados e aspectos 

tendenciosos que podem estar presentes nesse gênero. Esperou-se, com esse 

trabalho, oportunizar o prazer do ensino da leitura e o desenvolvimento de 

habilidades necessárias a compreensão da língua como instrumento de 

socialização do conhecimento e, consequentemente, a formação do indivíduo 

pensante e questionador frente às transformações sociais e culturais, assim 

como a superação de barreiras impostas por situações de preconceito e 

discriminação pelas quais muitos desses educandos foram vítimas, em 

determinados momentos de suas vidas. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A Notícia e a EJA 

Palavras-chave: Leitura;Gênero Textual; Notícia. 

Resumo: A EJA é uma modalidade de ensino que apresenta especificidades 

devido ao público diversificado atendido. Dessa forma, a presente unidade 

didática, propõe o trabalho com notícias que retratam o preconceito como forma 

de atrair a atenção dos educandos e atender a proposta curricular dessa 

modalidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IRACI KNESEBECK 

ORIENTADOR: Soely Bettes 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Práticas discursivas com o gênero 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; contos populares; práticas discursivas. 

Resumo: “Práticas discursivas com o gênero contos populares: histórias de 

ontem, de hoje e de sempre”, título do artigo, é parte integrante e conclusiva do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Sua abordagem está 

centrada na revisão bibliográfica, no relato das ações realizadas durante a 

implementação pedagógica do projeto PDE e na discussão dos resultados 

observados após realização das atividades e a conclusão. A metodologia 

utilizada está alicerçada na concepção sociointeracionista da linguagem que se 

realiza nos gêneros, nos processos de leitura como um ato dialógico, pois, 

conforme Bakthin, a língua deve ser vista como uma atividade que se realiza 

historicamente entre sujeitos, num espaço de interação entre os mesmos, num 

conjunto de práticas orais e escritas. Partindo dessa concepção, realizou-se um 

trabalho de intervenção pedagógica, priorizando o gênero textual “contos 

populares” de autores como Luís da Câmara Cascudo, Ricardo Azevedo, Silvana 

Salerno, Samir Meserani e outros da cultura popular, objetivando a utilização de 

estratégias de leitura que contribuam para a formação de um aluno que domine 

os caminhos da linguagem, nas diferentes situações sociais de comunicação, 

para se tornar um leitor/produtor crítico e que possa compreender, interferir e 



modificar a sociedade à sua volta, contribuindo para a construção de um mundo 

melhor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONTOS POPULARES: histórias de ontem, de hoje e de sempre 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; contos populares; produção escrita. 

Resumo: O Material Didático está alicerçado na concepção da linguagem que 

se realiza nos gêneros, nos processos de leitura como um ato dialógico, consiste 

em uma Unidade Didática, a qual, a partir do gênero discursivo contos populares, 

apresenta aos professores, embasamento teórico e metodologias alternativas 

para as suas práticas pedagógicas. Objetivando contribuir para a formação de 

um aluno que domine os caminhos da linguagem para se tornar um 

leitor/produtor crítico, buscando o domínio das práticas discursivas: leitura, 

oralidade e escrita, e, assim ser proficiente nas escolhas de linguagem que 

possam atender seus objetivos de comunicação. A Unidade Didática apresenta 

uma fundamentação teórica acerca da necessidade da competência leitora para 

a cidadania, de um ensino que se realiza nos gêneros, na abordagem do gênero 

discursivo contos populares e os aspectos que os constituem no contexto 

histórico. Explica a estrutura de uma Sequência Didática e apresenta estratégias 

de leitura ancoradas em Solé e Menegassi. Na segunda parte, traz sugestões de 

atividades alicerçadas nas Sequências Didáticas, sistematizadas por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2010, p. 83) “as quais têm finalidade de ajudar o aluno a 

dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de 

uma maneira mais adequada, numa dada situação de comunicação”. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IRENE TREVISOLI DE LIMA 

ORIENTADOR: Fabiane Cristina Altino 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: VENCENDO DIFICULDADES DE LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DA 

LITERATURA 

Palavras-chave: literatura; leitura; aprendizagem 



Resumo: Este artigo, vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional 

– PDE, tem por finalidade relatar a experiência de pesquisa e de intervenção em 

sala de aula, desenvolvida com uma turma de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. A produção didático-pedagógica teve como objetivo principal 

colaborar com o desenvolvimento da aprendizagem de alunos das séries iniciais 

do Ensino Fundamental II, do Colégio Estadual Odete Borges Botelho, do 

município de Pitangueiras. Nesse contexto, as atividades desenvolvidas 

buscaram contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagem 

relacionadas à leitura, escrita, interpretação e oralidade, bem como, possibilitar 

meios para auxiliar na formação de leitores e escritores autônomos. Para o 

desenvolvimento desse trabalho, as atividades foram organizadas em torno de 

contos de fada, em especial da obra “O Fantástico Mistério de Feiurinha”, de 

Pedro Bandeira, por apresentar linguagem de fácil entendimento. Inicialmente 

fez-se a apresentação do trabalho aos alunos e, na sequência, foram aplicadas 

as atividades que envolveram reflexão, leitura, interpretação, comparação de 

diversas obras do mesmo gênero literário, produção e reconstrução de textos e 

comparação da obra literária com a produção cinematográfica. O trabalho 

buscou proporcionar reflexões, percepções, interação entre os alunos e, 

principalmente, a superação das dificuldades de aprendizagem 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: VENCENDO DIFICULDADES DE LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DA 

LITERATURA 

Palavras-chave: desenvolvimento de aprendizagem; incentivo à leitura 

Resumo: Esta unidade didática justifica-se pela necessidade cada vez maior de 

colocar o aluno em contato com o texto literário, por este apresentar 

especificidades que exigem uma leitura mais atenta, que pode romper ou ampliar 

o seu horizonte de expectativas. Pretende-se proporcionar esse despertar para 

o mundo da leitura aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio 

Estadual Odete Borges Botelho, do município de Pitangueiras. Através das 

atividades propostas busca-se contribuir para que o aluno supere dificuldades 

de aprendizagem relacionadas à leitura, escrita, interpretação e oralidade, bem 

como, possibilitar meios que auxiliem na formação de leitores e escritores 

autônomos. Assim, as atividades serão organizadas em torno de contos de fada, 



em especial a obra “O Fantástico Mistério de Feiurinha”, de Pedro Bandeira, pois 

apresenta linguagem de fácil entendimento, sendo atraente para os alunos 

dessa faixa etária. É importante que o aluno tenha em mãos a obra literária para 

manuseá-la de modo a aguçar seu interesse, percebendo a leitura não só como 

obrigação, mas, também, por prazer, sentindo seu valor estético. Nesse sentido, 

segundo Iser (1996), o texto literário só produz efeito quando é lido, e sua relação 

dialética só acontece a partir de sua interação com o leitor. Cada aluno receberá 

um caderno, onde irá desenvolver as atividades propostas. Esse caderno, 

idealizado como um “diário de bordo” será sempre acompanhado pela 

professora para que possa observar, além das atividades, o desenvolvimento 

dos alunos e, assim, fazer as intervenções necessárias. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IRIS MIRIAN MIRANDA DO VALE 

ORIENTADOR: Beatriz Avila Vasconcelos 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: A REESCRITA TEXTUAL DO ALUNO COMO INSTRUMENTO DE 

APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: Leitura; escrita; reescrita textual; textos de opinião; 

competência linguística. 

Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um 

Projeto de reescrita textual e quais encaminhamentos foram necessários para 

subsidiar o aluno em sua reescrita textual com questões de leitura. Tais questões 

são imprescindíveis à construção de textos produzidos pelos mesmos. Esse 

subsídio é necessário para aprimorar a prática de reescrita textual, sendo que 

esta tem por objetivo auxiliar o educando na percepção dos recursos linguísticos 

indispensáveis à escrita/reescrita de diferentes gêneros discursivos. O trabalho 

de reescrita de textos exige conhecimentos que visam entender os mecanismos 

que compõem não somente a estrutura, propriedades ou características do texto 

argumentativo, mas também suas condições de produção. Para tanto, foram 

abordadas questões que contribuíram com a análise linguística desses textos, 

como por exemplo: coesão e coerência, elementos composicionais e 



epilinguística. Todo esse processo envolveu leituras e debates de textos orais e 

escritos (verbais e não verbais) que suscitaram atividades e encaminhamentos 

que visaram possibilitar ao aluno escrever e reescrever com competência 

linguística textos como: carta do leitor e artigo de opinião. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vivendo e (re)escrevendo 

Palavras-chave: Escrita; reescrita; análise linguística 

Resumo: Esta Unidade Didática pretende subsidiar alunos e professores com 

questões de leitura, escrita e reescrita textual na perspectiva interacionista do 

ensino de língua materna. Neste trabalho serão priorizadas noções de leitura, 

escrita, produção e reescrita de textos de opinião, uma vez que não se pode 

pensar em reescrita sem envolver todo o processo necessário à produção 

escrita: leitura, pesquisa, compreensão do que foi lido e interação entre texto, 

leitor e autor. Além da escrita em si, ressaltaremos o processo de reescrita 

textual, o qual ocorre em etapas e dificilmente a primeira versão será a definitiva. 

É necessário avaliar no texto o que já foi ensinado e identificar dificuldades de 

forma progressiva. Assim, o docente irá orientar o aluno para que este seja o 

crítico de seu próprio texto, analisando, verificando, relendo, revisando e 

reescrevendo sua produção. Esse material pretende fazer com que o aluno 

aprenda e aprimore sua prática discursiva, suscitada pela revisão e reescrita de 

textos: a) Definindo a importância da leitura e da interação no processo da 

escrita. b) Identificando marcas linguísticas nos textos. c) Tendo noções de 

coesão, coerência, inferências e intertextualidade. d) Utilizando a gramática do 

texto de forma reflexiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ISOLDE BERNADETE XISTO PERUSSOLO 

ORIENTADOR: Katia Alexsandra dos Santos 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: ARTIGO DE OPINIÃO: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS A PARTIR 

DE UMA PERSPECTIVA DISCURSIVA 



Palavras-chave: Leitura; produção de textos; Análise do Discurso; artigo de 

opinião. 

Resumo: O presente trabalho é o relato de uma experiência realizada no 

programa PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná), abordando a leitura e a produção de textos a partir de uma perspectiva 

discursiva. Este artigo pretende apresentar uma proposta metodológica de 

trabalho com o gênero artigo de opinião com o intuito de propiciar uma visão 

mais crítica entre os alunos, no que se refere à leitura e à produção de textos, 

situação em que eles se possam colocar como autores frente aos discursos que 

circulam na sociedade. Tratando da formação do leitor crítico, capaz de atribuir 

sentidos ao texto a partir das condições histórico-sociais, foram tomadas como 

base as teorias de Análise do Discurso de linha francesa (AD). A área em 

questão parte de um trabalho com a língua em situações concretas de produção, 

considerando os aspectos sociais e ideológicos envolvidos no uso da linguagem 

e na produção de sentidos. Desse modo, após leituras teóricas, elaboração de 

material didático e grupo de trabalho em rede (GTR), a intervenção ocorreu com 

um total de trinta e um alunos de uma segunda série do Ensino Médio. Os 

resultados apontam para uma melhora na leitura e produção de textos. Desse 

modo, compreendemos que um trabalho com a leitura e com a elaboração de 

argumentos defendendo o seu ponto de vista, a utilização de exemplares do 

gênero artigo de opinião, pertencentes a uma formação discursiva que se insira 

na realidade dos alunos, colabora com a formação do leitor e do produtor 

eficiente de textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Artigo de opinião: leitura e produção de textos a partir de uma perspectiva 

discursiva 

Palavras-chave: Leitura, produção de textos, análise do discurso, artigo de 

opinião 

Resumo: Considerando que um dos maiores problemas identificados no 

desempenho escolar se encontra na área de leitura, este Projeto de Intervenção 

Pedagógica pretende abordar a leitura e produção de textos a partir de uma 

perspectiva discursiva. O público alvo da implementação será uma segunda 

série do Ensino Médio, com a qual será realizado um trabalho de leitura e 



produção de textos, utilizando-se de exemplares pertencentes a uma formação 

discursiva que se insira na realidade dos alunos. Tratando da formação do leitor 

crítico, capaz de atribuir sentidos ao texto a partir das condições histórico-sociais, 

são tomadas como base as teorias de Análise do Discurso de linha francesa. A 

área em questão parte de um trabalho com a língua em situações concretas de 

produção, considerando os aspectos sociais, históricos e ideológicos envolvidos 

no uso da linguagem e na produção de sentidos. O objetivo do projeto é 

apresentar proposta metodológica de trabalho com o gênero artigo de opinião 

com o intuito de propiciar uma visão mais crítica entre os alunos, no que se refere 

à leitura e à produção de textos, situação em que eles se possam colocar como 

autores frente aos discursos que circulam na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVANEIDE ROVANI 

ORIENTADOR: Valdeci Batista de Melo Oliveira 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O ENSINO DE LITERATURA: CONCEPÇÕES DISCURSIVO-

INTERACIONISTAS E A CONTRIBUIÇÃO DO MÉTODO RECEPCIONAL 

Palavras-chave: Leitura literária; Estética da Recepção; Método Recepcional. 

Resumo: O presente artigo objetiva tratar da leitura no contexto literário, além 

da questão da formação de leitores. Muito se discute sobre como tornar a leitura 

literária atraente na escola, mas uma discussão dissociada aos programas 

curriculares que ainda se apresentam a partir da história da literatura. Desta 

forma, sugerimos as contribuições da Estética da Recepção cuja a reflexão sobre 

a produção literária é feita sob a ponto de vista do leitor, sendo este, considerado 

importante e atuante no processo. Assim como o método é importante, uma 

metodologia coerente torna-se primordial num trabalho de abordagem textual, 

pois é mediante a sistematização das propostas de trabalho que revelaremos 

que leitor queremos formar. Neste sentido, a contribuição que o Método 

Recepcional pode trazer para as salas de aula está posta, exatamente, na 

prioridade dada ao leitor e seus conhecimentos prévios. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E O MÉTÓDO RECEPCIONAL: UMA 

POSSIBILIDADE DE LEITURA DE “O CORTIÇO” DE ALUÍSIO DE AZEVEDO 

Palavras-chave: literatura,método , recepção, 

Resumo: O método recepcional, em nossa avaliação, apresenta alternativas 

positivas para as práticas de ensino de leitura de literatura na escola, uma vez 

que, de maneira geral, objetiva aprimorar a competência discursiva do aluno – 

despertando nele a autonomia enquanto leitor e promovendo práticas de leitura, 

oralidade e escrita pertinentes ao texto literário. A proposta de trabalho consiste 

em cinco passos básicos: 1º- Determinação do horizonte de expectativas; 2º- 

Atendimento ao horizonte de expectativas; 3º- Ruptura do horizonte de 

expectativas; 4º- Questionamento do horizonte de expectativas; 5º- Ampliação 

do horizonte de expectativas. Ao propor um trabalho literário com as obras - “o 

Cortiço” de Aluísio de Azevedo e “Cabeça de Porco”, do Sociólogo Luis Eduardo 

Soares, do músico Mv Bill e do seu empresário Celso Atayde - não queremos 

esgotar todas as possibilidades de estudo das obras, apenas apresentar 

algumas dessas possibilidades de desenvolver a abordagem do texto literário 

pensada a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da Estética da 

Recepção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVANETE PERONDI BACHI 

ORIENTADOR: ELIZABETE ARCALA SIBIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O Poema na aula de Língua Portuguesa: uma estratégia metodológica 

para leitura e aprendizagem 

Palavras-chave: Poema; Estética da Recepção; Leitura; Aprendizagem. 

Resumo: Trabalhar com poemas frequentemente e de forma correta, pode 

desmistificar a ideia de que compreender, interpretar poesias é difícil. A leitura 

de poemas de diversos estilos e temáticas pode ser o início de um interesse pela 

leitura de textos literários. Através da Teoria da Estética da Recepção, que 

valoriza a interação efetiva entre aluno/professor/autor/texto, pode-se perceber 



que são muitos os elementos existentes para motivar o hábito da leitura através 

do texto poético. Diante da necessidade de estimular na escola a formação de 

alunos leitores desenvolveu-se este Artigo como parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE. O Artigo enfatiza o trabalho contínuo com 

poemas nas aulas de Língua Portuguesa, envolvendo alunos do 1º Ano do 

Ensino Médio do Colégio Leonardo da Vinci, no município de Dois Vizinhos. Para 

a efetivação das atividades foram utilizados inúmeros e recursos. Dentre eles 

destacaram-se: leitura e análise de poemas de diversos estilos e autores, 

produção de textos poéticos, ilustrações interpretativas de poemas, leituras e 

produções de Haicais, leituras e produção de autorretrato, exibição de vídeos e 

a finalização do projeto que culminou com um chá literário envolvendo toda 

comunidade escolar, familiares e amigos para socializar todo o aprendizado. 

Enfim, diversas dinâmicas foram aplicadas objetivando ampliar o conhecimento 

sobre poesia em forma de poema, revendo as relações entre texto literário e o 

leitor. O presente trabalho teve êxito, sensibilizou os educandos para a 

importância da leitura e a beleza de um texto poético 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O poema na aula de Língua Portuguesa: Uma estratégia metodológica 

para leitura e aprendizagem 

Palavras-chave: Poema; estética da recepção; leitura e aprendizagem. 

Resumo: O material da Produção Didático- Pedagógica, visa enriquecer o 

trabalho realizado em sala de aula,com alunos do 1º ano do Ensino Médio, 

envolvendo a poesia em forma de poema . Através da Teoria da Estética da 

Recepção, que valoriza a interação efetiva entre aluno/ professor/ autor/texto, 

pode-se perceber que são muitos os elementos existentes para motivar o hábito 

da leitura de nossos alunos através do texto poético. Faz parte da Produção 

Didático- Pedagógica o trabalho de leitura e análise de poemas de diversos 

estilos e autores, a produção de textos poéticos, ilustrações interpretativas de 

poemas, leituras e produções de Haicais, leituras e produção de autorretrato, 

enfim, diversas dinâmicas visando sensibilizar os educandos para a importância 

e beleza de um texto poético e da leitura em geral 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVANIR BRAZ FUZER 

ORIENTADOR: Izabel Cristina Souza Gimenez 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Prática de leitura – contos e crônicas 

Palavras-chave: Tipificação do leitor, leitura, contos, crônicas 

Resumo: O tema da pesquisa foi leitura de contos e crônicas no Ensino 

Fundamental, intitulado “Prática de Leitura – contos e crônicas”, sendo 

implementado na Escola Estadual \"Jorge Nacli\" – Ensino Fundamental e tendo 

como público de intervenção alunos de 6ª série do Ensino Fundamental. Partiu-

se da discussão sobre alfabetização e letramento, pois o sistema de alfabetizar, 

durante muito tempo, foi direcionado para ‘ler e escrever’ sem se preocupar em 

ler as entrelinhas do discurso, a ideologia que estava embutida nas palavras, 

motivo pelo qual o aluno repetia e treinava a leitura e a escrita mecanicamente. 

Desse modo, o aluno chegava à 5a série do Ensino Fundamental e seguia para 

as demais séries sem, efetivamente, saber “ler”. Diante disso, a questão que se 

colocou foi: como motivar os alunos de 6ª série à leitura? Além disso, como 

possibilitar que eles desenvolvam a habilidade da leitura ultrapassando ao 

menos o primeiro nível que é a decodificação e cheguem à interpretação? 

Tentando responder a essas questões, foi realizado um trabalho com crônicas e 

contos, por serem textos curtos, muitas vezes com humor, adequando a seleção 

dos textos ao universo dos alunos. A metodologia de ensino utilizou estratégias 

de leitura com os gêneros textuais conto e crônica, criando situações de ensino 

baseadas nas concepções de Cattelan (1996), acerca da tipificação do leitor. Os 

resultados obtidos estão evidenciados no desenvolvimento da unidade didática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Prática de Leitura - Contos e Crônicas 

Palavras-chave: Leitura; contos; crônicas; preferências 

Resumo: A Unidade Didática irá com o tema “Leitura de Contos e Crônicas no 

Ensino Fundamental”, tendo como título “Prática de Leitura - Contos e Crônicas”. 

A realização do trabalho por meio dos gêneros citados objetiva motivar os alunos 

para a leitura, visando superar a decodificação de textos e atingir, no mínimo, a 



interpretação. A metodologia será baseada nos apontamento de Cattelan (1996) 

onde ele estabelece uma tipificação do leitor, no qual enfatiza que, cada leitor 

tem uma forma de compreender o objeto lido. Nas estratégias utilizadas devem 

ser utilizados textos atraentes, que estejam inseridos no universo dos alunos, ou 

seja, que tratem de temas do cotidiano, do grupo onde convivem. Para levantar 

o tipo de texto a ser trabalhado, foi aplicado um questionário com o objetivo de 

tomar o conhecimento sobre as preferências dos alunos. O questionário revelou 

que a maioria gostaria de discutir acerca de amizade, namoro e amor. Também 

colocaram seus cantores preferidos: Luan Santana com a música Amar não é 

pecado e Nxzero com a música o que é o amor pra você. Razão pela qual as 

músicas e clips desses cantores serão inseridas no trabalho. Destaca-se que a 

intervenção pedagógica será realizada com uma turma de 6a série, turma E, do 

turno vespertino, da Escola Estadual Jorge Nacli – Ensino Fundamental, Nova 

Aurora – Paraná, Núcleo de Assis Chateaubriand. 
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Artigo  
Título: LEITURA: UM OBJETIVO A SER ALCANÇADO 

Palavras-chave: leitura; conhecimento de mundo; gênero literário; 

Resumo: Centrando no trabalho com a leitura, que é uma das competências 

importantes a serem trabalhadas com os estudantes. Buscamos, por meio de 

distintas atividades, desenvolver o gosto pela leitura, apontando a ampliação do 

conhecimento de mundo e na interação com várias modalidades de textos que 

circulam na sociedade. Ao realizar as leituras, pretendíamos levar os alunos a 

perceberem que ler nem sempre é prazeroso, mas, harmoniza o conhecimento, 

enriquece culturalmente, que contemporaneamente ler é indispensável, no que 

diz respeito a bens culturais e na modificação da coletividade. A todo instante 

tivemos intuito de motivá-los a autonomia intelectual, criando um meio propício, 

ajustando o material de construção em abundância e condições suficientes, para 

que o aluno estruture o pensamento da melhor maneira, tipo de informação e 



exemplos possíveis, a fim de se tornarem sujeitos ativos no processo 

educacional. Foi possível compreender que a visão de leitura deixa de ser mera 

extração de informações garantindo o aprendizado em qualquer área de 

conhecimento. A experiência foi válida, pois os alunos demonstraram que sua 

leitura melhorou, o entendimento do texto tornou-se mais acessível. 

Ressaltamos que esse trabalho deverá ser feito num tempo maior e não apenas 

em determinadas aulas, para poder persuadir e conscientizar os leitores do valor 

da leitura. Ainda há muito a se fazer quanto a leitura, neste artigo tivemos apenas 

a intenção de relatar e demonstrar uma experiência, e há necessidades de 

aprimoramento no ensino da leitura, embora hajam muitos trabalhos realizados, 

não podemos esquivar-nos da nossa responsabilidade de melhorar o nosso 

conhecimento nessa área. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura: Um objetivo a ser alcançado 

Palavras-chave: Leitura, conhecimento, informação 

Resumo: Trabalhar estratégias de leitura através de crônicas de humor,(que são 

textos curtos e do quotidiano dos educandos) com alunos da EJA- ensino médio 

noturno.Pois a leitura é de suma importância na vida de qualquer cidadão e é 

através dela que se obetém o conhecimento e compreende o mundo para poder 

transformá-lo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVONE SALVALAGIO PEREIRA 

ORIENTADOR: Lidia Maria Goncalves 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O editorial: um espaço para o ensino da leitura 

Palavras-chave: formação de leitores; jornal; editorial 

Resumo: Este artigo tem o objetivo de relatar uma experiência pedagógica 

realizada como implementação do projeto elaborado para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (2010/2011). A proposta foi 

desenvolvida no 2º ano do Ensino Médio como um instrumento para incentivar a 



leitura e, consequentemente, a escrita desses alunos. O trabalho teve como 

principal objetivo a formação de leitores e esta ocorreu a partir da leitura de 

jornais. A importância dos alunos apropriarem-se dos diversos gêneros que o 

jornal apresenta é inegável, pois são textos que circulam socialmente e com 

conteúdos da atualidade. De acordo com as Diretrizes Curriculares da 

Educação, a leitura deve ser compreendida como “um ato dialógico, interlocutivo, 

que envolve demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e 

ideológicas de determinado momento” (p. 56). Sendo assim, ter contato com os 

textos jornalísticos, que já fazem parte do cotidiano das pessoas letradas, é uma 

maneira de trabalhar o currículo previsto para a sala de aula, de forma a fomentar 

o interesse por questões políticas/sociais e, assim, realmente formar leitores. Em 

nossa vida nos deparamos com grande quantidade de gêneros textuais e, 

embora cada texto seja construído de acordo com sua função e seu objetivo, 

portanto, cada um possui a sua especificidade, ele faz parte de um agrupamento 

relativamente estável, isto é, adota características comuns ao gênero discursivo 

do qual faz parte (BAKHTIN, 2003). O editorial é um dos textos de opinião da 

esfera jornalística e foi o gênero jornalístico selecionado como ferramenta 

didática para o ensino de Língua Portuguesa neste projeto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O editorial: um espaço para o ensino da leitura 

Palavras-chave: esfera jornalística; contexto; competência leitora. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico organizou um trabalho com o ensino da 

leitura, com um dos gêneros da esfera jornalística, o editorial, utilizando o suporte 

próprio de circulação. Sabendo que, para ter significado, a linguagem deve ser 

trabalhada em textos reais, levando-se em consideração seu contexto de 

produção e de recepção e não apenas a estrutura composicional, este gênero 

foi escolhido por permitir que isso seja realizado. A leitura é muito mais que 

decodificação, é compreensão. Ajudar o aluno a desenvolver habilidades de 

leitura é ajudá-lo a melhorar sua competência leitora para toda sua vida. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVONE VIEIRA BERTI 



ORIENTADOR: Alcione Tereza Corbari 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Confabulando com a 6ª série: uma experiência produtiva com o gênero 

fábula 

Palavras-chave: sequência didática; fábula; leitura e produção textual e análise 

linguística; Ensino Fundamental. 

Resumo: A elaboração deste artigo, que conta com reflexões teóricas e relato 

de experiência, representa o trabalho final do curso do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), que aborda o tema Estudo e 

Aprendizagem da Leitura, por retratar um dos grandes desafios a serem 

enfrentados em sala de aula. Visamos apresentar relato de abordagem do 

gênero fábula feita na 6ª série do Ensino Fundamental do Colégio Padre Pedro 

Canísio Henz. Propusemos um estudo de algumas versões da fábula A Cigarra 

e a Formiga, realizado com os alunos da 6ª série e participantes do GTR (Grupo 

de Trabalho em Rede) da Rede Pública do Estado do Paraná. O trabalho foi 

desenvolvido por meio de atividades de leitura, análise linguística e produção 

oral e escrita, viabilizadas por uma sequência didática. Entendemos que as 

atividades propostas aos alunos da 6ª série do Ensino Fundamental 

possibilitaram o desenvolvimento de leituras críticas de forma a contribuir para a 

formação de leitores e produtores de textos capazes de interagir eficazmente em 

diferentes situações comunicativas. Os resultados mostraram-se positivos, visto 

que as atividades desenvolvidas contaram com o interesse e a participação 

efetiva dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Confabulando com a 6ª série: uma proposta de sequência didática com 

o gênero Fábula. 

Palavras-chave: Sequência Didática, Fábula, Atividades de Leitura, Produção e 

Análise Linguística 

Resumo: Considerando os gêneros como termo de referência para a 

aprendizagem e as dificuldades detectadas no ensino e aprendizagem de leitura 

no Colégio Padre Pedro Canísio Henz, e, ainda, acreditando na importância da 

leitura para a formação de cidadãos críticos e atuantes, optou-se por propor uma 



Sequência Didática com o gênero Fábula. Entendeu-se ser adequada a 

abordagem da fábula por se tratar de um gênero com o qual os alunos da 6ª 

série já tiveram contato, o que viabilizaria a ampliação dos conhecimentos já 

adquiridos. A construção do projeto proposto, tem como objetivo promover 

atividades de formação leitora, por meio da abordagem do gênero em questão. 

Terá como base a aplicação de leituras críticas e reflexivas, análise linguística e 

produção oral e escrita a partir de diferentes versões da fábula \"A Cigarra e a 

Formiga\" nas turmas de 6as séries, com vistas a instrumentalizar os alunos a 

reconhecer, ler e (re)produzir textos do gênero selecionado. Objetiva-se 

contribuir para a ampliação de conhecimento dos estudantes acerca do gênero 

em questão, a fim de que interajam com o texto na compreensão de textos 

literários que possam contribuir para o desenvolvimento de sua formação ativa 

e crítica na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IVANETE FERREIRA DA PAZ 

ORIENTADOR: NUBIO DELANNE FERRAZ MAFRA 

IES: UEL 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Produção de Texto: Buscando 

Palavras-chave: Produção de texto; forma; conteúdo. 

Resumo: A intencionalidade desta unidade didática é transformar o resultado de 

pesquisa e estudos orientados durante o processo do PDE 2010 em um material 

prático que oportunize aos alunos na prática da escrita aprender a ser 

aprendizes, que os habitue a observar sistematicamente, a penetrar nos 

fenômenos, classificar idéias enfatizando a fundamentação dos “juízos”, com o 

intuito de cultivar metodicamente a inteligência e favorecer o desenvolvimento 

do aluno através da escrita para além do papel, para suas relações com o 

ambiente em que vive. Considerando que a produção de texto escrito representa 

uma situação real de uso da língua, logo o texto se constitui, na materialização 

do processo da interação humana, sendo seu objetivo mais que a expressão do 

pensamento, além do instrumento de comunicação. E, além da questão objetiva 



de participar do ENEM e do vestibular próximo, há a demanda de atuar em sala 

de aula e trabalhar a produção de texto o que torna o 4º ano “A” do curso de 

Formação de Docentes um alvo adequado para a pesquisa, pois a turma 

apresenta sérias lacunas na produção textual, e segundo Geraldi (1993), a 

problemática na produção textual é produto da carência de uma concepção de 

linguagem que confira significação à produção escrita do aluno. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IZABEL MUSIAT 

ORIENTADOR: AVANILDE POLAK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: despertando o prazer da leitura 

Palavras-chave: histórias em quadrinhos, ensino, leitura 

Resumo: O desafio da motivação dos alunos com relação a leitura é um assunto 

discutido não somente nas aulas de Língua Portuguesa, mas em todos os 

contextos intra e extraescolares. Partindo dessa discussão e da metodologia 

sugerida pelas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná de Língua 

Portuguesa (DCE’S), esse artigo apresenta os resultados obtidos com a 

aplicação de atividades que têm como objetivo principal motivar a leitura crítica, 

partindo da leitura do gênero discursivo Histórias em Quadrinhos (HQ’s). Para a 

realização desse trabalho, foi escolhida uma turma de 7º ano do Ensino 

Fundamental, na qual foi desenvolvida uma Unidade Didática. Inicialmente, 

procurou-se direcionar aos alunos perguntas sobre a importância da leitura no 

contexto escolar e social. Posteriormente, realizou-se leituras e interpretações 

de HQ’s, estudo da estrutura desse gênero textual como tipos de balões, 

onomatopeias, interjeições, personagens e outros elementos característicos do 

gênero em atividades contextualizadas. Em seguida foram propiciadas 

condições para que os alunos produzissem HQ’s tendo como temática a leitura. 

Durante o desenvolvimento das atividades constatou-se que as HQ’s possuem 

boa aceitação por parte dos alunos, pois consiste em um recurso lúdico e 

atrativo, capaz de estimular o interesse também pela leitura de outros gêneros 

textuais. Além disso, as HQ’s, quando usadas adequadamente, podem ser um 



recurso pedagógico capaz de facilitar a aprendizagem de diferentes conteúdos, 

pois o texto verbal aliado ao não verbal proporciona uma leitura diferenciada e 

sedutora, auxiliando, dessa forma, a aquisição do saber. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Histórias em Quadrinhos: despertando o prazer da leitura 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Leitura, Literatura, Gêneros 

Discursivos 

Resumo: A presente Unidade Didática é composta por atividades direcionadas 

para 6ª série (7º ano), do Ensino Fundamental. Estas atividades têm por objetivo 

contribuir para a formação de leitores através do uso de Histórias em Quadrinhos 

(HQ’s) em sala de aula. A escolha desse gênero discursivo deve-se ao fato que 

este reúne a linguagem verbal e não-verbal, o que deve ser enfatizado na 

formação do leitor crítico. Para elaboração das atividades que constituem essa 

Unidade Didática foram utilizados referenciais das DCE”s (2008), RAMOS 

(2009), GERALDI (1997), entre outros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: IZABEL ROBERTO DIAS 

ORIENTADOR: Angela Maria Pelizer de Arruda 

IES: UEL 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: INCENTIVO À LEITURA ATRAVÉS DO GÊNERO TEXTUAL FÁBULA 

Palavras-chave: Releitura; incentivo; leitura; fábulas 

Resumo: A leitura é um instrumento valioso para a apropriação de 

conhecimentos relativos ao mundo exterior que amplia e aperfeiçoa o 

vocabulário e contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico e 

reflexivo possibilitando ao indivíduo uma atuação efetiva no meio em que está 

inserido. A presente unidade didática pretende, por meio de releituras de fábulas 

em diferentes momentos históricos, proporcionar ao aluno o exercício da leitura 

de modo que possa não apenas fazer uma decodificação e sim que compreenda 

os diversos sentidos do texto. Objetivos: Apreciar o exercício da leitura e da 



escrita por meio da releitura de textos do gênero fábula, desenvolvendo aptidões 

que possibilitem a formação de um leitor/produtor competente, refletindo sobre 

valores éticos e morais. Metodologia: O trabalho se pautará em diagnósticos 

sobre o conhecimento prévio do aluno quanto ao gênero a ser estudado e ao 

final da implementação, como forma avaliativa da proposta, em 

questionamentos, conversas informais, leituras, mural, filmes, pesquisas no 

laboratório de informática, palestra sobre a importância da leitura, reescritas no 

gênero, confecção de um livro com releituras dos alunos e fábulas pesquisadas 

por eles, noite de autógrafos e dramatização de fábulas. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANDIRA SAGIONETTI NUNES 

ORIENTADOR: Lidia Maria Goncalves 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O incentivo à leitura por meio das histórias em quadrinhos e tiras de jornal 

Palavras-chave: Formação de leitores;\"Histórias em Quadrinhos\", \"Tiras de 

Jornal\" 

Resumo: Este trabalho de pesquisa teve como objetivo fazer um estudo sobre 

a importância das histórias em quadrinhos e das tiras de jornal no 

desenvolvimento do gosto pela leitura. Por meio dele, nossos alunos adquiriram 

um habito saudável de leitura diária nos mais variados veículos de comunicação 

escritos, especialmente de revistas e jornais, suportes estes que são importantes 

canais de informação da sociedade, de uma maneira geral, e de formação de 

opinião. A implementação deu-se por meio de atendimentos individuais e em 

grupos, sendo necessárias várias retomadas durante a sua execução. Os alunos 

demonstraram grande empenho e entusiasmo durante todas as etapas de 

desenvolvimento do projeto. Como resultado deste investimento pedagógico, 

vimos o desenvolvimento da expressão oral, da habilidade em leitura e em 

análise linguística e de maior facilidade na escrita. Além disso, o trabalho 

favoreceu a conscientização sobre os temas abordados. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: O incentivo à leitura por meio das histórias em quadrinhos e tiras de jornal 

Palavras-chave: Formação de leitores; Histórias em Quadrinhos; Tiras 

Jornalísticas. 

Resumo: Esta Proposta tem como objetivo incentivar o gosto pela leitura por 

meio das histórias em quadrinhos e tiras jornalísticas. Assim, pretendemos dar 

aos alunos a oportunidade de estudar estes gêneros textuais e vivenciar 

momentos de entretenimento, por intermédio de leituras dinâmicas e prazerosas, 

capazes de despertar o gosto por ler. A partir dos quadrinhos, queremos 

impulsionar a leitura dos textos que circulam em jornais e revistas. A 

implementação deste projeto será com os alunos do ensino médio do 

CEEBJA/Ivaiporã. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANE LOPES FERREIRA 

ORIENTADOR: Fabio Augusto Steyer 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Leitura: lazer, prazer, informação e conhecimento quadro a quadro. 

Palavras-chave: Leitura, lazer, prazer, informação e conhecimento 

Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão sobre a importância da leitura, 

sendo que o acesso à leitura é um direito universal e é imprescindível a qualquer 

área do conhecimento. Portanto, está profundamente ligada ao sucesso do 

ensino-aprendizagem porque é um excelente meio de transmissão e 

transformação de nossa cultura. A leitura iniciada na alfabetização deve 

continuar em todos os graus do ensino, e para que isso aconteça propõe-se a 

aliança de um poderoso recurso que é a utilização do gênero Histórias em 

Quadrinhos (HQs), pois os desenhos atraem e despertam a imaginação e 

criatividade das crianças. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura: lazer, prazer, informação e conhecimento quadro a quadro 

Palavras-chave: leitura; lazer; informação; conhecimento 



Resumo: : Sabemos que o acesso de todos à leitura é um direito universal. A 

linguagem está presente em quase tudo o que fazemos. A criança desde cedo 

já observa, antecipa, interpreta, interage com o mundo, dando significado aos 

seres, objetos e situações que a cercam. O professor deve, portanto, considerar 

essa experiência do aluno e desenvolver atividades que contribuam para o 

aperfeiçoamento de sua forma de dar sentido às coisas do mundo. Um dos 

modos de enriquecer esse processo é utilizar textos variados que divirtam, 

emocionem, envolvam o aluno. E para isso propiciar aos alunos leituras 

prazerosas de tirinhas e histórias em quadrinhos e contribuindo, assim, para que 

aconteça uma aprendizagem agradável e eficiente, proporcionando aos alunos 

condições para que produzam textos de forma lúdica e criativa em uma 

concepção moderna do ensino da Língua Portuguesa, a qual tem a leitura e 

escrita como foco. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANETE ALVES GIORDANI 

ORIENTADOR: KELI CRISTINA PACHECO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A poesia brasileira em cena: dos temas sociais ao palco 

Palavras-chave: Literatura; Poesia; Leitura; Teatro 

Resumo: O presente artigo, fomentado pelo Plano de Desenvolvimento 

Educacional - PDE, da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, apresenta 

uma discussão sobre a leitura de textos poéticos de uma forma ativa. Nessa 

perspectiva o leitor passa a ser concebido como produtor de sentido, ou seja, 

como produtor de texto. Sem abandonar a perspectiva de uma leitura crítica que 

leve em conta o contexto de produção da poesia, porém não se limitando a este, 

acreditamos que a literatura pode e deve ser trabalhada de forma livre e 

espontânea, oportunizando aos alunos dialogar ou a atribuir sentido ao texto de 

acordo com suas leituras de mundo ou vivências sociais e culturais. Tal 

perspectiva propõe que as aulas de leitura superem as atividades rotineiras de 

interpretação, as quais muitas vezes conduzem o processo interpretativo, 

desconsiderando a voz do leitor/aluno. Para o desenvolvimento do projeto, 



realizamos a leitura de poesias de cunho social, mediada pela atividade teatral, 

a qual conduziu os educandos, do Curso de Formação de Docentes Colégio 

Estadual Arnaldo Busato (CEAB), ao aperfeiçoamento e fluidez da leitura e da 

reescrita das mesmas, bem como ao estímulo das possibilidades intelectuais, ao 

desenvolvimento da sensibilidade, do senso crítico e artístico, da sociabilidade e 

trabalho coletivo. Dessa forma, este estudo apresenta proposta a qual o teatro 

figura como um recurso pedagógico de leitura de poesia para a sala de aula, com 

o objetivo de despertar nos alunos/as o gosto pela leitura de poemas, além de 

ensejar a formação de leitores competentes e críticos a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: POESIA BRASILEIRA EM CENA: DOS TEMAS SOCIAIS AO PALCO 

Palavras-chave: Poesia, leitura, produção e encenação 

Resumo: O desafio desta unidade didática consiste em apresentar subsídios ao 

trabalho pedagógico do professor de Língua Portuguesa e Literatura, no que se 

refere à leitura de poesias voltadas para a representação teatral, visto ser o 

trabalho com o texto poético - ler, interpretar, criar e recriar – importante, pois 

abre espaço para que o aluno se expresse com maior liberdade (desprendendo-

se das regras e convenções), contribuindo para torná-lo consciente e crítico, 

além de possibilitar a visualização da pluralidade de significados da linguagem 

durante o processo interpretativo. Em termos mais objetivos, esta unidade 

didática pretende proporcionar, aos alunos do Curso de Formação de Docentes, 

o estudo do gênero poesias de alguns consagrados poetas da literatura 

brasileira, dando enfoque às poesias de cunho social, de diferentes estilos 

literários, promovendo a partir desse encontro a construção de outro texto 

poético. Após estudos em sala de aula das poesias selecionadas, reescrita das 

mesmas e realização de ensaios, será promovida a circulação das 

apresentações teatrais no espaço escolar, por meio de um Sarau Literário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANETE GUEDES KULLER ZANONI 

ORIENTADOR: Jaime dos Reis Sant Anna 



IES:  UEL 

Artigo  
Título: Pedro Bandeira: A literatura policial e a formação do leitor investigativo 

Palavras-chave: leitura-estratégia-leitor 

Resumo: Este artigo apresenta-se, essencialmente, como um relato de uma 

experiência de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, desenvolvida com 

alunos de 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental, o propósito principal deste 

projeto foi promover nos alunos a utilização de estratégias que permitissem 

interpretar e compreender de forma autônoma os textos lidos. E com isso, 

favorecer a familiaridade com as histórias e a ampliação de seu repertório. Isso 

só foi possível por meio do contato regular dos mesmos com os livros de 

literatura e de sua participação frequente em situações diversas de leitura. A 

experiência proporcionou aos alunos desenvolverem e compreenderem 

conhecimentos linguísticos, dando significados aos conteúdos trabalhados, e a 

capacidade de criarem estratégias considerando seus conhecimentos prévios. 

Num segundo momento disponibilizamos o nosso trabalho aos professores 

inscritos no GTR, os quais puderam conhecer e aplicar nosso projeto com tutoria 

online. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Pedro Bandeira: A literatura policial e a formação do leitor investigativo 

Palavras-chave: leitura-estratégia-leitor 

Resumo: Aprender a ler não é muito diferente de aprender outros procedimentos 

ou conceitos. Ler depende de utilização de estratégias eficientes. É possível 

ensinar e treinar estratégias de leitura. Sugerimos em nosso projeto a leitura de 

um romance policial e propiciaremos situações nas quais os alunos ao lerem 

brinquem de detetives tornando-se sensíveis observadores. Para motivá-los, 

sugerimos uma entrevista com o escritor, além de outros recursos disponíveis e 

de fácil acesso a todos os professores que buscam tornar seus alunos leitores 

eficientes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANETE TAMBORINI FERREIRA 



ORIENTADOR: Wagner Vonder Belinato 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A CRÔNICA COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO NO 

TRABALHO COM A LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: leitura; crônica; ensino 

Resumo: O presente artigo é fruto da implantação do material didático 

construído a partir do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná. A aplicação se deu no Colégio Estadual Professora Hilda T. Kamal da 

cidade de Umuarama – Paraná, com os alunos da 8ª série (9º ano) do Ensino 

Fundamental. Como estratégias de ação, foram utilizados diferentes textos, 

vídeos e atividades integrando a escrita à imagem, exercícios e tecnologia e o 

gênero textual crônica para uso no trabalho com a linguagem. Utilizando a 

crônica como recurso didático pedagógico no trabalho com a leitura no Ensino 

Fundamental tem-se um instrumento significativo para despertar o interesse e 

motivar os alunos para a aprendizagem, levando-os a descobrirem o prazer de 

ler. A leitura com as crônicas constituiu-se em uma operação intelectual que 

ultrapassa o ato mecânico de identificar o escrito, tornando-se uma atividade 

polimorfa, possibilitando aos alunos correlacionarem os conhecimentos em sala 

de aula com seus conhecimentos de mundo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A CRÔNICA COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO NO 

TRABALHO COM A LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: leitura; escrita; crônica; reflexão; aprendizagem 

Resumo: O trabalho com a leitura exige um encaminhamento didático-

pedagógico que privilegie leituras e releituras e permita o diálogo com o cronista. 

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. Portanto, a proposta tem como objetivo 

contribuir para a formação do leitor crítico, tendo o gênero “crônica” como recurso 

didático pedagógico. As práticas de leitura serão compreendidas como um 

processo de produção de sentido, a partir das interações sociais ou relações das 

dialógicas dadas entre texto e leitores de uma turma de 8ª série do Colégio 



Estadual Professora Hilda T. Kamal da cidade de Umuarama – Paraná. Como 

estratégias de ação serão utilizadas conversas informais para instigar o 

conhecimento prévio dos alunos, leitura de crônicas de Martha Medeiros, 

brainstormin, exposição de pensamentos e ideias oralmente e por escrito; escrita 

de textos narrativos e dramatização. A proposta adotará como princípio 

norteador a integração entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento, de 

maneira que as ações do ensino da leitura possam desencadear uma atividade 

reflexiva, permitindo aos alunos avançar em suas estratégias de questionamento 

da leitura e escrita de textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JANICE TITTON 

ORIENTADOR: Mirian Martins Sozim 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Elementos diferenciadores entre a norma padrão, usada na escrita, e as 

formas coloquiais da linguagem oral 

Palavras-chave: linguagem falada; linguagem escrita; norma padrão 

Resumo: Escrever bem é importante para o exercício da cidadania. Na prática 

pedagógica, porém, se percebe que os estudantes chegam aos anos finais do 

Ensino Fundamental com dificuldades de usar a norma padrão na produção 

textual escrita quando esta se faz necessária. Com este trabalho, tem-se o 

objetivo de auxiliar os alunos de 8ª série a perceberem as diferenças entre a 

modalidade escrita referenciada na norma padrão e as formas coloquiais da 

linguagem falada, bem como as diferentes situações em que são usadas. Para 

isso, foram apresentadas aos alunos algumas diferenças entre as duas 

modalidades da língua portuguesa e exemplos de uso delas para que as 

utilizassem adequadamente em suas produções. Com essas considerações, os 

estudantes perceberam que há diferenças entre as duas modalidades de sua 

língua, conseguiram diminuir o uso de expressões próprias da linguagem 

coloquial em suas produções escritas, apesar de sentirem dificuldades para usar 

a norma padrão. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Influências do meio no uso da língua 

Palavras-chave: linguagem falada; linguagem escrita; norma padrão 

Resumo: Esta Unidade Didática foi elaborada com o objetivo de observar as 

influências da linguagem dos meios de comunicação e da linguagem falada na 

produção textual escrita dos alunos da 8ª série. Também pretende-se fazer uma 

reflexão sobre as diferenças entre as duas modalidades da língua portuguesa, a 

falada e a escrita, e da importância de se escrever na norma padrão. Neste 

material há questionários, propostas de produção oral e escrita de textos, 

apresentação de conceitos, propostas de leitura e interpretação de textos e 

diversas atividades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JAQUELINE RAQUEL DE LARA 

ORIENTADOR: Martha Ribeiro Parahyba 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Poesia: uma janela para ver o mundo. 

Palavras-chave: poema;poesia;literatura; 

Resumo: Este trabalho foi realizado com alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual Euclides da Cunha, para atender à recorrente 

dificuldade entre estes alunos de se aproximarem da poesia. Por esta razão, este 

artigo focaliza o gênero poético e busca desenvolver práticas teórico-

metodológicas para o ensino da poesia em sala de aula, e, em consequência 

despertar o gosto de estudantes e a comunidade, de modo geral, pelo gênero. 

O trabalho vem ao encontro das necessidades dos educandos e educadores ao 

pôr em prática as dinâmicas elaboradas no projeto alicerçado nos três eixos de 

trabalho: leitura, poesia e ludicidade. Isto muito contribui na aprendizagem, de 

forma que os alunos possam desenvolver potencial crítico e ampliar habilidades 

necessárias para ler e identificar os recursos estilísticos do poema. A leitura de 

poemas de autores renomados brasileiros deve ser objeto de estudo e 

apreciação na sala de aula, dando aos alunos o incentivo ao encantamento que 

a poesia proporciona. Enfim, mostrar que a poesia traduz em palavras a maneira 



como o poeta vê o mundo, havendo espaço para a criação poética, bem como 

identificar as características peculiares do gênero poético. Dessa forma, espera-

se que o presente artigo enseje leituras, reflexões e oriente análises dos textos 

poéticos e produções literárias, e assim contribuir para a melhoria da qualidade 

de Ensino Brasileiro. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Poesia: uma janela para ver o mundo 

Palavras-chave: Poema; literatura; leitura; ensino 

Resumo: Justifica-se a realização deste trabalho pela necessidade de nortear e 

enriquecer o trabalho em sala de aula, por isso este projeto vem auxiliar os 

professores de Língua Portuguesa a aproximar os alunos do texto poético, 

trabalhando com as peculiaridades do gênero. O poema será objeto de estudo 

na sala de aula, na turma de 6ª série, do Ensino Fundamental, do Colégio 

Estadual Euclides da Cunha, Matelândia, Pr. Os alunos lerão poemas com temas 

diferenciados, identificando os recursos estilísticos do poema, como também 

conhecer a vida e obra de autores renomados e contemporâneos. Desse modo, 

objetiva-se promover o resgate da poesia em sala de aula, valendo-se de vários 

recursos, olhando a poesia como obra de arte. Enfim, mostrar que a poesia 

traduz em palavras a maneira como o poeta vê o mundo; mostrar o encanto que 

a poesia proporciona. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOAO ANTONIO FERREIRA PINTO 

ORIENTADOR: SUELI DE JESUS MONTEIRO 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: A Dramatização auxiliando na linguagem oral e escrita 

Palavras-chave: Dramatização; Autoestima; Aprendizagem. 

Resumo: A dramatização proporcionou ferramentas que auxiliara no 

crescimento do estudante, especialmente na linguagem oral e escrita, além do 

seu crescimento humano. Levará os estudantes a desenvolverem a oralidade 

com auxílio do gênero discursivo a dramatização/teatro, parta promoverá a 



interação e integração entre os mesmos, de modo que percam a vergonha e 

timidez, elevando a autoestima. A outra finalidade do teatro e textos dramático é 

a leitura e a escrita, pois estará presente durante o conhecimento dos textos e 

reescrita deste, para serem encenados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Dramatização auxiliando na linguagem oral e escrita 

Palavras-chave: Dramatização; Autoestima e Aprendizagem 

Resumo: A dramatização proporcionará ferramentas que auxiliarão no 

crescimento do estudante, especialmente na linguagem oral e escrita, além do 

seu crescimento humano. Levar os estudantes a desenvolverem a oralidade com 

auxílio do gênero discursivo a dramatização/teatro, parta promover a interação 

e integração entre os mesmos, de modo que percam a vergonha e timidez, 

elevando a autoestima. A outra finalidade do teatro e textos dramático é a leitura 

e a escrita, pois estarão presentes durante o conhecimento dos textos e reescrita 

deste, para serem encenados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Fabio Lucas Pierini 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: LEITURA E LITERATURA ORAL NO ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: LITERATURA; LEITURA ORAL; CONTO 

Resumo: Buscar na leitura o interesse dos alunos com gênero Conto, numa 

proposta recepcional para que os alunos se interessem mais pela leitura, 

buscando assim, maior interesse. Através do Conto maravilhoso e fantástico 

despertando o desenvolvimento do leitor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: LEITURA E LITERATURA ORAL NO ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: Leitura; Literatura;Contos; Alunos;Oralidade 



Resumo: Leitura e literatura em sala de aula com gênero conto, com o objetivo 

de enfatizar a leitura com base nos vestibulares das Universidades Públicas; 

Interpretando e Analisando, e com incentivo ao desenvolvimento social do aluno. 

Buscando também uma fórmula par que o aluno volte a gostar da leitura e da 

literatura para isso é importante a participação do professor na sua formação de 

cidadania. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOAQUIM CORREA GOMES 

ORIENTADOR: Vladimir Moreira 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Bons leitores produzem bons textos 

Palavras-chave: Leitor Crítico; Texto de qualidade; Leitura prazerosa 

Resumo: É através da leitura que o aluno se abre para o mundo: interpreta e 

produz. Só é capaz de produzir um texto com qualidade aquele que consegue 

absorver a mensagem através dos diferentes gêneros textuais. E daí, o grande 

desafio da escola, e principalmente da disciplina de Língua Portuguesa: 

despertar no aluno o gosto pela leitura, e partindo deste ponto, desenvolver a 

prática da produção de bons textos, inclusive textos dissertativos exigidos pelo 

ENEM e tantos outros vestibulares. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Bons leitores produzem bons textos 

Palavras-chave: Leitura; Debate; Produção escrita de qualidade 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica foi organizada em forma de 

CADERNO DE APOIO PEDAGÓGICO propondo a utilização de textos de jornais 

e revistas, além de músicas e documentários que enfoquem os problemas da 

atualidade dando destaque para cinco temas distintos: sexualidade e afetividade; 

ecologia e degradação ambiental; modismos e consumismo; administração 

pública e cidadania; e potências econômicas e paz mundial. O material 

selecionado será para provocar o debate e a produção escrita sobre cada um 

dos cinco temas, objetivando a qualidade no discurso oral e na escrita. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOELMA MARIA QUEIROZ 

ORIENTADOR: Vera Maria Das Neves Ramos 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Publicidade: a linguagem da sedução, do desejo e do consumo 

Palavras-chave: Interacionismo social; anúncio publicitário; Sequência Didática. 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma proposta de 

intervenção na realidade escolar, especificamente nas 7ª séries (8º ano) do 

ensino fundamental, onde observamos que, diante de uma sociedade 

consumista, nossos alunos tornaram-se “garotos propagandas” sem a 

consciência de sê-lo, pois compram produtos pela marca, só pelo fato da 

aceitação diante do modismo impregnado pela mídia e que a publicidade é a 

principal responsável pela persuasão do consumidor. Neste contexto, este 

trabalho visa desenvolver a competência comunicativa, a fim de proporcionar ao 

aluno o desenvolvimento da leitura, da criticidade para que saiba posicionar-se 

diante dos anúncios que encontrar em seu cotidiano, sem se deixar levar pelo 

consumismo, construindo a sua própria realidade como agente transformador 

consciente. E também que ele possa reconhecer os recursos linguísticos e 

expressivos mais utilizados neste gênero discursivo/ textual, em especial, as 

figuras de linguagem; estudar as figuras de linguagem encontradas nos anúncios 

publicitários selecionados; identificar os apelos emocionais e racionais utilizados 

nos anúncios por meio das figuras de estilo a fim de construir o sentido do texto. 

Com embasamento teórico no interacionismo social de Bakhtin e nos estudiosos 

da Escola de Genebra, implementamos as ações por meio de uma Sequência 

Didática, doravante SD, com o gênero anúncio publicitário, baseada na proposta 

de Dolz, Noverraz, Schenewly (2007). Os resultados demonstraram que a SD foi 

um instrumento bastante pertinente, pois possibilitou aos alunos a leitura crítica 

e o reconhecimento do gênero, e também a percepção da manipulação implícita 

que leva ao consumo. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Publicidade: a linguagem da sedução, do desejo e do consumo 

Palavras-chave: Interacionismo social; gêneros discursivos, publicidade. 

Resumo: Considerando que vivemos numa sociedade consumista e a 

publicidade é a principal responsável pela persuasão do consumidor; e que 

muitos de nossos alunos tornaram-se \"garotos propagandas\" sem a 

consciência de sê-lo, pois compram produtos pela marca, só pelo fato da 

aceitação diante do modismo impregnado pela mídia. Neste contexto, este 

trabalho visa desenvolver a competência comunicativa, em especial, a leitura e 

a criticidade, para que os anúncios publicitários sejam analisados e vistos de 

outra forma pelos alunos, pois seus recursos linguísticos e expressivos precisam 

ser compreendidos para que os adolescentes não se deixem levar pelo desejo 

de consumo. Com embasamento teórico no interacionismo social de Bakhtin e 

nos estudiosos da Linguística Textual, pretendemos implementar as ações 

através de uma sequência didática com o gênero anúncio publicitário. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JOSE CARLOS DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Vladimir Moreira 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: REFLEXÕES TEÓRICAS ACERCA DA DINÂMICA DE LEITURA E SUA 

PRATICIDADE RESPONSIVA POR MEIO DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

JORNALÍSTICOS. 

Palavras-chave: Leitura; jornal; reflexão; intertextualidade; interpretação. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar de modo sucinto a 

Dinâmica da Leitura e sua reflexão argumentativa por meio do jornal, que é um 

instrumento importante em obter um estudo significafivo em sua praticidade; 

proporcionar aos alunos um ensino de qualidade em sua essência. Possibilitar-

se-á ao aluno condições de sustentabilidade e autocritica para desenvolver uma 

cidadania consciente de seus deveres e direitos, motivando-o a questionar não 

somente a leitura e suas variações linguística, semântica, morfossintática, etc., 

mas a contextualidade e a sua intertextualidade; pois, cada texto reflete um 

mundo fragmentado; portanto, não há discurso neutro ou único, há sempre uma 



variedade de discursos inseridos em citações soltas ou intencionais. 

Compreende-se que o estudo da leitura nessa ótica, ou seja, o estudo de leitura 

por meio dos gêneros textuais jornalísticos levará o aluno ao rompimento de 

estereótipos e paradigmas de um ledor, transformando-o num leitor-escritor. Um 

trabalho teórico nesse âmbito será aquilatado com sua respectiva prática 

responsiva, por meio de uma perspectiva e dinamicidade de leitura prévia de 

mundo inserido em textos e contextos verbais, não verbais e transversais ou 

mistos, que irão contribuir na formação de um espírito cidadão, preparando-o 

para enfrentar os novos desafíos midiático, social, cultural e tecnológico. 

Portanto, busca-se melhor a compreensão desse tema, que é de grande 

importância para a sociedade, na formação, interação e integração 

socioeducacional e futuro dos indivíduos que a compõem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O estudo da leitura através dos gêneros textuais jornalísticos 

Palavras-chave: Leitura, gêneros textuais jornalísticos, reflexão, crítica, 

intertextualidade, contextualidade e interatividade. 

Resumo: Esse Caderno Pedagógico tem como objeto de ensino: O jornal, que 

proporciona aos alunos um ensino de qualidade por meio da leitura 

contextualizada e intertextualizada dos gêneros textuais jornalísticos. Portanto, 

esse material tem a possibilidade de proporcionar aos alunos, condições de 

sustentabilidade, reflexão e autocrítica sobre os discursos inseridos nos textos, 

os quais revelam um mundo fragmentado e esteriotipado, ou seja, a leitura não 

se dá por acesso direto à realidade, mas por intermediação de certos conceitos 

reais e irreais. A leitura é semelhante a um prisma, o elemento intermediário 

funciona como reflexos daquilo que somos. Como esses reflexos oferecem 

imagens fragmentadas do mundo, a verdadeira leitura só é possível quando se 

tem um conhecimento prévio desse mundo. Por isso, esse material didático tem 

o intuito de formar leitores e não ledores, que tenham um espírito de cidadania 

e que estejam preparados para enfrentar os novos desafios da vida, com objetivo 

de atingir uma educação de qualidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: JUCILENE MARIA MARTINS LAMPA 

ORIENTADOR: SUELI DE JESUS MONTEIRO 

IES:  UTFPR 

Artigo  
Título: A literatura de massa como recurso para o desenvolvimento da 

linguagem: um estudo de caso da EJA fase II (alunos com dependência química) 

Palavras-chave: Compromisso; Estrátégia; Leitura; Literatura 

Resumo: A literatura de massa apresenta variáveis importantes aos 

conhecimentos construídos durante o processo de aquisição, entre as quais 

destacamos os aspectos econômicos, sociais e culturais que revelam 

importantes diferenças nas aspirações de cada leitor. A escolha da literatura de 

massa com a finalidade de despertar o interesse dos estudantes pela leitura foi 

um direcionamento para essa temática. Essa hipótese permite inferir a dimensão 

formativa da literatura e de apoio na construção do sujeito histórico. A leitura se 

coloca, pois, no fim início da trajetória individual de seus adeptos, porque o único 

temor que a leitura pode inspirar é o de que seus usuários sejam levados a alterar 

sua visão de mundo e sonhem com as possibilidades de transformar a 

sociedade. Assim, reconhecemos que é pela leitura e pelo ensino da literatura 

que transformamo-nos em leitores e seletos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A literatura de massa como recurso para o desenvolvimento da 

linguagem: um estudo de caso da EJA fase II (alunos com dependência química) 

Palavras-chave: Compromisso; Estrátégia; Leitura; Literatura 

Resumo: Podemos elencar várias indagações sobre a questão da leitura e do 

ensino de literatura. Entretanto, a questão central para o professorado está em 

como trabalhar a literatura de maneira prazerosa e eficaz com seus alunos. A 

maioria dos docentes de Língua Portuguesa e Literatura acredita que tem a 

incumbência de ensinar a ler, enquanto que a escola fica com a tarefa de 

transformar o indivíduo em um leitor. Portanto, não basta evocar somente a 

literatura. É necessário buscar elementos que permitam o desenvolvimento 

eficaz do trabalho com a leitura. Esse é o compromisso maior dessa pesquisa, 

na medida em que propõe o relacionamento da prática da leitura como estratégia 

pedagógica. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JULCEMARA ZANINELI 

ORIENTADOR: ALINE CANTAROTTI 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O conto como intervenção no processo de formação do leitor. 

Palavras-chave: Leitura; Conto; Formação de leitores; Interação 

Resumo: O presente artigo é composto pelo relato das atividades de leitura e 

escrita realizadas em sala de aula, por meio de contos maravilhosos. A proposta 

foi realizada com base na concepção histórico-cultural de Vygotsky, para quem, 

no desenvolvimento da linguagem, devem ser promovidas relações de mediação 

entre o conhecimento científico e a realidade do aluno. Também seguiu os 

caminhos de compreensão da linguagem responsiva e ativa de Bakhtin. A 

aplicação efetivou-se no Colégio Estadual Vital Brasil, em Maringá, com alunos 

de uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2011. O conto 

maravilhoso foi o foco do trabalho: por considerá-lo adequado à faixa etária dos 

alunos e na expectativa de que ele promoveria a motivação, o gosto e o prazer 

pela leitura, ele foi utilizado como uma das estratégias para o aperfeiçoamento 

da compreensão e da interpretação textual. Ao longo do processo, 

reconhecendo que a leitura é indispensável para o aprimoramento da língua e 

para a organização do pensamento e na tentativa de torná-la significativa, foram 

realizadas atividades metodológicas diversificadas para a discussão e análise da 

estrutura, conteúdo e temáticas sociais abordadas nos textos. As novas 

tecnologias foram introduzidas como um dos recursos para aguçar a curiosidade, 

incentivar e aperfeiçoar o conhecimento dos alunos, de modo geral. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O conto como intervenção no processo de formação do leitor 

Palavras-chave: linguagem; conto maravilhoso; interação 

Resumo: O material didático propõe trabalhar o conto maravilhoso como apoio 

para o ensino e aprendizagem de leitura. Apresenta como base a concepção 

histórico-cultural de Vygotsky que estabelece relações de mediação entre o 



conhecimento científico e a realidade do aluno. O objetivo é desenvolver a 

capacidade de compreensão e interpretação por meio das atividades de leitura, 

buscando instituir estratégias que desenvolvam a interação entre leitor, autor e 

texto. Serão trabalhadas atividades individuais e coletivas que envolvam a 

oralidade, leitura e escrita. Utilizaremos como um dos recursos para o ensino-

aprendizagem da leitura e análise de contos as novas tecnologias com o intuito 

de despertar o interesse e formar leitores ativos e críticos 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JULIE FRANCISCO RODRIGUES 

ORIENTADOR: Joyce Elaine de Almeida Baronas 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Lendas paranaenses: estudo do gênero lenda 

Palavras-chave: leitura; gênero lenda;folclore paranaense 

Resumo: Este artigo analisa o desenvolvimento de práticas de leitura, escrita e 

oralidade na sala de aula que buscam colaborar com a aprendizagem da Língua 

Portuguesa e despertar no estudante o gosto pela leitura através do 

conhecimento de histórias criadas pelo povo. O projeto aborda a questão da 

valorização das tradições culturais a partir do estudo de lendas do folclore 

paranaense, especialmente as histórias que foram criadas pelos índios, 

refletindo sobre alguns dos seus importantes aspectos, como os problemas 

identificados na prática escolar sobre as concepções equivocadas sobre temas 

diversos. Percebeu-se então, a necessidade e importância de conhecer outras 

culturas em sala de aula, contribuindo para a formação humanística dos alunos 

e formação do leitor proficiente, visto que as lendas envolvem todos os aspectos 

culturais pesquisados. O gênero textual estudado é a “lenda”, que constitui uma 

narrativa breve, transmitida anonimamente pela tradição oral, que lança mão do 

sobrenatural, do mágico para criar representações simbólicas e, ao dar 

respostas e explicações lúdicas para os acontecimentos que não têm explicação, 

abrindo espaço à imaginação deixando sonho e razão dialogar, e assim 

desenvolvendo o caráter educativo. Considerando a História e a Cultura 

Indígena, os trabalhos se desenvolveram a partir da contextualização desta 



temática, constatando a grande falta de informação a respeito da identidade 

cultural indígena e o preconceito expressos no cotidiano. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e produção textual do gênero lenda no contexto folclórico 

paranaense 

Palavras-chave: Leitura; gênero lenda; folclore paranaense. 

Resumo: As atividades desenvolvidas neste caderno pedagógico buscam 

valorizar as tradições culturais a partir do estudo de lendas do folclore, 

especialmente as histórias que foram criadas pelos índios, desenvolvendo 

práticas de leitura, escrita e oralidade que colaborem com a aprendizagem da 

Língua Portuguesa. O gênero textual a ser trabalhado é a “lenda”. A lenda é uma 

narrativa breve, transmitida anonimamente pela tradição oral que lança mão do 

sobrenatural, do mágico para criar representações simbólicas. Ao dar respostas 

e explicações lúdicas para os acontecimentos que não têm explicação abrem 

espaço à imaginação que permite que o sonho dialogue com a razão 

desenvolvendo então, o caráter educativo. Considerando a História e a Cultura 

Indígena, os trabalhos se desenvolverão a partir da contextualização desta 

temática onde podemos constatar a grande falta de informação a respeito desta 

identidade cultural e perceber o preconceito expressos no cotidiano pelas 

pessoas. O trabalho com a leitura, a compreensão e reprodução deste gênero 

textual visa o desenvolvimento da prática da escrita através da literatura 

folclórica, sendo esta uma forma de aproximar o aluno da sua própria identidade 

cultural e respeitar a cultura do outro. Sendo assim, a leitura será uma ação 

cultural, pois no texto está a representação da realidade, ele é um instrumento, 

um canal expressivo utilizado pelo autor. Pretendemos buscar um processo de 

ensino/aprendizagem que visa à formação de leitores, pois é através da leitura 

compreensiva que o aluno amplia seus conhecimentos e pode compreender 

melhor os textos do seu cotidiano. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JUMERI RODRIGUES 

ORIENTADOR: Neil Armstrong Franco de Oliveira 



IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: REESCRITA UMA PERSPECTIVA DE ENSINO 

Palavras-chave: Professor- reflexão; letramento; correção de textos 

Resumo: A proposta deste artigo é discutir, a importância da escrita/reescrita, 

pois é imprescindível compreender como se realiza esse processo, desde o seu 

desenvolvimento e sua implementação na escola. Nosso objetivo é dar 

encaminhamento a uma prática metodológica com base no gênero resumo, que 

julgamos relevante em todo o contexto escolar do 6º ao 9º ano, bem como para 

o funcionamento da própria sociedade que é mediada pelas atividades 

discursivas, a fim de colaborar para o desenvolvimento da capacidade escrita do 

aluno e, a partir daí, orientar o professor para proceder com intervenções 

didáticas sistematizadas no texto do aluno, de modo que ele venha a ser o 

mediador entre o aluno e o aprendizado da própria escrita. As reflexões tiveram 

como embasamentos teóricos alguns postulados bakhtinianos, como o 

dialogismo e a interação, que fundamentam a concepção da linguagem 

interacionista, buscando na teoria da enunciação dos gêneros discursivos o 

resumo, utilizando-se de uma metodologia que explicite o que se quer na 

produção textual do aluno, pautando-se em autores que 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Reescrita:Uma perspectiva de Ensino 

Palavras-chave: escrita.professor. aluno 

Resumo: Nossa proposta é apresentar reflexões que conduzem à prática da 

escrita e reescrita numa concepção Interacioniista sociodiscursiva.O nosso 

objetivo é dar encaminhamento para ampliar o conhecimento com o gênero 

resumo no ensino de língua,pois é um gênero relevante no contexto escolar do 

6º ao 9º ano,inclusive ao funcionamento da própria sociedade que é mediada 

pelas atividades discursivas.Este estudo surge da necessidade de fazer com que 

nossos alunos se aproprie da variável resumo gênero textual que será fortalecida 

com metodologia interativa entre professor/alun 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: JURACIR DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Daniela Zimmermann Machado 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Um olhar transdisciplinar para a arte de contar histórias com ênfase na 

cultura afro-brasileira e indígena 

Palavras-chave: Contação de hist,gênero,cultura africana, indígena 

Resumo: Este artigo tem como proposta refletir acerca da implantação do 

trabalho desenvolvido no Projeto PDE. O projeto desenvolvido primou pela 

prática de contação de histórias, privilegiando a literatura afro-brasileira e 

indígena em um contexto transdisciplinar. Baseando-se na imaginação, na 

curiosidade e na interação com a história, buscamos, através da prática da 

contação de histórias, desenvolver habilidades de oralidade e de leitura. Para 

esse estudo, baseamo-nos em Cleo Busatto, Nancy Mellon, Coelho, 

Ribeiro,Casa do contador de histórias e outros, no tocante ao estudo das lendas 

e contos; em Coelho no trato da literatura afro-brasileira e indígena e, no campo 

da linguística, trabalhamos com Marcuschi (2004) no que concerne ao estudo 

dos gêneros e em Adam (2008), no tratamento da sequência textual, em 

especial, a sequência narrativa, que caracteriza os textos da aplicação do 

projeto. Acreditamos que, a partir do repertório inesgotável dos contos e lendas 

populares, o professor pode abordar e discutir os temas aqui propostos, além de 

levantar questões éticas relevantes na convivência cotidiana, tanto da escola 

quanto da vida social. Segundo Coelho, 2000, contar histórias é uma arte 

popular”. Percebemos que não se deve contar história de forma mecânica ou só 

para ensinar regras gramaticais mas, sim, pelo prazer de contar. Isso é o que 

privilegiamos na realização de nossa implementação, ou seja, o prazer pela 

leitura. Constatamos, com a pesquisa, que o trabalho de contação de história 

proporciona aos alunos um resgate significativo da literatura, além de 

proporcionar um contato satisfatório com temas que caracterizam a literatura 

brasileira. A realização deste trabalhou possibilitou uma maior reflexão sobre a 

prática de leitura em sala de aula. Incluir a contação de história na prática de 

ensino vem a contribuir muito com o aprendizado, além de despertar o pra 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Um olhar transdisciplinar para a arte de contar histórias com ênfase na 

cultura afro-brasileira e indígena 

Palavras-chave: Contação de história ,gênero,cultura africana, indígena 

Resumo: A arte de contar histórias era passada de pai para filho.Atualmente 

esta prática vem sendo esquecida por inúmeros fatores que envolvem as 

pessoas,O avanço tecnológicos vem substituindo esse contato humano.Ao 

desenvolver este projeto pensou-se no resgate desta arte a fim de desenvolver 

no aluno o gosto pela expressão oral e da comunicação utilizando-se dos 

diversos gêneros textuais.Enfatizando a cultura negra e indígena. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JUSSARA TERESINHA HENN 

ORIENTADOR: Valdeci Batista de Melo Oliveira 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O ensino da Literatura para ações transformadoras. 

Palavras-chave: Adolescência, Existência, Comportamento. 

Resumo: Este projeto visa encontrar condições de possibilidades para propor 

estudos de literaturas que auxiliem os professores a refletirem sobre a prática 

pedagógica visando o desenvolvimento da cidadania nos indivíduos. O trabalho 

com a pesquisa de leis, literaturas, leitura e reflexão em busca da prevenção são 

formas de garantir 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Ensino da Literatura para Ações Transformadoras 

Palavras-chave: Adolescência, Existência, Comportamento. 

Resumo: Este projeto visa encontrar condições de possibilidades para propor 

estudos de literaturas que auxiliem os professores a refletirem sobre a prática 

pedagógica visando o desenvolvimento da cidadania nos indivíduos. O trabalho 

com a pesquisa de leis, literaturas, leitura e reflexão em busca da prevenção são 

formas de garantir que a escola cumpra com o seu papel de formadora de 

cidadãos. Para isso, a Instituição deve abandonar a prática de “discutir no vazio” 

sem um embasamento teórico que possa, de fato, permear suas ações, 



considerando a realidade social com o objetivo de aprender um pouco mais 

sobre o adolescente, sua existência e a violência que permeia suas relações e o 

seu estar no mundo, bem como as injustiças vivenciadas por Instituições que 

apregoam cuidados e enlaces que se apresentam hoje fragmentados. Este 

estudo também está focado nos pressupostos filosóficos de Jean Paul Sartre e 

tece um paralelo com as obras: Saint Genet – Ator e Mártir (Sartre), O Cobrador, 

de Rubem Fonseca e Capitães de Areia, de Jorge Amado, os quais explicitam 

de forma muito clara o conceito de liberdade para o próprio Sartre, liberdade 

esta, sempre relacionada e com limites, uma vez que o homem é o único que 

pode transformar sua realidade por meio de suas escolhas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JUSSARA VALENTINI CASAGRANDE 

ORIENTADOR: Alcione Tereza Corbari 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Desenvolvendo habilidades de leitura: em foco, marcas linguísticas da 

argumentação 

Palavras-chave: Leitura; argumentação; títulos de notícias. 

Resumo: Tendo sido observada durante a prática pedagógica grande 

dificuldade de o aluno ler, entender e analisar estratégias de argumentação 

presentes nos textos, decidiu-se elaborar e aplicar em turmas de 8as séries do 

Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Henz um roteiro de leitura, com 

explicações e atividades, focando algumas construções argumentativas, 

explícitas ou implícitas, presentes em títulos de notícias e manchetes de jornais. 

Pretendeu-se com essa atividade contribuir para a formação de leitores críticos 

capazes de perceber a linguagem como forma ativa de ação sobre o mundo, 

dotada de intencionalidade (KOCH, 2000), e também preparar o estudante para 

o reconhecimento das marcas linguísticas da argumentação, presentes em 

maior ou menor grau em todo texto. Com a realização da intervenção 

pedagógica, concluiu-se que, ao final do trabalho, os educandos estavam mais 

críticos e conscientes de que existem muitas formas de se expressar o mundo 



extralinguístico e que a escolha das palavras depende da intenção e da posição 

de quem as escreve. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Desenvolvendo a habilidade de leitura: em foco, as marcas linguísticas 

da argumentação 

Palavras-chave: Leitura; argumentação; manchetes; títulos de notícia 

Resumo: Tendo sido observada durante a prática pedagógica grande 

dificuldade de o aluno ler, entender e analisar estratégias de argumentação 

presentes nos textos, decidiu-se elaborar e aplicar em uma turma de 8ª série do 

Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Henz um roteiro de leitura, com 

explicações e atividades, focando algumas estratégias de argumentação, 

explícitas ou implícitas, presentes em títulos de notícias e manchetes de jornais. 

Pretende-se com este roteiro de leitura contribuir para a formação de leitores 

críticos capazes de perceber a linguagem como forma ativa de ação sobre o 

mundo, dotada de intencionalidade, e também preparar o aluno para o 

reconhecimento das marcas linguísticas da argumentação, presentes em todos 

os textos, em maior ou menor grau. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: JUSTINA INES CALGAROTTO DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: Franciele Luzia de Oliveira Orsatto 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Leitura e interpretação de anúncios publicitários : uma reflexão sobre a 

imagem da mulher. 

Palavras-chave: Análise de discurso, anúncios publicitários, imagem da mulher 

Resumo: Apresenta-se esta produção didática, fundamentada na Análise de 

Discurso francesa, com o objetivo de ampliar a visão do aluno em relação à 

leitura crítica, observando as relações de poder e ideologias presentes nos 

discursos dos anúncios publicitários. A importância desse trabalho justifica-se, 

primeiramente, pela presença cada vez mais significativa da mídia no cotidiano 

das pessoas; além disso, a imagem feminina é bastante explorada, 



especialmente pela publicidade. Daí a necessidade de chamar a atenção dos 

alunos para que, ao lerem o texto, percebam que este não é ingênuo, 

estimulando-os a refletir sobre o(s) sujeito(s) que produzem e que interagem com 

o texto, bem como sobre a situação sócio-histórica em que esse processo ocorre. 

Esta Unidade Didática apresenta propostas de atividades de leitura e 

interpretação de anúncios publicitários direcionados para alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio, propondo que estes realizem uma leitura crítica, reflexiva e 

questionadora, desvencilhando-se das sedutoras armadilhas que os textos 

midiáticos apresentam. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e interpretação de anúncios publicitários: uma reflexão sobre a 

imagem da mulher. 

Palavras-chave: Análise de discurso;anúncios publicitários;imagem da mulher. 

Resumo: Apresenta-se esta produção didática, fundamentada na Análise de 

Discurso francesa, com o objetivo de ampliar a visão do aluno em relação à 

leitura crítica, observando as relações de poder e ideologias presentes nos 

discursos dos anúncios publicitários. A importância desse trabalho justifica-se, 

primeiramente, pela presença cada vez mais significativa da mídia no cotidiano 

das pessoas; além disso, a imagem feminina é bastante explorada, 

especialmente pela publicidade. Daí a necessidade de chamar a atenção dos 

alunos para que, ao lerem o texto, percebam que este não é ingênuo, 

estimulando-os a refletir sobre o(s) sujeito(s) que produzem e que interagem com 

o texto, bem como sobre a situação sócio-histórica em que esse processo ocorre. 

Esta Unidade Didática apresenta propostas de atividades de leitura e 

interpretação de anúncios publicitários direcionados para alunos do primeiro ano 

do Ensino Médio, propondo que estes realizem uma leitura crítica, reflexiva e 

questionadora, desvencilhando-se das sedutoras armadilhas que os textos 

midiáticos apresentam. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: KARY PAULA DALLA VECCHIA 

ORIENTADOR: Valdeci Batista de Melo Oliveira 



IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O ENSINO DE LITERATURA: LEITURA LITERÁRIA E PRODUÇÃO DE 

ESCRITA 

Palavras-chave: Leitura literária; Método Recepcional;bricolagem; produção de 

escrita. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar os resultados obtidos com a 

implementação do Projeto \"O Ensino de Literatura: leitura literária e produção 

de escrita\", que consiste em estimular o interesse pela leitura e pela prática da 

escrita, com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual \"Reinaldo Sass\", da 

cidade de Francisco Beltrão, Paraná. O trabalho propôs a leitura de textos 

literários (contos, romances, poesias) que apresentavam procedimentos 

artísticos voltados à apresentação dos problemas da sociedade atual, 

estabelecendo relações entre a compreensão do texto e a ampliação da 

consciência crítica e do conhecimento sociocultural. Um dos grandes desafios 

dos professores de Língua Portuguesa da Educação Básica, ao proporem 

leituras de textos literários, é propiciar leituras vivas e plenas de sentido, que 

levem os alunos a se reconhecerem ou a reconhecerem alguma questão que 

tenha relação com o momento vivido. A postura mais corrente é a da resistência 

à leitura, principalmente à medida que os alunos vão se aproximando do Ensino 

Médio. Assim, na consecução deste projeto, considerou-se indispensável 

favorecer um trabalho de leitura empenhada, na qual os alunos estabeleceram 

a reconstrução do texto lido por meio da interlocução, levando-os a compreender 

que a leitura é um processo de apropriação efetiva do texto e de interpretação 

coerente. Evidentemente, é necessário que o texto dialogue com o universo do 

leitor, por isto, são proveitosos os conhecimentos prévios que tornem o texto 

mais significativo. Este é o objetivo que nos propomos a alcançar: estudar e 

aplicar metodologias de ensino de leitura literária que levem à compreensão do 

texto, à ampliação e à transformação dos horizontes de expectativas, garantindo 

uma melhor formação do educando. Nas Diretrizes Curriculares da Educação 

(DCEs) está sugerido, como encaminhamento metodológico, o Método 

Recepcional, de Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar (1993), 

embasado nos pressupostos da Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss 

(1994). De pleno acordo com este encaminhamento metodológico, este estudo 



julga indiscutível a importância de um método que se preocupe diretamente com 

os alunos-leitores, principalmente quando se conhece a realidade de nossas 

escolas. É necessário que a leitura literária passe a fazer parte do cotidiano de 

nossos estudantes, com um trabalho que motive o aluno a sentir a necessidade 

de ler. São os desafios que criam as necessidades. O querer conhecer, o 

apoderar-se de bens culturais, o descobrir outros mundos, o buscar outras 

leituras são necessidades que proporcionam prazer, fazem sonhar e ajudam a 

ler/ver o mundo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura Literária e Produção de Escrita 

Palavras-chave: Leitura literária; método recepcional; produção de escrita. 

Resumo: Um dos grandes desafios dos professores é propiciar leituras 

significativas do texto literário na escola. Envolvidos com esta problemática em 

nossa escola, os poucos de nossos alunos, leitores de literatura, principalmente 

à medida que vão se aproximando do Ensino Médio demonstram resistência à 

leitura. É indispensável favorecer um trabalho de leitura com qualidade, motivar 

os alunos para que realizem a leitura como um ato interlocutivo, levando-os a 

compreender que a leitura é um processo de apropriação efetiva do texto e de 

interpretação coerente. Evidentemente, é necessário que o texto dialogue com 

o universo do leitor, por isto, são proveitosos os conhecimentos prévios que 

tornem o texto mais significativo. Este é o objetivo que nos propomos a alcançar: 

estudar meios que nos auxiliem a desenvolver metodologias de ensino de leitura 

literária que levem à compreensão do texto, à ampliação e à transformação dos 

horizontes de expectativas, garantindo a formação plena do educando. Nas 

Diretrizes Curriculares da Educação (DCEs) fica sugerido, como 

encaminhamento metodológico, o Método Recepcional, de Maria da Glória 

Bordini e Vera Teixeira de Aguiar (1993), embasado nos pressupostos da 

Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss(1994). É indiscutível a importância 

de um método que se preocupe diretamente com os alunos-leitores, 

principalmente quando se conhece a realidade de nossas escolas. A literatura 

deve ser valorizada cada vez mais, tendo em vista sua função formativa. 

Portanto, é necessário que a leitura literária passe a fazer parte do cotidiano de 

nossos estudantes. Com um trabalho bem elaborado é que se motiva o aluno a 



sentir a necessidade de ler. São os desafios que criam as necessidades, o querer 

conhecer, o apoderar-se de bens culturais, o descobrir outros mundos, o buscar 

outras leituras, são necessidades que proporcionam prazer, fazem sonhar e 

ajudam a ler/ver o mundo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: KATHIA EIKO FUJISAWA DE FREITAS 

ORIENTADOR: Alexandre Villibor FLory 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Literatura de Cordel: Caminhos para reflexão no contexto escolar 

Palavras-chave: Literatura de Cordel; Leitura Literária; Estética da Recepção; 

Literatura e Sociedade 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir o estudo da literatura, ela não pode 

se restringir à apresentação cronológica da historia literária em detrimento da 

leitura direta de textos literários. O potencial epistemológico e didático está no 

oposto, na busca do que é próprio de cada obra, de suas peculiaridades e 

idiossincrasias. Foi desenvolvido um projeto objetivando despertar nos alunos o 

gosto pela leitura oferecendo oportunidade de práticas de leitura diversas 

daquelas tradicionalmente estudadas. Pretende-se ajudar o aluno a transitar por 

diferentes visões sociais, discursivas, estimular o senso crítico de forma que ele 

possa perceber que é capaz de ler e produzir textos sem sofrimento e obrigação. 

O trabalho visa à formação do leitor, proporcionando a ampliação do seu 

horizonte de expectativas, com o intuito de questionar e transformar a visão de 

mundo por meio da leitura literária e que seja capaz de sentir e de expressar o 

que sentiu, reconhecendo nas aulas de literatura um envolvimento de 

subjetividades que se expressam pela tríade obra/autor/leitor. Esse processo 

permitiu aos alunos estabelecer pontes de sentido entre o seu repertório e o 

tratamento de assuntos do cotidiano das pessoas que o gênero possibilita, 

percebendo o valor estético-literário e social da literatura de cordel. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Literatura de Cordel: caminho para a reflexão no contexto escolar 



Palavras-chave: Literatura de Cordel; Leitura; Estética da Recepção 

Resumo: A presente Unidade Didática traz para a sala de aula o gênero 

discursivo Cordel em atividades de leitura, nas aulas de Língua Portuguesa, pois 

o trabalho pedagógico com o Cordel contribui para a formação dos leitores e 

para ampliar seus conhecimentos sobre aspectos variados. O objetivo é 

despertar nos alunos o gosto pela leitura oferecendo a oportunidade de práticas 

de leitura. A Unidade Didática aborda a origem do cordel, suas condições de 

produção e de circulação, temáticas, seus elementos composicionais e suas 

características textuais e lingüísticas, bem como a importância do cordel para a 

literatura brasileira e a adaptação de cordéis para outros gêneros, entre esses o 

dramático. Pretende-se trabalhar com uma forma de ajudar o aluno a transitar 

por diferentes visões sociais e discursivas e, ainda, estimular o senso crítico de 

forma que ele possa perceber que é capaz de ler e produzir textos sem que isso 

possa significar sofrimento e obrigação. O cordel é um gênero discursivo oral e 

escrito com a finalidade de informar, entreter, narrar acontecimentos, opinar, 

ensinar, etc. Os temas são os mais variados. A origem das histórias narradas 

nos folhetos podem surgir de diversas fontes: interpretações de fatos reais, 

invenção do autor, etc. A leitura desse gênero poderá levar o aluno a mobilizarem 

conhecimentos de várias áreas, bem como, possibilitará a oportunidade de 

ampliarem seus repertórios de temas a serem desenvolvidos em textos futuros, 

assim como, poderá mudar seus pontos de vista acerca da importância da 

literatura para a aquisição de informações. 
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Artigo  
Título: A GRAMÁTICA E A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa. Formação de professores. 

Gramática reflexiva. 

Resumo: O presente artigo enfatiza questões reflexivas e práticas com relação 

ao ensino de gramática na escola, principalmente no Ensino Fundamental. Sabe-



se que é urgente aperfeiçoar a capacidade de se estudar a gramática reflexiva. 

Justifica-se, assim, esta proposta de intervenção por deixar emergir as 

dificuldades e trabalhar a partir delas, incitando os alunos à reflexão. Para isso, 

é necessário “uma abertura de espaços para uma atividade criadora”, no que se 

refere ao tratamento das questões gramaticais dentro da própria prática na sala 

de aula, visando a uma autonomia do sujeito leitor e produtor de textos. Propõe-

se, então, como ponto básico deste estudo, a análise do processo gramatical da 

língua, desenvolvendo a mediação teórico-reflexiva com a prática em sala de 

aula, envolvendo também atividades lúdicas que despertam maior interesse do 

aluno e auxiliam a reflexão acerca da língua que fala, escreve e lê, encarando-a 

como instrumento de prática social. Portanto, são possibilidades de práticas que 

auxiliam o professor de Língua Portuguesa a realizar um trabalho mais 

enriquecedor e satisfatório com relação à gramática; assim, é imprescindível 

perceber que ensinar a língua pátria não passa de uma brincadeira inteligente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A gramática e a prática docente no Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Gramática. Ensino. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico tem como tema o estudo de questões 

reflexivas e práticas com relação ao ensino de gramática na escola, 

principalmente no Ensino Fundamental. Justifica-se esta proposta de 

implementação por ser “uma abertura de espaços para uma atividade criadora”, 

para o desenvolvimento da capacidade de produzir e interpretar textos orais ou 

escritos. Para isso, é necessário que sejam oferecidas ao aluno muitas e 

diferentes oportunidades de desenvolver as habilidades linguísticas básicas – 

falar e ouvir, ler e escrever – em um contexto de reflexões e de análise da língua. 

O objetivo geral é propiciar ao aluno possibilidades de reflexão acerca da língua 

que fala, escreve e lê, encarando-a de forma reflexiva e prática (lúdica), 

utilizando-a, assim, como instrumento de prática social. O público alvo serão os 

alunos da 6a série (7º ano) do Ensino Fundamental, porém, as atividades do 

Caderno Pedagógico poderão ser adaptadas para as demais séries (anos). 

Durante a implementação, serão realizadas atividades textuais, gramaticais e 

lúdicas como forma de contribuição ao ensino da gramática reflexiva. Portanto, 

são possibilidades de práticas inovadoras que auxiliam o professor de Língua 



Portuguesa a realizar um trabalho mais enriquecedor e satisfatório em relação à 

gramática. 
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Artigo  
Título: Sequência Didática com o gênero discursivo crônica: ampliando 

conhecimentos 

Palavras-chave: Leitura, Gênero Discursivo Crônica, Sequência Didática 

Resumo: Tendo em vista a perspectiva de que os gêneros discursivos 

constituem-se como instrumentos de mediação no ensino-aprendizagem da 

Língua Portuguesa, torna-se importante encontrar novos caminhos para ensiná-

los, buscando atividades interativas em sala de aula, as quais propiciem a 

valorização da leitura, da oralidade e da escrita, conduzindo os alunos a produzir 

textos, colocando-se como autores diante daquilo que escrevem. Pautando-se 

em Bakhtin (1992), Bronckart (1999), Marcuschi (2003), dentre outros, pretende-

se apresentar a metodologia da Sequência Didática, conforme Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), seguindo a adaptação proposta por Costa-Hübes (2008), 

como um encaminhamento metodológico possível para desenvolver atividades 

críticas de leitura com o gênero discursivo crônica. Esse gênero foi selecionado 

pelo fato de apresentar um conteúdo leve, acessível, com uma pitada de humor 

ou lirismo, crítica ou ironia. Assim, essa proposta de pesquisa tem como objetivo 

refletir, à luz do sociointeracionismo, a qual reconhece a natureza social da 

linguagem como produto de uma necessidade histórica do homem de organizar-

se socialmente, de trocar experiências com outros indivíduos e de adquirir e 

produzir novos conhecimentos sobre o trabalho com o gênero em sala de aula, 

mais especificamente, com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, 

ampliando seus conhecimentos sobre a função social, o contexto de produção, 

a estrutura composicional e as marcas linguísticas (ou estilo) do gênero 

discursivo crônica. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Sequência Didática com o gênero discursivo crônica: ampliando 

conhecimentos 

Palavras-chave: Leitura, Gênero Discursivo Crônica, Sequência Didática 

Resumo: Tendo em vista a perspectiva de que os gêneros discursivos 

constituem-se como instrumentos de mediação no ensino-aprendizagem da 

Língua Portuguesa, torna-se importante encontrar novos caminhos para ensiná-

los, buscando atividades interativas em sala de aula, as quais propiciem a 

valorização da leitura, da oralidade e da escrita. Pretende-se apresentar a 

metodologia da Sequência Didática, como um encaminhamento metodológico 

possível para desenvolver atividades críticas de leitura com o gênero discursivo 

crônica. Esta proposta de pesquisa tem como objetivo refletir, à luz do 

sociointeracionismo, sobre o trabalho com o gênero discursivo crônica em sala 

de aula, sobre sua função social, seu contexto de produção e suas marcas 

linguísticas. 
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Artigo  
Título: A Leitura do Gênero Discursivo Anúncio Publicitário no Ensino de Língua 

Portuguesa 

Palavras-chave: leitura; gênero discursivo; anúncio publicitário e sequência 

didática. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência pedagógica 

resultante do projeto de Intervenção Pedagógica realizada por meio do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2010, na disciplina de Língua 

Portuguesa desenvolvida com alunos do 4º semestre do Curso de Formação de 

Docentes – Aproveitamento de estudos do Colégio Estadual de Paranavaí – 

EFMNP da cidade da Paranavaí. A concepção de linguagem assumida nesta 

proposta é a interacionista, fundamentada nos estudos linguísticos de Mikhail 

Bakhtin e nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação 



Básica do Paraná, que indicam como conteúdo estruturante o discurso como 

prática social, numa proposta que enfatiza a língua viva, dialógica, reflexiva e 

produtiva. A comunicação entre as pessoas é estabelecida a partir de 

enunciados – oral ou escrito – pertencentes a uma forma estabilizada, 

relativamente estável, denominada de gênero. Os gêneros, considerados 

“megainstrumentos”, são práticas sociais, presentes na vida social que, trazidos 

para organizar a ação pedagógica, oportunizam o trabalho com textos concretos, 

historicamente reais, pois circulam nas relações interpessoais. É necessário 

reconhecer, nos gêneros, a materialização da interação entre sujeitos que revela 

a esfera social à qual pertencem. Para isso, foi elaborada uma Unidade Didática 

- Sequência Didática, conforme proposta didática de Dolz e Schneuwly com o 

objetivo de orientar a leitura do gênero anúncio publicitário, através da teoria de 

Bakhtin, sobre os gêneros discursivos, identificando as relações de poder e as 

ideologias presentes nesses textos, com os quais os alunos entram em contato, 

cotidianamente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Leitura do Gênero Discursivo Anúncio Publicitário no Ensino de Língua 

Portuguesa 

Palavras-chave: leitura; gênero discursivo; propaganda. 

Resumo: As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação 

Básica indicam como conteúdo estruturante o discurso como prática social, 

numa proposta que enfatiza a língua viva, dialógica, reflexiva e produtiva. A 

concepção de linguagem assumida nesta proposta é a interacionista, 

fundamentada nos estudos linguísticos de Bakhtin. A comunicação entre as 

pessoas é estabelecida a partir de enunciados – oral ou escrito – pertencentes 

a uma forma estabilizada, relativamente estável, denominada de gênero. 

Osgêneros,considerados “megainstrumentos”, são práticas sociais, presentes 

na vida social que, trazidos para organizar a ação pedagógica, oportunizam o 

trabalho com textos concretos, historicamente reais, pois circulam nas relações 

interpessoais. Com isso, as aulas podem deixar de ter um caráter dogmático, e 

a língua a ser estudada pode apresentar-se de forma diferente e específica em 

cada situação de comunicação. É necessário reconhecer nos gêneros a 

materialização da interação entre sujeitos que revela a esfera social à qual 



pertencem. Pretende-se, para isso, o desenvolvimento de atividades 

organizadas em forma de Sequência Didática – conforme proposta didática de 

Dolz e Schneuwly. A proposta tem o objetivo de orientar a leitura do gênero 

anúncio publicitário, através da teoria de Bakhtin, sobre os gêneros discursivos, 

identificando as relações de poder e as ideologias presentes nesses textos, com 

os quais os educandos entram em contato, cotidianamente. 
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Artigo  
Título: Literatura e tecnologia na 5ª série 

Palavras-chave: Leitura; literatura; tecnologia 

Resumo: Este trabalho pretende a partir dos resultados das experiências 

adquiridas no decorrer da profissão e dos resultados de pesquisa diagnóstica 

realizada com os alunos e professores: refletir sobre o ensino da literatura 

mediada pelo computador e consequentemente ações nas pessoas envolvidas 

com a tarefa educativa, na tentativa de buscar caminhos que ampliem a 

qualidade do ensino e da aprendizagem. Pois sua aplicabilidade na prática 

escolar permite uma abordagem diferenciada em um conjunto aberto de 

possibilidades já que sentidos novos ´podem ser vistos em textos antigos. As 

novas tecnologia e a mediação do computador no processo ensinoaprendizagem 

na escola nos leva a pensar na transformação do espaço- tempo educativo num 

campo onde emergem atividades curriculares que articulem os conteúdos às 

ações pedagógicas através dos gêneros textuais, em especial a fábula. Ao longo 

desse trabalho o discente encontrará, ainda propostas de trabalho que o incitem 

à busca de solução para diferentes problemas de nossa sociedade, o que levará 

a acionar de maneira integrada, diversos tipos de conhecimentos, além de 

ampliar sua reflexão acerca das próprias concepções de mundo que orientam 

muitas das ações das pessoas a sua volta. Esperamos, por meio da sequência 

de ensino proposta, contribuir com a formação de seus alunos e com a 

preparação de suas aulas, sabemos que precisam ser cada vez mais dinâmicas 



e envolventes para atrair a escuta de um grupo de jovens que divide sua atenção 

entre a escola, o trabalho e diversas mídias sedutoras presentes de modo tão 

efetivo em nossa vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: LITERATURA E ESCOLA – CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 

Palavras-chave: Leitura; literatura; tecnologia - Prática 

Resumo: A elaboração deste caderno pedagógico se faz necessário como 

forma de buscar alternativas metodológicas e estratégias educacionais que 

possam superar as limitações do ensino tradicional. Inovar, agregar a dinâmica 

das aulas e intensificar as relações professor-aluno e aluno-aluno, desenvolver 

atitudes de respeito, cooperação e valorização da diversidade, além de promover 

a tomada de consciência de que a ação individual pode fazer a diferença para a 

melhoria. E é através do gênero narrativo em especial a fábula por ser um texto 

curto, tem o poder de prender a atenção de entreter e deixar mensagem, 

ensinamento de valores e també, despertar o interesse pela leitura literária 

mediada pelo computador.Antonio Cândido analisa e defende a literatura como 

direito humano e necessidade para o jovem e para o país. De nada adianta o 

aluno \"definir\" literatura ou saber todas as características dos diferentes estilos 

e autores, se não tiver contato direto com os próprios textos literários integrais. 

Sem esse \"mergulho\" diretamente na obra literária, a literatura torna-se um 

conteúdo vazio, sem significado para os alunos.Segundo Bruno Bettlheim (1903) 

depois que a psicanalise desmistificou a \"inocência\" e a \"simplicidade\" do 

mundo da criança, os contos de fadas voltaram a ser lidos e discutidos por 

descreverem um mundo pleno de experiências, de amor, mas também de 

destruição. Entretanto, a contribuição dos contos de fadas é em termos 

emocionais, realizando concretamente quatro tarefas: fantasia, escape, 

recuperação e consolo.O computador nunca será uma ferramenta com fim em si 

mesma, mas será utilizado sempre como um intermediário entre as demais 

formas de comunicaçaõ. 
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Artigo  
Título: Um Projeto de Leitura 

Palavras-chave: Habilidades de Leitura. Leitura. Língua Portuguesa 

Resumo: Este artigo é resultado de um projeto de intervenção pedagógica 

realizado com 10 alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Guatupê, no ano de 2011, alunos de turmas nas quais a autora foi professora da 

disciplina Língua Portuguesa. O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de 

habilidades de leitura para a melhoria do nível de leitura por meio de obras de 

diferentes gêneros. Além disso, o projeto também teve por objetivo mostrar aos 

alunos que, com o desenvolvimento de algumas habilidades, é possível uma 

compreensão mais ampla, crítica e prazerosa do texto literário e é possível 

também instigar o desejo de conhecer e de participar de futuros projetos de 

literatura na escola e quiçá fora dela, inclusive dos alunos que não tenham 

prática de leitura de textos literários, situação na qual a escola começa a interferir 

por meio de projetos como este. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O desenvolvimento de habilidades de leitura no primeiro ano do ensino 

médio 

Palavras-chave: leitura;habilidades;atividades didático pedagógicas 

Resumo: O planejamento da unidade didática deu-se a partir da escolha de duas 

obras, dos gêneros quadrinhos e romance de ficção, tendo em vista a ampliação 

do repertório de leitura dos alunos Os alunos participantes lerão duas obras e 

outras formas textuais e mídias, selecionados com os objetivos de enriquecer e 

ampliar seus conhecimentos e desenvolver habilidades de leitura. A unidade 

didática é constituída de texto, tarefas propostas pelo professor e atividades que 

constarão do portifólio do aluno As obras selecionadas seguiram o critério de 

interesse, demonstrado por esses jovens e percebido pela professora-autora, 

bem como a percepção de como a linguagem se articula em ação humana sobre 

o mundo. Esse resultado deu-se através de pesquisa realizada pelo professor 

durante a elaboração do projeto “O desenvolvimento de habilidades de leitura na 

primeira série do ensino médio”. 
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Artigo  
Título: Conversa com Verso 

Palavras-chave: oralidade; ludismo; sonoridade; semântica; memorização 

Resumo: O tema do Projeto “Conversa com Verso” é a aquisição da linguagem 

por meio das práticas discursivas (oralidade, leitura, escrita e análise linguística) 

com os gêneros poéticos (poemas, cantigas, quadrinhas, paródias, provérbios, 

adivinhas, anedotas, parlendas, etc), enfatizando o ludismo sonoro e semântico 

que os caracterizam e que facilitam a memorização e a prática da oralidade. 

Aspectos estes, importantes para o amadurecimento da prática da leitura e da 

escrita dos demais gêneros, empregados nas diversas esferas sociais de 

interação em suas instâncias de uso efetivo. É um processo que contempla o 

trabalho com sequências didáticas para a sistematização e aprimoramento do 

uso adequado de um saber linguístico mais elaborado, necessário ao aluno do 

sexto ano, que marca a transição para a inserção nas séries finais do Ensino 

Fundamental, nas quais se deve continuar promovendo a relação democrática 

entre os recursos extralinguísticos (visual, facial, gestual, corporal...), os 

recursos típicos dos gêneros poéticos (entonação, pausa, ritmo, emoção...) e os 

recursos linguísticos (textuais) específicos da escrita. O objetivo principal, 

fundamentado no trabalho com os gêneros textuais sob a perspectiva de teóricos 

como MARCUSCH (2008), SCHNEUWLY & DOLZ (2004), é promover uma 

interação democrática e produtiva entre a oralidade e a escrita para o 

aprimoramento e consolidação do processo de ensino e aprendizagem da 

língua, enquanto discurso e instrumento de reflexão sobre o pensamento, de 

inserção social e de pleno exercício da cidadania; cujo domínio resulta na 

formação de leitores e escritores competentes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONVERSA COM VERSO 



Palavras-chave: oralidade; ludismo; sonoridade; semântica; memorização 

Resumo: O tema do Projeto “Conversa com Verso” é a aquisição da linguagem 

por meio das práticas discursivas (oralidade, leitura, escrita e análise linguística) 

com os gêneros poéticos (poemas, cantigas, quadrinhas, paródias, provérbios, 

adivinhas, anedotas, parlendas, etc) enfatizando o ludismo sonoro e semântico 

que os caracterizam e que facilitam a memorização e a prática da oralidade. 

Aspectos estes, importantes para o amadurecimento da prática da leitura e da 

escrita dos demais gêneros, empregados nas diversas esferas sociais de 

interação em suas instâncias de uso efetivo. É um processo que contempla o 

trabalho com sequências didáticas para a sistematização e aprimoramento do 

uso adequado de um saber linguístico mais elaborado, necessário ao aluno do 

sexto ano (quinta série), que marca a transição para a inserção nas séries finais 

do Ensino Fundamental, nas quais se deve continuar promovendo a relação 

democrática entre os recursos extralinguísticos (visual, facial, gestual, 

corporal...), os recursos típicos dos gêneros poéticos (entonação, pausa, ritmo, 

emoção...) e os recursos linguísticos (textuais) específicos da escrita. O objetivo 

principal é promover uma interação democrática e produtiva entre a oralidade e 

a escrita para o aprimoramento e consolidação do processo de ensino e 

aprendizagem da língua, enquanto discurso e instrumento de reflexão sobre o 

pensamento, de inserção social e de pleno exercício da cidadania; cujo domínio 

resulta na formação de leitores e escritores competentes. 
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Artigo  
Título: CONTO DE FADAS: ONTEM, HOJE, SEMPRE... 

Palavras-chave: Leitura; Gênero Textual; Conto de Fadas; Literatura Infantil. 

Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, e traz também, o relato da sua 

implementação que iniciou com a elaboração de um material didático envolvendo 

o gênero Conto de Fadas. O projeto foi desenvolvido com alunos do 6º ano do 



Colégio Estadual Ulysses Guimarães, no Bairro Panorama em Foz do 

Iguaçu/PR. O objetivo da aplicação deste Projeto foi ofertar leituras, no caso 

Contos de Fadas, que associam o lúdico e a fantasia e instigam a busca por 

novas leituras. Baseando-se em Aguiar (1988); que diz que a leitura indicada 

nesta fase é aquela com textos curtos como os contos de fadas; Também em 

outros autores que afirmam que nos contos de fadas Há sempre algo de mágico 

que envolve e instiga. Solé (1998) ainda afirma que se deve criar estratégias de 

leitura e compreensão do gênero trabalhado. No desenvolvimento do projeto 

observou-se o interesse, a participação e a evolução dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura através dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: Leitura. Gênero. Conto de Fadas 

Resumo: Este Projeto de Intervenção terá como público alvo alunos de 5ª série 

(6º ano) do Ensino Fundamental. Neste grupo de alunos, que estão na faixa 

etária entre 10 e 11 anos, pretende-se aplicar algumas estratégias de incentivo 

à leitura, justamente neste período em que a criança traz o lúdico dentro de si, 

priorizar-se-á o trabalho com o gênero Contos de Fadas. Com o objetivo de 

desenvolver o gosto pela prática contínua da leitura por meio dos Contos de 

Fadas; Para entender melhor a necessidade da aplicação deste Projeto de 

Intervenção se faz necessário conhecer o grupo de alunos e sua realidade. A 

maioria da turma provém dos bairros que circundam a escola. Sendo esta região 

de população com situação financeira precária, com grande parte vivendo na 

informalidade e, com pouco acesso a livros, revistas e jornais. Por essa razão o 

incentivo à leitura não é prioridade da família, ficando para a escola toda função 

de ensinar e incentivar à leitura. Embasados nessa realidade temos por objetivo 

na aplicação deste Projeto de Intervenção ofertar leituras, no caso Contos de 

Fadas, que associam o lúdico e a fantasia e instiguem a busca por novas leituras. 
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Artigo  
Título: A LEITURA PELOS MEIOS ELETRÔNICOS - O USO DAS 

TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS PARA UMA NOVA FORMA DE LEITURA 

E DE ELABORAÇÃO DE PESQUISAS E TRABALHOS 

Palavras-chave: tecnologias – escola – educação, alunos, professores, 

mudanças 

Resumo: Este artigo se constitui na apresentação dos trabalhos realizados 

pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Prof. Izidoro Luiz 

Cerávolo, de Apucarana, como proposta de implementação do projeto na escola. 

O trabalho constitui uma atividade da disciplina de Língua Portuguesa, e é 

requisito exigido pelo Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, anos 

2010 a 2012. Apresentam-se as ideias de alguns autores renomados acerca de 

educação e as mudanças ocorridas com o advento das tecnologias e sua 

implantação nas escolas. Discute-se o próprio processo de evolução das 

ferramentas tecnológicas e sua utilização junto aos alunos, bem como a inserção 

da pesquisa científica e o uso de normas da ABNT para a realização dos 

trabalhos escolares. A educação não pode ser um processo estanque, sendo 

sua evolução uma necessidade para justificar a educação como um processo 

obrigatório e que irá incidir em mudanças positivas na vida do ser humano. Na 

competição entre a vida e a escola, esta tem que se atualizar e acompanhar o 

processo de desenvolvimento do ser humano, como forma de justificar sua 

existência. Para isso, foi pedido aos alunos que se iniciassem na pesquisa e 

elaboração de trabalhos segundo as normas da ABNT. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: leitura pelos meios eletrônicos 

Palavras-chave: sem palavras chave 

Resumo: sem resumo 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LEONILDES ALVES DE OLIVEIRA ZULPO 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES:  UNICENTRO 



Artigo  
Título: Análise Discursiva do Contos Machadianos: uma proposta 

Palavras-chave: Leitura discursiva; contos; Machado de Assis. 

Resumo: Nosso objetivo, com o presente trabalho, foi desenvolver a leitura dos 

contos de Machado de Assis com os alunos da 3ª série do ensino médio. 

Concebemos a leitura como prática discursiva, tendo em vista que ela não se 

prende apenas ao legível, mas também ao interpretável e ao compreensível. Isso 

significa ver o sujeito interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, 

e, também, os silêncios constitutivos de todo e qualquer texto. A leitura discursiva 

sinaliza que o texto literário, assim como textos de outras materialidades, não se 

desvincula do contexto sócio-histórico. Entendemos, ainda, que cada autor, 

neste caso, Machado de Assis, se constitui por um efeito-autor, pois ocupa uma 

posição na formação social da época. Em seus contos, Machado de Assis 

desenvolve temáticas que envolvem entre outros temas, o amor, o jogo da 

verdade e da mentira, o ciúme, a morte, a afirmação pessoal, a cobiça, a 

vaidade, a relação entre o ser e o parecer, a ditadura da aparência, as oscilações 

entre o bem e o mal e o conflito entre o absoluto e o relativo. Além disso, sua 

linguagem é repleta de humor e ironia e sua obra é fruto do que ele pensa sobre 

a realidade e do que ele observa nessa realidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura discursiva dos contos machadianos: uma proposta 

Palavras-chave: Leitura discursiva; contos; Machado de Assis. 

Resumo: O presente projeto objetiva desenvolver a leitura dos contos de 

Machado de Assis com os alunos da 3ª série do ensino médio, refletindo sobre 

a prática discursiva, que é a leitura, à medida que ela não se prende apenas ao 

legível, mas também ao interpretável e ao compreensível e isso significa ver o 

sujeito interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, e, também, 

os silêncios constitutivos de todo e qualquer texto. Queremos mostrar que o texto 

literário, assim como textos de outras materialidades, não se desvincula do 

contexto sócio-histórico e também que cada autor, neste caso, Machado de 

Assis, se constitui por um efeito-autor, pois ocupa uma posição na formação 

social da época. Machado de Assis desenvolve temáticas que envolvem o amor, 

o jogo da verdade e da mentira, o ciúme, a morte, a afirmação pessoal, a cobiça, 



a vaidade, a relação entre o ser e o parecer, a ditadura da aparência, as 

oscilações entre o bem e o mal e o conflito entre o absoluto e o relativo. Além 

disso, sua linguagem é repleta de humor e ironia e sua obra é fruto do que ele 

pensa sobre a realidade e do que ele observa nessa realidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIA MARA MOREIRA 

ORIENTADOR: Greice da Silva Castela 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Leitura:oportunidade para formação de valores. 

Palavras-chave: Leitura reflexiva; valores éticos; mudança comportamental. 

Resumo: Considerando a questão da dificuldade de leitura em sala de aula, bem 

como da leitura que os educandos fazem de si mesmos, da família, dos colegas 

e do mundo, esse trabalho objetivou proporcionar momentos de leitura reflexiva 

nos quais foram apresentados para alunos adolescentes da 8ª série, de um 

colégio estadual da cidade de Cascavel (PR), textos de diferentes versões do 

conto de fadas O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. Enfatizamos valores 

éticos como respeito às diferenças, autoestima e a discussão da ideologia dos 

padrões sociais de beleza. A partir de características próprias da fase da 

adolescência, incentivamos o resgate de atitudes e comportamentos sociais 

desejáveis na vivência em comunidade. Para isso, aproveitaram-se 

conhecimentos e práticas de leitura já adquiridas pelos alunos e professores em 

suas interações sociais, contribuindo para compreensão do gênero textual 

trabalhado e para o desenvolvimento de atividades diversas de interpretação e 

análise linguística, leitura reflexiva com discussão de assuntos como o 

preconceito, o bullying, a rejeição e a exclusão, explorando situações que, de 

forma geral, contemplam o contexto do aluno. Nesse sentido, o trabalho pôde 

colaborar para a formação de leitores/cidadãos mais críticos, com maior 

autonomia e com possibilidades de reconhecer a necessidade de realizar 

transformações nos (pré) conceitos equivocados em relação a si mesmos e/ou 

outros, o que, consequentemente, reflete positivamente na sala de aula, na 

escola e na sociedade. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura: oportunidade para formação de valores. 

Palavras-chave: Conto de fadas; leitores críticos; valores. 

Resumo: O objetivo dessa ação pedagógica é contribuir no processo de 

formação do educando por meio da leitura reflexiva de textos de diferentes 

versões para adolescentes, do conto O Patinho Feio, de Hans Christian 

Andersen, explorando-os, interpretando-os, procurando retirar deles 

ensinamentos, não como doutrinação, mas como instrumento para oferecer 

meios, oportunidades, para desenvolver o senso crítico, estabelecer relações 

interpessoais que privilegiem a convivência, o respeito, a tolerância recíproca e 

outros valores. Tendo por base a perspectiva interacional de leitura, apoiada na 

LDB (1996), nas DCE (2008), em LEFFA (1999), SOLÉ (1998) entre outros 

autores, esta Unidade Didática tem ainda o objetivo de trabalhar a caracterização 

do gênero textual conto de fadas, contribuindo para a compreensão do conto 

trabalhado, O Patinho Feio, fazendo a confrontação das diferentes versões, 

possibilitando a tomada de consciência e a criticidade em relação aos valores 

presentes nos textos e os difundidos na sociedade atual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LIA SANDRA LOURENCO DE SOUZA 

ORIENTADOR: Giuliano Hartmam 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: POESIA, A ARTE DE LER E ESCREVER COM O CORAÇÃO: A 

INFLUÊNCIA DA POESIA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DE 

LEITURA 

Palavras-chave: Leitura; Poesia; Escola. 

Resumo: O presente trabalho apresenta a experiência pedagógica desenvolvida 

com alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, do município de Irati, Estado 

do Paraná, por meio do projeto “Poesia: a arte de ler e escrever com o coração”. 

A proposta foi empreendida na Escola Estadual Professora Luiza Rosa Zarpellon 

Pinto, no período entre agosto e dezembro de 2010, com o objetivo de possibilitar 



aos alunos o contato com textos poéticos, levando-os a motivação e interesse 

para ouvir, ler e escrever poesias, bem como, praticar ações leitoras com outros 

tipos de textos. A escola pode e deve ser o lugar no qual a convivência com a 

poesia acontece de fato, exercitando a capacidade de sentir e perceber a 

linguagem poética, já que ela se faz presente em nosso cotidiano. É preciso 

garantir aos alunos, espaço para as práticas literárias, possibilitando a interação 

do educando com a literatura nas mais diferentes circunstâncias do uso da 

língua, e, acreditamos que o gênero textual “poema”, configura-se como uma 

estratégia significativa para reflexão e descoberta do ser enquanto sujeito, nas 

relações que tangem texto literário, leitura e universo circundante. Nesse 

sentido, este relato destaca alguns passos das atividades desenvolvidas e seus 

resultados, tendo como fio condutor as reflexões acerca do uso da poesia na 

escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A influência da poesia no processo de ensino-aprendizagem de leitura 

Palavras-chave: Poema; Leitura e escrita; Criatividade 

Resumo: É preciso garantir aos alunos, espaço para as práticas literárias que 

lhes possibilitem interagir na mais diferentes circunstâncias de uso da língua, 

pois de acordo com Soares (1998), o leitor posiciona-se e interage com as 

exigências da sociedade diante das práticas de linguagem, demarcando sua voz 

na realidade social. Para tanto, o propósito deste material é um incentivo, de 

forma lúdica, à leitura e escrita, através do trabalho em sala de aula, com gênero 

textual “poema”, sendo que este configura-se como uma estratégia significativa 

para reflexão e a descoberta de cada ser, possibilitando assim a sua relação com 

a realidade que os discentes estão inseridos. Assim sendo, esta produção 

didática contém sugestões de atividades a serem desenvolvidas, no formato de 

oficinas, as quais visam oportunizar ao aluno situações que lhe permitam sentir 

que a poesia é capaz de emocionar, divertir, convencer, fazer pensar o mundo 

de jeito novo. Desta forma, as sugestões elencadas constituem-se como uma 

ferramenta que poderá ser incorporada no dia a dia escolar, contribuindo para 

ampliação e domínio da leitura e escrita. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LILIANE CORDEIRO MARQUES 

ORIENTADOR: Giuliano Hartmam 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: OS CONTOS MACHADIANOS E AS RELAÇÕES SOCIAIS: DO 

REALISMO À ATUALIDADE 

Palavras-chave: Literatura Brasileira; Realismo; Conto; Machado de 

Assis;Dalton Trevisan. 

Resumo: Analisar a obra de Machado de Assis, um dos maiores contistas 

brasileiro, exige grande habilidade de leitura e interpretação por parte do leitor. 

Sua quase “sondagem psicológica” da natureza humana permite uma visão 

aprofundada das relações sociais estabelecidas neste e naquele tempo. Desta 

maneira, buscou-se no desenvolvimento deste artigo, possibilitar aos alunos 

uma melhor recepção da obra machadiana, suas correlações intertextuais e 

diálogos com outras obras, especialmente a de Dalton Trevisan, contista 

paranaense contemporâneo. Assim, estudou-se as relações sociais expressas 

pela obra realista de Machado, com a atualidade e ousadia do discurso de 

Trevisan, com objetivo de despertar maior capacidade de leitura e interpretação, 

principalmente de textos mais complexos com os alunos do Ensino Médio, 

despertando seu interesse pela literários consagrados, aproximando-os de seu 

cotidiano, de forma que a leitura seja prazerosa e significativa. Por meio deste 

projeto, pretendeu-se interagir a realidade do aluno com a obra lida permitindo 

que ele vivencie e perceba seus próprios conflitos interiores e os da obra, 

propondo uma (re)leitura da sociedade na qual está inserida. Procurou-se, com 

isso, entender a relevância dos contos Machadianos, de modo a despertar a 

leitura literária, evidenciando os valores da época em relação aos atuais valores 

e suas imbricações no cotidiano do estudante. Explorando o universo literário 

Machadiano frente à contemporaneidade de Trevisan, poderá ser proporcionada 

além de ampliação vocabular, uma produção textual mais efetiva e coerente, 

considerando todo o contexto histórico-cultural das obras. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: OS CONTOS MACHADIANOS E AS RELAÇÕES SOCIAIS: DO 

REALISMO À ATUALIDADE 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Conto; Machado;Trevisan 

Resumo: O presente material didático terá como objetivo a motivação do aluno 

para um estudo de textos literários mais próximos do seu cotidiano, trazendo 

toda a carga, semântica e literária, de forma mais prazerosa, permitindo que ele 

próprio tire suas conclusões da obra trabalhada. Busca-se, também, uma 

interação do aluno leitor com o conto lido, e, de contrapeso, permitir uma 

apropriação mais consistente de vocabulário, com posterior produção textual 

coerente. O projeto será aplicado no 3o ano do Ensino Médio, no Colégio 

Estadual Edite Cordeiro Marques – EFM, com a duração de aproximadamente 

30 aulas e será trabalhado com atividades durante as aulas e também em oficina 

de contra-turno, através de oficinas. Este material tem como finalidade subsidiar 

o trabalho do professor de Língua Portuguesa nas aulas de Literatura, 

oferecendo um trabalho diferenciado do gênero textual Conto. Apresentando 

fundamentação teórica partindo da análise do gênero Conto, textos e atividades 

diversas sobre o conto de Machado e Trevisan. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LILIAN EMILIANO 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A IMPORTÂNCIA DA ORALIDADE NA CONSTRUÇÃO DO GÊNERO 

DEBATE 

Palavras-chave: oralidade; gênero discursivo; debate; sequência didática 

Resumo: Este artigo tem por objetivo a apresentação da experiência 

pedagógica resultante do Projeto de Intervenção Pedagógica, integrante do 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2010, na disciplina de Língua 

Portuguesa, desenvolvida com os alunos da 8° série do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Padre Anchieta – E.F do município de Inajá. Nesta proposta 

assumiu-se a concepção de linguagem interacionista que está fundamentada 

nos estudos de Mikhail Bakthin e também nas DCES – Diretrizes Curriculares 



para a Educação Básica do Paraná, que têm no discurso como prática social o 

seu conteúdo estruturante, enfatizando a língua como expressão viva, dialógica, 

reflexiva e produtiva. Como no cotidiano da maioria das pessoas, a prática mais 

utilizada é a fala, faz-se necessário propor aos alunos práticas orais que 

ofereçam a eles condições de falar em situações formais, adequando a 

linguagem conforme as circunstâncias, aproveitando os imensos recursos 

expressivos da língua e, principalmente, praticar e aprender a convivência 

democrática que pressupõe o falar e o ouvir. Para o desenvolvimento desta 

proposta que tem como objetivo enfocar o gênero oral debate foi elaborada uma 

Unidade Didática – Sequência Didática – conforme estratégia desenvolvida por 

Dolz e Scheneuwly visando a explorar as capacidades argumentativas dos 

alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A importância da oralidade na construção do gênero debate 

Palavras-chave: língua portuguesa; gênero discursivo; debate. 

Resumo: O trabalho em sala de aula com a oralidade é um aspecto do ensino 

não só de Língua Portuguesa, mas também de outros idiomas, que necessita de 

uma intervenção mais refletida e planejada, haja vista que nossos alunos 

enfrentam dificuldades com relação à produção oral eficiente. Este projeto de 

intervenção pedagógica apresenta uma proposta que caracteriza o eixo 

Oralidade como objeto de ensino, ressaltando suas espeficidades através do 

gênero oral Debate. A proposição desse gênero deve-se ao fato de que este está 

presente nas práticas escolares dos alunos e proporciona a ele o exercício e 

aprimoramento do seu desempenho oral. Nesse contexto, em relação ao 

aspecto metodológico, este trabalho configura-se como uma pesquisa social 

aplicada de caráter qualitativo caracterizando-se como pesquisa-ação com o 

propósito de propor o estudo do gênero oral debate de modo a contribuir com o 

desenvolvimento da oralidade. Ao desenvolvermos esse trabalho optaremos 

pela organização de uma sequência didática através da qual desenvolveremos 

trabalhos com os alunos de modo a explorar exemplos desse gênero, o estudo 

de suas características e a prática de aspectos de sua produção. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LOURDES APARECIDA GALHARDO 

ORIENTADOR: Milton Hermes Rodrigues 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO DO GÊNERO POÉTICO-

SOCIAL 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Leitura; Interpretação; Poemas sociais. 

Resumo: Artigo elaborado para apresentar os resultados da implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica, desenvolvido durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), oferecido pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, realizado com alunos do 7º ano, do Ensino Fundamental, 

Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal, município de Maringá. A intervenção teve 

como objetivo principal desenvolver e aprimorar no aluno, o gosto pela leitura de 

poemas sociais. Para esse trabalho, ofereceu-se ao aluno uma coletânea de 

poemas e músicas de cunho social. As atividades propostas foram aplicadas em 

15 aulas oficinas. A culminância se deu por meio de um sarau na sala de aula, 

com a declamação e exposição das atividades sobre os poemas estudados. O 

resultado foi o esperado e atendeu os objetivos propostos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e interpretação de textos do gênero poético-social 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Leitura; Interpretação; Poemas Sociais. 

Resumo: O ensino da leitura dos diversos gêneros textuais é um dos principais 

caminhos que leva o aluno a “conhecer o mundo” que o cerca. O ensino da leitura 

e interpretação de poemas de cunho social é o foco do nosso trabalho. Esta 

prática permitirá ao aluno melhor compreensão dos problemas do dia a dia, de 

forma menos densa. O trabalho será desenvolvido por meio de oficinas, com 

uma coletânea de textos poéticos de cunho social, oferecida ao aluno. Os 

princípios teóricos que norteiam este trabalho estão pautados na teoria sócio-

interacionista da linguagem. A metodologia empregada é a Estética da 

Recepção que privilegia as relações obra/autor/leitor. O objetivo deste trabalho 

é implementar no aluno o gosto pela leitura da poesia social, de modo a incutir-

lhe o prazer e o exercício da consciência crítico-reflexiva, bem como oportunizar-



lhe maior interação com o objeto de estudo e a vida, num constante 

enriquecimento cultural e social, além de incentivá-lo a desenvolver sua 

capacidade crítico-reflexiva, por meio da denúncia contida nos versos e, nesses 

aspectos, trabalhar também o conteúdo linguístico da disciplina de Língua 

Portuguesa para concretizar a melhoria da educação básica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIA DE JESUS COUTINHO BEZERRA 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Momentos interativos; o cordel em sala de aula 

Palavras-chave: : cordel; popular; leitura; cultura; literatura. 

Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, do estado do Paraná, e traz o relato da 

implementação que se iniciou com a elaboração de um material didático 

envolvendo a literatura de cordel. As atividades foram aplicadas para uma turma 

de alunos da oitava série do ensino fundamental, no Colégio Estadual Antonio 

Garcez Novaes em Arapongas/Paraná. Através de uma leitura reflexiva, 

interativa e contextualizada de folhetos de cordel procurou-se propiciar aos 

alunos o contato com a diversidade econômica, social, cultural e política 

apresentada pelos cordelistas, aprimorando por meio de uma leitura interativa 

seus conhecimentos relativos à cultura popular. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Momentos interativos; o cordel em sala de aula 

Palavras-chave: leitura - cordel - interação 

Resumo: O caderno Temático aqui apresentado propõe uma reflexão sobre a 

temática leitura interativa nas aulas de Língua Portuguesa. Seu objetivo centra-

se na melhora qualitativa das leituras realizadas em sala de aula ao proporcionar 

ao educando momentos de interação e de reflexão sobre a literatura de cordel. 

O texto de cordel, entendido no ensino de Língua Portuguesa como uma prática 

discursiva, na qual a leitura é vista como ação social, proporciona ao aluno o 



aprimoramento de seus conhecimentos relativos à cultura popular, devido a 

interação do leitor com o texto, ampliando sua visão de mundo. Este Caderno 

Temático apresenta uma sugestão de trabalho com alunos de Educação Básica 

que visa propiciar aos estudantes á oportunidade de conhecer um pouco da 

literatura popular. Intenciona estimular o aluno a ler, refletir, formular hipóteses 

e debater, aceitando ou rejeitando a visão de mundo presente em cada texto. 

Como mediadores de leitura, nós, professores de Educação Básica, precisamos 

propiciar aos nossos alunos o contato com uma grande variedade de texto em 

diferentes suportes para que cada leitor (aluno) seja capaz de relacionar o texto 

lido com suas leituras anteriores, atribuindo-lhe significação, relacionando-o com 

sua visão de mundo, ampliando com isso, seus conhecimentos 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIA HELENA AVANCO HONDA 

ORIENTADOR: Monica Luiza Socio Fernandes 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: A LEITURA E A MÚSICA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

Palavras-chave: Leitura; Música; Criticidade; Humanização. 

Resumo: Provocar no jovem estudante o interesse e a prática da leitura crítica 

e reflexiva, entendida aqui como prática social, que permite ao leitor uma visão 

mais seleta e madura, que o torne mais sensível diante do mundo, pois ao ter 

seus horizontes ampliados, deverá também ter adquirido uma forma mais 

humana de se relacionar com seus pares. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma abordagem de incentivo à leitura por meio de letras de músicas 

Palavras-chave: leitura; música, interação, criticidade; humanização 

Resumo: Apresentamos um material que aborda a importância da leitura de 

letras de músicas como prática social, como um valioso instrumento na 

construção do conhecimento e do ser. Uma atividade que oportuniza ao leitor 

realizar análises e reflexões assumindo atitude crítica e responsiva diante do 

texto. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIA MALACARIO DE CAMPOS 

ORIENTADOR: AVANILDE POLAK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A Representação de Identidades Linguísticas nas Histórias em 

Quadrinhos 

Palavras-chave: História em Quadrinhos, Variação Linguística, Identidade 

Linguística. 

Resumo: Este artigo é resultado de uma experiência realizada no 7º ano do 

Ensino Fundamental em uma escola da Rede Estadual de Ensino, no município 

de Prudentópolis – PR, abordando as histórias em quadrinhos como recurso para 

a produção e representação de identidades linguísticas diversas. As Histórias 

em Quadrinhos (HQ’s) representam um gênero discursivo que aguça a 

curiosidade, bem como, o interesse dos alunos de todas as faixas etárias. Por 

esse motivo, esse estudo busca estabelecer uma reflexão sobre a presença das 

variações linguísticas no enredo de HQ’s. O objetivo das atividades propostas é 

de auxiliar os professores e alunos na análise das variações linguísticas 

presentes na HQ’s, atentando para as diferenças entre a variedade padrão e a 

variedade não padrão da língua. As estratégias de ação foram estruturadas em: 

contextualizando o conhecimento, que destinou-se a abordagem histórica à 

contextualização das HQ’s conceituando essa modalidade de texto e as 

variações linguísticas. Em seguida, foi feita uma reflexão entre HQ’s e variação 

linguística, onde o aluno teve contato com textos em quadrinhos, seguidos de 

atividades que propiciam a produção de quadrinhos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A cada quadro uma variedade: a representação de identidades 

linguísticas nas histórias em quadrinhos. 

Palavras-chave: sem palavras-chave 

Resumo: A presente Unidade Didática é composta por atividades direcionadas 

para 6ª série (7º ano), do Ensino Fundamental, em uma escola da rede estadual 



de ensino. As Histórias em Quadrinhos (HQ’s) representam um gênero 

discursivo que aguça a curiosidade, bem como, o interesse dos alunos de todas 

as faixas etárias. Por esse motivo, essa Unidade Didática busca estabelecer uma 

reflexão sobre a presença das variações linguísticas no enredo de HQ’s. O 

objetivo das atividades propostas é de auxiliar os professores e alunos na análise 

das variações linguísticas presentes nas HQ’s, atentando para as diferenças 

entre a variedade padrão e a variedade não padrão da língua. As estratégias de 

ação foram estruturadas em: contextualizando o conhecimento, que destinou-se 

a abordagem histórica à contextualização das HQ’s conceituando essa 

modalidade de texto e as variações linguísticas. Em seguida, será feita uma 

reflexão entre HQ’s e variação linguística, onde o aluno irá ter contato com textos 

em quadrinhos, seguidos de atividades que propiciem a produção de quadrinhos. 

A Unidade Didática é finalizada propondo a realização de uma exposição que 

compartilhará os conhecimentos adquiridos com a comunidade escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIANE APARECIDA LOPES JUSTINI 

ORIENTADOR: Erica Fernandes Alves 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A crônica humorística como um recurso no processo cognitivo na 

formação do leitor 

Palavras-chave: formação de leitores críticos; crônicas humorísticas; Método 

Recepcional. 

Resumo: Sabe-se que na escola, uma das manifestações de maior 

descontentamento entre professores é o fato de os alunos demonstrarem 

desinteresse pela leitura. Nesse contexto, o ato de ler associa-se a uma ideia de 

fracasso, no tocante à formação de leitores críticos. Assim, o objetivo deste artigo 

é apresentar a importância das crônicas humorísticas na formação do leitor 

crítico do Ensino Médio. Os textos Inferno Nacional, O Apanhador de Mulher e A 

estranha passageira corpus literário de Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) 

foram selecionados para a efetivação desta proposta pedagógica fundamentada 

nas teorias de Eco (1993), Zapone (2004) entre outros. Posteriormente com a 



aplicação da sequência didática na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Vital Brasil, em Maringá, no ano de 2011, 3º 

período do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do 

Estado do Paraná, e também compartilhado com os professores do Grupo de 

Trabalho em Rede/2011 (GTR) que contribuíram com suas sugestões, reflexões 

e aplicação de algumas atividades em sua prática pedagógica, concluiu-se que 

os alunos mantiveram uma relação significativa, crítica e consciente com a leitura 

destas crônicas e de outros gêneros. As atividades sugeridas ratificaram o 

trabalho de leitura demarcado na Estética da Recepção e na Teoria do Efeito, 

estabelecidas, respectivamente, por Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser e como 

referencial metodológico seguiram as cinco etapas do Método Recepcional 

sugeridas por Aguiar e Bordini. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A crônica humorística como um recurso no processo cognitivo na 

formação do leitor crítico 

Palavras-chave: Leitores; crônicas; leitura; método recepcional. 

Resumo: A função básica da escola é oferecer meios de desenvolver as 

potencialidades dos alunos no que condiz à formação de leitores críticos, 

competentes e transformadores na e da sociedade em que atuam. As atividades 

com crônicas humorísticas nesta sequência didática ratificarão o trabalho de 

leitura, demarcado na Estética da Recepção e na Teoria do Efeito, estabelecidas 

respectivamente por Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser. As estratégias que 

serão desenvolvidas ressaltarão a analogia do leitor com o texto literário e sua 

realidade. Assim, como referencial metodológico, esta sequência seguirá as 

cinco etapas do Método Recepcional sugeridas pelas professoras Bordini e 

Aguiar: determinação do horizonte de expectativas, atendimento do horizonte de 

expectativas, ruptura do horizonte de expectativas, questionamento do horizonte 

de expectativas e ampliação do horizonte de expectativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIENE APARECIDA SGOBERO 

ORIENTADOR: Mirian Hisae Yaegashi Zappone 



IES:  UEM 

Artigo  
Título: A EDUCAÇÃO LITERÁRIA NA PERSPECTIVA DOS ESTUDOS DE 

LETRAMENTO 

Palavras-chave: Literatura Canônica; Literatura Muiltissemiótica; Letramento; 

Formação de leitor. 

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos em projeto de 

intervenção desenvolvido com alunos de 8ª série do Colégio Estadual Dom 

Bosco cujo objetivo foi o de traçar novas perspectivas para o ensino de Literatura 

na Educação Básica e auxiliar na formação de leitores capazes de vivenciar o 

texto literário, numa relação dialógica, para a construção de sentidos, na 

perspectiva dos estudos de letramento. Para tanto, oportunizamos ao aluno o 

contato com a ficcionalidade de textos canônicos e multissemióticos; o 

reconhecimento das convenções de enunciados ficcionais que permeiam a 

prosa e o verso; o estudo, de forma temático-comparativa, de obras do presente 

e do passado, observando as intertextualidades entre eles; a percepção da 

relação do objeto de estudo com a realidade ou o contexto de produção, bem 

como compreensão de que o autor recria, transfigura, em maior ou menor grau 

a realidade do seu tempo, devolvendo ao mundo uma interpretação própria e 

subjetiva, conforme o seu estilo particular e o do contexto no qual está inserido. 

A teoria utilizada foi a que envolve as convenções do texto literário, tanto da 

poesia quanto da prosa, bem como as suas especificidades espaço-temporais, 

por meio de uma abordagem diferenciada da literatura canonizada e a introdução 

de outras modalidades de discurso ficcional. Esses conhecimentos puderam 

proporcionar ao aluno a oportunidade de conhecer a obra literária nas suas 

funções social, psicológica e formadora, favorecendo o seu letramento literário. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título:  
Palavras-chave: sem palavras-chave 

Resumo: sem resumo 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: LUCILA CRISTINA DE PAULA CARDOSO STRAUSS 

ORIENTADOR: Nerynei Meira Carneiro Bellini 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Navegando no Mundo Fantástico dos Contos 

Palavras-chave: oralidade;leitura, literatura;produção 

Resumo: As razões que levam a maioria dos alunos a não lerem ou não 

compreenderem de forma satisfatória os textos lidos é o objeto desse estudo. 

Está claro que a leitura, hoje, é vista como algo bastante maçante e 

desagradável para nossos alunos, por isso torna-se necessário investigar o 

porquê isso ocorre e o que os afasta da leitura e dificulta a compreensão leitora. 

Para investigar essa situação e buscar fundamentos que possam nortear o 

trabalho com leitura de forma mais eficiente, realizou-se essa pesquisa cuja 

aplicação ocorreu no Colégio Estadual Heloísa Infante Martins Ribeiro - Ensino 

Fundamental e Médio, no município de Santo Antônio da Platina, levando até 

eles a leitura literária que satisfaça suas necessidades, provoque emoções,em 

suma, desperte o desejo no leitor. Essa referida pesquisa possibilitou a 

construção de estratégias, para a aplicação de atividades de implementação que 

pretendiam desenvolver a compreensão leitora e consequentemente a escrita 

nos alunos de 5ª série. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Navegando no Mundo Fantástico dos Contos 

Palavras-chave: oralidade; leitura; literatura infantojuvenil e produção de textos. 

Resumo: A extensão dessa proposta justifica-se porque busca minimizar um 

problema que é muito sério em nossa sociedade: o desinteresse pela leitura 

cujas conseqüências são a precária qualidade dos textos escritos pelos alunos 

e a desinformação. Objetiva contribuir com o enfrentamento das defasagens de 

aprendizagem. Ainda, intenta ajuda-los na superação das dificuldades de leitura 

e escrita, por meio das leituras literárias. Uma alternativa pedagógica que 

contribuirá para promover aprendizagens efetivas da leitura e da escrita, 

considerando o aluno tanto em seu aspecto cognitivo, quanto no aspecto afetivo. 

Nesta produção de unidade didática, a proposta é de um trabalho na perspectiva 

do gênero discursivo (conto). As histórias educam e estimulam o 



desenvolvimento da atenção, reflexão e linguagem. Embasa-se em uma 

metodologia centrada no leitor, o método recepcional de ensino da literatura que, 

segundo Bordini e Aguiar, enfatiza a comparação entre o familiar e o novo, entre 

o próximo e o distante, no tempo e no espaço. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIMARA BARBIERI SVERSUT DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A (re) descoberta da poesia em sala de aula: uma perspectiva além das 

palavras 

Palavras-chave: Poesia, Leitura, Estética da Recepção 

Resumo: A leitura e a sensibilidade ultimamente tem competido de forma desleal 

com as mídias pois encontra-se nas salas de aula forte resistência por parte dos 

alunos em relação às manifestações orais e escritas que explorem sentimentos. 

O gênero textual Poesia foi proposto por se tratar de textos curtos, o que torna o 

ato de ler mais prazeroso. Nesse contexto este artigo descreve os resultados 

obtidos, bem como as dificuldades encontradas no decorrer da implementação 

do Projeto de Intervenção Pedagógica, realizado com alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio do período matutino, do Colégio Estadual Flauzina Dias Viégas 

E.F.M., na cidade de Paranavaí, Paraná. O objetivo foi o de despertar o gosto 

pela leitura de textos poéticos para uma melhor compreensão do mundo no qual 

os alunos estão inseridos bem como a consequente melhora da autoestima, 

aliada ao uso das novas tecnologias pautado na concepção teórica da Estética 

da Recepção, contemplada nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

(2008), a qual considera fundamental no processo da leitura, a figura do leitor. 

Face ao exposto, o trabalho configurou-se através de leituras e produção de 

textos poéticos bem como a criação de um blog coletivo dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A (re) descoberta da poesia em sala de aula: uma perspectiva além das 

palavras 



Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros discursivos; Poesia. 

Resumo: A leitura e a sensibilidade têm competido de forma desleal com as 

mídias pois encontramos nas salas de aula uma forte resistência por parte dos 

alunos em relação a manifestações orais e escritas que explorem sentimentos. 

Este projeto de intervenção pedagógica apresenta uma proposta de sensibilizar 

o aluno ao ler poemas, aproximá-los do universo poético promovendo uma 

melhor compreensão do mundo que o cerca bem como a consequente melhora 

da autoestima. O gênero textual Poesia foi proposto por se tratar de textos 

curtos, o que torna o ato de ler mais prazeroso e por ser destinado a alunos de 

uma faixa etária em que as emoções estão aflorando. Nesse contexto, este 

trabalho se caracteriza como uma pesquisa social aplicada de maneira 

qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de despertar 

o interesse pelo gênero poético em que o aluno consiga preencher os espaços 

vazios com o seu conhecimento prévio de mundo e refletir acerca do que lê. A 

pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Flauzina Dias Viégas, na 

cidade de Paranavaí, no ano de dois mil e onze. Os sujeitos da pesquisa serão 

os alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Para a coleta de dados será 

realizada uma sondagem entre os educandos para verificar o nível de 

conhecimento dos mesmos em relação ao gênero Poesia. Face ao exposto, o 

trabalho se configurará para leituras e produção de textos poéticos e criação de 

um blog coletivo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIMARA GUIZELLINI 

ORIENTADOR: Marines Lonardoni 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A leitura como libertadora da estagnação cultural e política a partir do 

gênero perfil 

Palavras-chave: Leitura; leitor; gêneros textuais; perfil; autonomia. 

Resumo: A sociedade contemporânea passa por uma fase de transição que 

requer mudanças, tanto no sistema educacional como em todos os setores da 

atividade humana. Como o acesso ao aprendizado da leitura tem sido um dos 



múltiplos desafios da escola, este artigo apresenta resultados de atividades em 

que a leitura foi utilizada a partir dos estudos dos gêneros textuais, 

especificamente o gênero perfil. Nesse sentido, o trabalho teve como principal 

objetivo propiciar aos educandos o acesso a variados gêneros textuais, a fim de 

conscientizá-los sobre a importância de perceberem os recursos linguísticos, a 

intencionalidade e o implícito nas entrelinhas dos textos, através das várias 

possibilidades de leitura que um mesmo texto traz. Para tanto, foram realizadas 

leituras de perfis de pessoas famosas da atualidade e do interesse da clientela; 

leitura e análise de um filme; construção coletiva do perfil da turma e, para 

finalizar, produção individual dos alunos, criando seus próprios perfis. Como 

resultado, esse material procurou contribuir para que a escola se tornasse um 

espaço diferente para o educando, onde as práticas de linguagem incentivassem 

a formação de jovens leitores rumo a uma conquista de autonomia, cientes de 

que toda palavra está carregada de conteúdo ideológico. Pode-se dizer, 

portanto, que os alunos que antes não se sentiam motivados a ler, após o 

trabalho com o gênero perfil, demonstraram interesse e prontidão para realizar 

leituras que os ajudem a tomar consciência de sua realidade, no sentido de 

inteirar-se do mundo em que vivem e dar sentido a ele. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A LEITURA COMO LIBERTADORA DA ESTAGNAÇÃO CULTURAL E 

POLÍTICA A PARTIR DO GÊNERO PERFIL 

Palavras-chave: leitura; intencionalidade; gêneros textuais; perfil; autonomia 

Resumo: A sociedade passa por uma fase de transição. Isso requer mudanças 

tanto no sistema educacional como em todos os setores da atividade humana. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares (2008), a escola tem um papel muito 

importante no desenvolvimento dessas ações. É sua função, como instituição 

social, possibilitar aos educandos o acesso aos bens culturais, científicos e 

tecnológicos existentes. Este é um dos desafios desse material didático, que o 

aluno encontre na escola espaço para as práticas de linguagem que lhe 

possibilitem interagir nas mais diferentes circunstâncias de uso da língua, em 

esferas públicas e privadas. Para tanto, serão realizadas as seguintes 

atividades: questionamento para verificar o nível de leitura de cada aluno; leituras 

diversificadas do gênero perfil de pessoas famosas do interesse da clientela 



informada no projeto; assistir ao filme “Homens de Honra”; construir no quadro o 

perfil da turma; trabalhar alguns itens para tentar formar o hábito da leitura nos 

alunos e, para finalizar, produção individual por parte do aluno criando o seu 

perfil. Esse material foi elaborado com o objetivo de conscientizar os educandos, 

a partir da leitura do Gênero Perfil, sobre a importância de se perceber a 

intencionalidade e os recursos linguísticos presentes em cada texto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUCIMARA PEREIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Annie Rose dos Santos 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: AS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DE ENSINO 

Palavras-chave: Recursos tecnológicos; BrOffice, material pedagógico 

Resumo: Este artigo é o resultado do trabalho desenvolvido no Colégio Estadual 

Professor Paulo Aberto Tomazinho – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, 

localizado no Município de Umuarama – PR, com os professores de Língua 

Portuguesa nos turnos matutino, vespertino e noturno. Primeiramente, foi 

realizado um encontro para apresentação do trabalho, com o objetivo de 

demonstrar aos professores os diversos recursos tecnológicos existentes ao seu 

dispor e motivá-los a explorar todas as suas possibilidades em suas aulas. Na 

sequência, foi apresentado o material didático, elaborado em forma de passo a 

passo para que todos os professores possam utilizar os recursos disponíveis nas 

escolas sem que nenhuma (ou quase nenhuma) dúvida perdure, material este 

edigido em linguagem simples e muito bem detalhado, abrangendo as suítes de 

programa escritório BrOffice, editor de textos (writer), apresentações em forma 

de slides (impress), a pesquisa na internet e a captura de imagens e vídeos, e o 

modo de salvá-los em formato compatível para ser apresentado na TV pendrive, 

etc. Foi ofertado aos professores de Língua Portuguesa que demonstraram 

interesse, além do material referido, treinamento prático para o uso dessas 

tecnologias, transmitindo as técnicas de construção do material pedagógico e 

utilizando as tecnologias descritas. Esse material também está disponível aos 

demais professores como uma maneira de divulgação do trabalho bem como 



forma de incentivo ao uso dos recursos existentes em seus locais de trabalho, 

as escolas paranaenses. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As tecnologias como ferramentas de ensino 

Palavras-chave: educação; interesse; tecnologia; 

Resumo: As tecnologias fazem parte da vida de todos, e nós professores 

também nos deparamos com esse novo instrumento de trabalho. Todos esses 

avanços tecnológicos atuais não fazem parte de nossa formação e sabemos que 

as mudanças não acontecem com tanta facilidade, mas também temos que 

reconhecer que o uso dos ambientes virtuais facilita a aprendizagem, melhora a 

qualidade de nossas aulas e, principalmente, aumenta o interesse dos alunos 

por elas. Este material didático mostra aos professores de Língua Portuguesa 

algumas técnicas de como preparar aulas com o auxílio dos recursos midiáticos 

presentes nas escolas, usando a suíte de programas BrOffice, editor de textos 

(Writer), apresentação de slides (Impress), e a captura de imagens , bem como 

salva-los em formato compatível para ser apresentado na TV pen drive. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUIZ CEZAR MIRANDA 

ORIENTADOR: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: A ludicidade como estratégia para o desenvolvimento de práticas de 

leitura 

Palavras-chave: contos; lúdico; retextualização; HQs; jogos 

Resumo: Este artigo discute alguns desafios que cercam a leitura de textos 

literários feitas por alunos, em contraponto às novas e sedutoras mídias que nos 

cercam nos dias de hoje. Levando em conta a preocupação com o lugar que a 

literatura ocupa no dia-a-dia dos alunos, este artigo tem a finalidade de resgatar 

o lúdico no ambiente escolar. É um convite aos educadores, principalmente aos 

de Língua Portuguesa, para conhecer, experimentar, sonhar e fantasiar sobre 

esse importante instrumento que está mais à mão do que pensamos. Também 



tem a intenção de mostrar a ludicidade como um caminho para melhorar as 

relações entre o aluno e textos literários, resgatando a leitura na vida do 

educando. Demonstrar que o lúdico pode ser considerado um “laboratório” que 

merece a devida atenção dos educadores, fazendo com que o educando adquira 

a experiência necessária para compreender naquele instante, ou mais tarde, um 

pouco do mundo real. E também demonstrar os resultados da retextualização de 

contos com a transformação deles em pequenas histórias em quadrinho e, em 

outra oportunidade, em jogo de tabuleiro, aplicados em uma turma do 6.º ano de 

uma Escola Pública. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A ludicidade como estratégia para o desenvolvimento de práticas de 

leitura 

Palavras-chave: contos; lúdico; retextualização; HQs; jogos 

Resumo: Esta Unidade Didática destina-se aos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. É uma produção resultante dos estudos realizados no Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE. É uma ação intencional voltada para a 

melhoria da qualidade de ensino, embasada no enfrentamento de uma das 

problemáticas mais recorrentes no cotidiano de nossas escolas: a aversão à 

leitura nas aulas de Língua Portuguesa. A escolha do tema para a realização 

desta pesquisa foi resultado de experiência própria e de conversas com outros 

colegas professores, que se sentem desarmados diante do contínuo aumento da 

“indisponibilidade” do aluno no que se refere à leitura em sala de aula. Esta 

Unidade Didática apresenta uma proposta de atividades que, ao serem 

trabalhadas, poderão amenizar os entraves nas relações entre os alunos e os 

textos literários, com uma metodologia voltada para o lúdico, com o intuito de 

resgatar a leitura na vida dos educandos, auxiliando-os na construção e na sua 

formação como leitores, com a retextualização de contos, transformando-os em 

histórias em quadrinhos e em jogos de tabuleiro. 
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IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: A POESIA COMO MEDIADORA PARA UM ESTUDO CRÍTICO DA 

TEXTUALIDADE 

Palavras-chave: Gênero Poético; Método Recepcional; Análise; Leitura. 

Resumo: Este artigo está respaldado na necessidade de conhecer o motivo pelo 

qual os alunos da 1ª série do Ensino Médio encontram dificuldades em ler e 

interpretar diferentes gêneros textuais, dentre eles o gênero poético. Diante 

disso, o presente artigo tem o objetivo de relatar a aplicação da pesquisa 

realizada no projeto PDE, além de analisar o desenvolvimento das habilidades 

de leitura e a análise crítica discursiva dos gêneros textuais, por parte dos 

educandos. A aplicação do projeto foi despertando o senso critico do educando, 

por meio da leitura e compreensão de textos, tendo como recurso os textos 

poéticos, o que levou os alunos a pensar num processo de transformação e 

ampliação dos horizontes. O projeto cumpre com os anseios que vem ao 

encontro da proposta das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa (2008). 

Neste artigo, trabalhamos com o tema da implantação do projeto, abordando o 

estudo da poesia com o auxilio do Método Recepcional, proposto por Bordini 

(1988), em que o aluno, buscando seus conhecimentos prévios sobre poema e 

poesia, passa a desenvolver uma responsabilidade ideológica, o que intervém 

de forma positiva nas relações pessoais e contribui para uma melhora na leitura 

e na interpretação de diferentes gêneros textuais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A POESIA COMO MEDIADORA PARA UM ESTUDO CRÍTICO DA 

Palavras-chave: Gênero Poético; Método Recepcional; Análise; Leitura 

Resumo: A relevância do presente projeto se justifica pela necessidade de se 

conhecer o motivo pelo qual os alunos da 1ª série do EM encontram dificuldades 

em ler e interpretar diferentes textos, dentre eles, os textos poéticos. Com o 

objetivo de desenvolver nos alunos de 1ª série do EM as habilidades de 

interpretação e de compreensão dos diferentes textos de cunho crítico, tendo 

como recurso o gênero poético. A poesia, ao ser trabalhado no Método 

Recepcional, proposto por Bordini (1998) aguça o mágico e o lúdico. Partindo da 

realidade dos alunos, o professor poderá desenvolver estratégias que os levem 



a compreensão dos clássicos, pode-se pensar na prática de leitura de poemas 

observando o discurso literário por meio da leitura de poemas. Utilizando seu 

conhecimento prévio sobre o tema, fazendo relações, elaborando hipóteses, 

chegando a interpretações e compreensões feitas sem a interferência direta de 

um leitor mais experiente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUZIA DE LOURDES MORIGGI 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Compreendendo e vivendo o sentido das palavras. 

Palavras-chave: Linguagem figurada. Figuras de linguagem. Aplicabilidade. 

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa de estudos embasados numa 

metodologia didático- pedagógica de ação-reflexão-ação, que teve como 

objetivo inserir o educando em atividades que o levassem a refletir sobre o efeito 

de sentido produzido pela palavra em seu contexto. O projeto inicial fez parte do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), e foi desenvolvido com 

alunos do Ensino Fundamental e Médio do CEEBJA de Paranavaí. A pesquisa 

teve o propósito de elaborar um material didático-pedagógico fundamentado 

teoricamente em leituras sobre a linguagem figurada. A prática foi desenvolvida 

em várias etapas, com análises em trechos de poemas de autores diversos, 

provérbios e trechos de discursos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

observando a linguagem figurada empregada na formalidade da língua e 

aplicada na comunicação diária. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 

podendo ser comprovados com atividades que confirmam o despertar para o 

reconhecimento da palavra na ação dinâmica, e articulada na comunicação 

social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Compreendendo e vivendo o sentido das palavras 

Palavras-chave: figura de linguagem; linguagem figurada; aplicabilidade. 



Resumo: A temática envolvida neste Material Didático toma a linguagem 

figurada na comunicação diária como ponto de partida para desenvolver uma 

proposta pedagógica de açãoreflexão-ação, na qual o educando está inserido e 

que o efeito do sentido da palavra será o foco central no uso da linguagem no 

dia a dia. Esta proposta, partindo como uma das metas do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado de Educação – 

SEED – PR, objetiva portanto, possibilitar ao educando o contato com uma 

prática discursiva, em que o sentido da mensagem está centrado na linguagem 

figurada não somente de forma estática, geralmente exemplificada nos livros 

didáticos ou nos manuais de teorias, mas de uma forma dinâmica, 

particularmente quando utilizada nos discursos do ex-Presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: LUZIA MARQUES QUEIROZ 

ORIENTADOR: Nelci Alves Coelho Silvestre 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A RECEPÇÃO DA NARRATIVA UM GAROTO CHAMADO RORBETO, 

DE GABRIEL, O PENSADOR 

Palavras-chave: Leitura; literatura; formação do leitor. 

Resumo: O presente artigo contém a descrição de uma experiência de um 

professor PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional 2010/2011) com o 

ensino de literatura no Ensino Fundamental (5ª série, 6º ano). Partindo dos 

pressupostos teóricos da Estética da Recepção, o objetivo deste trabalho 

consistiu em promover a leitura do texto literário Um garoto chamado Rorbeto, 

de Gabriel, o Pensador, numa relação dialógica com outras linguagens artísticas 

como a música, a poesia, o cinema e com problemas da atualidade como o 

analfabetismo do pai do protagonista e o fato de ele se considerar diferente por 

possuir um dedo a mais na mão direita. Tal proposta decorre em função do 

crescente desinteresse dos alunos do Ensino Fundamental quanto à prática da 

leitura e da necessidade de superar essa realidade. Para tanto, verificou-se que 

é preciso proporcionar aos leitores mirins textos literários que venham ao 



encontro de seus anseios, com o intuito de que se mantenham motivados à 

prática da leitura. O incentivo à leitura por meio de diferentes gêneros textuais 

teve o propósito de ampliar os horizontes de expectativas dos alunos além de 

desafiar sua compreensão enquanto leitores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A recepção da narrativa “Um garoto chamado Rorbeto”, de Gabriel O 

Pensador 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Formação do Leitor. 

Resumo: Optamos por aplicar o projeto para alunos da 5ª série (6º ano) porque 

acreditamos que a temática escolhida vem de encontro as suas necessidades. 

Nosso projeto está focado na Estética da Recepção, teoria que fundamenta a 

leitura do texto literário. Nosso objetivo é promover o incentivo à leitura literária. 

Para tanto subdividimos a sequência em módulos, totalizando 32 aulas. Cada 

módulo apresenta diferentes etapas. Essas etapas têm o intuito de despertar o 

interesse de nosso aluno leitor, para formação de um leitor competente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MAELY BARBOSA 
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IES:  UEL 

Artigo  
Título: A UTILIZAÇÃO DO BLOG COMO INCENTIVO DE LEITURA E 

DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 

Palavras-chave: Leitura - literatura - blog 

Resumo: Este material propôs o uso do blog como espaço de interação entre 

leitores, uma vez que vem ao encontro das expectativas e necessidades da 

educação básica, articulando a teoria e a prática para amenizar os problemas já 

instalados nesse nível de ensino. Ler uma obra literária e, a partir dela elaborar 

textos em gêneros diversos para publicar em um blog, foi uma estratégia 

produtiva, uma vez que o aluno passou a ter um interlocutor real. A autoria na 

internet - nesse caso, por meio da criação de blog –, também possibilitou a 

socialização dos conhecimentos, permitindo recebimento de críticas e a 



complementação de ideias, levando novamente a reflexão sobre conceitos 

elaborados. Sendo assim, este projeto propiciou atividades de leitura e produção 

de gêneros textuais como formas de atender a diversas intenções de 

comunicação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A UTILIZAÇÃO DO BLOG COMO INCENTIVO DE LEITURA 

E DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA 

Palavras-chave: Gêneros textuais; blog;interção 

Resumo: O presente material pedagógico vai partir da elaboração de um blog 

com o intuito de aprimorar a capacidade de leitura e produção de gêneros 

textuais como forma de atender a diversas intenções de comunicação. O que se 

propõe com esse material é que, a partir da leitura de uma obra literária, sejam 

elaborados textos em gêneros diversos, para serem publicados em um blog. Isto 

porque a autoria na internet - nesse caso, por meio da criação de blog – 

possibilita a socialização dos conhecimentos, permitindo recebimento de críticas 

e a complementação de ideias, levando novamente a reflexão sobre conceitos 

elaborados. . Ler uma obra literária e, a partir dela elaborar textos em gêneros 

diversos para publicar em um blog é uma estratégia produtiva, uma vez que o 

aluno passa a ter um interlocutor real. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MAGDA DO ESPIRITO SANTO 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Santos Simon 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O GÊNERO CONTO: UMA POSSIBILIDADE DE LEITURA PRAZEROSA 

E SIGNIFICATIVA 

Palavras-chave: conto; literatura; sequência didática 

Resumo: O presente artigo está vinculado à finalização da formação continuada 

realizada no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/SEED que 

busca proporcionar ensino de qualidade para a Educação Pública. A proposta 

do projeto visou oportunizar ao aluno o contato com o gênero conto para melhor 



conhecê-lo, apreciá-lo e para melhor compreendê-lo. A leitura, principalmente de 

obras literárias, possui papel fundamental na formação do indivíduo crítico e 

reflexivo, permitindo-lhe entendimento do seu cotidiano vindo a contribuir com 

transformações sócio-culturais. Particularmente, nesse projeto, apresentamos o 

gênero literário conto de forma prazerosa e significativa a alunos do 9º. ano do 

ensino fundamental. Optamos por trabalhar com este gênero por o julgarmos 

fundamental na formação deste leitor. Desse modo, o trabalho pedagógico com 

a língua portuguesa considerou o processo dinâmico e histórico dos agentes na 

interação verbal, tanto na constituição social da linguagem, quanto dos sujeitos 

que por meio dela interagem. Cada unidade foi organizada com suas 

especificidades e objetivos, tendo início com a apresentação do projeto, 

características do gênero textual, autores e na sequência os contos sendo 

estudados em sua íntegra, incluindo dramatizações, entrevistas, relatos, resumo 

e produção final de contos que foram editados no blog da escola. O resultado 

obtido foi satisfatório, visto que a prática e o desenvolvimento das atividades 

ampliaram espaços de interação, estimulando o hábito de leitura, da escrita, o 

senso crítico, mediante as situações apresentadas pelas leituras, assim 

provocando mudanças e aprendizados significativos no decorrer do processo de 

estudo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O gênero conto: uma possibilidade de leitura prazeros e significativa 

Palavras-chave: conto; literatura; sequência didática 

Resumo: Os textos literários são essenciais para a formação do aluno. Eles 

atendem à necessidade de ficção e fantasia, ajudam na formação do caráter, 

auxiliam a adquirir conhecimento de mundo e de si mesmo. Entendemos que 

pela qualidade de experiência de leitura que se possa propiciar ao aluno, ocorra 

o aperfeiçoamento de sua formação como leitor proficiente, inclusive como leitor 

literário e produtor de textos, além de minimizar o descompasso da educação. 

Para isso, utilizaremos três contos literários: “A moça tecelã”de Marina Colasanti, 

“Noite de almirante”de Machado de Assis e “História de todos os dias”de 

Orígenes Lessa. O tema desses textos tratam de relacionamento amoroso e 

suas possíveis implicações, o que está diretamente ligado ao contexto 

psicossocial do educando. O trabalho está estruturado em sequência didática 



que compõe um conjunto de oficinas com atividades de linguagem numa 

dimensão discursiva, permitindo ao aluno promover ações por meio da prática 

da oralidade, da leitura e da escrita em situações de uso real e significativo da 

língua. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Confabulando no Século XXI 

Palavras-chave: Leitura; gêneros discursivos; fábulas 

Resumo: Este projeto apresentou uma proposta de estudo do gênero textual 

fábula, que teve por objetivo incentivar o gosto pela leitura, compreendê-la além 

da decodificação das palavras, e oportunizar o conhecimento dos elementos 

composicionais do gênero, a fim de propiciar a oportunidade do confronto entre 

textos de épocas diferentes. Através desse gênero textual mediou-se o ensino 

da língua agregando ainda o desenvolvimento linguístico-discursivo, ampliando 

discussões que envolveram valores éticos e morais, com a finalidade de uma 

possível mudança de atitudes nos alunos, visando a torná-los cidadãos críticos 

e sujeitos participativos. Verificou-se que a análise das fábulas tornou-se um 

estímulo para mobilizar a aprendizagem dos estudantes, tanto na condição de 

leitores quanto de produtores de textos. O trabalho com leitura e compreensão 

desse gênero textual contribuiu para desenvolver a oralidade, a leitura e a 

escrita. Para isso, foram desenvolvidas atividades organizadas em forma de 

Sequência Didática, planejadas para ensinar uma prática social de referência, 

utilizando-se das fábulas como instrumento de análise crítica. O trabalho 

intitulado Confabulando no Século XXI, foi realizado através de leituras, análises, 

discussões, comparação de diversas fábulas, o uso da Internet, além de 

posterior produção de textos, para alunos da 6ª série do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Enira de Moraes Ribeiro, na cidade de Paranavaí-PR, no ano 

de dois mil e onze. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Confabulando no Século XXI 

Palavras-chave: Leitura; gêneros discursivos; fábulas. 

Resumo: A temática deste Material Didático é Leitura e Escrita: um grande 

desafio na atualidade. Assim sendo, visa a um estudo do gênero textual fábula, 

que tem por objetivo incentivar o gosto pela leitura, compreendê-la além da 

decodificação das palavras, contribuir com a aprendizagem e oportunizar o 

conhecimento dos elementos composicionais do gênero, a fim de propiciar a 

oportunidade do confronto entre textos de épocas diferentes. Espera-se que 

esse gênero textual possa mediar o ensino da língua agregando ainda o 

desenvolvimento linguístico-discursivo, ampliando discussões que envolvam 

valores éticos e morais, com a finalidade de uma possível mudança de atitudes 

nos alunos, possibilitando que se tornem cidadãos críticos e sujeitos 

participativos. Para isso, pretende-se desenvolver atividades organizadas em 

forma de Sequência Didática, planejadas para ensinar uma prática social de 

referência, com o propósito de oferecer as fábulas para análise crítica. O trabalho 

será realizado através de leituras, análises, discussões, reflexões, comparações 

e produções do gênero textual fábulas, com o apoio de materiais variados, 

inclusive com o uso da Internet. Considerando-se que as fábulas podem ser 

estímulo para mobilizar a aprendizagem dos estudantes, tanto na condição de 

leitores quanto na de produtores de textos, pretende-se que o trabalho com 

leitura e compreensão desse gênero textual contribua para desenvolver nos 

estudantes a oralidade, a leitura e a escrita. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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ORIENTADOR: Maria Elena Pires Santos 
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Artigo  
Título: Animação: uma possibilidade de produção de material didático 

pedagógico 

Palavras-chave: produção; digital; pedagógico 



Resumo: O presente artigo resulta de um trabalho idealizado e concretizado 

durante o curso PDE e aplicado no segundo semestre de 2011. O objetivo 

proposto foi mostrar as diversas possibilidades de produção de material didático 

pedagógico a partir de equipamentos digitais, os quais são devidamente 

equipados com softwares específicos para tal. Durante os trabalhos foram 

produzidas várias animações digitais, com temas da área de Português, História 

e Artes. São recursos que exigem tanto um melhor conhecimento e operação 

quanto uma atenciosa leitura e releitura do material de apoio, como as obras que 

serviram de inspiração para o enredo das animações/curta metragem. Ficou bem 

entendido, pelos participantes, que o uso destes muito facilita tanto o trabalho do 

docente nos encaminhamentos dos conteúdos quanto o entendimento do 

educando, que vê, assim, uma metodologia inovadora pelo fato desta inteirar-se 

com o ‘novo’ que faz parte na atualidade no cotidiano dos jovens. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ANIMAÇÃO: UMA POSSIBILIDADE DE USO DA TECNOLOGIA PARA 

A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

Palavras-chave: dispositivos; digitais; produção, material; didático-pedagógico 

Resumo: A escola deve repensar a educação com vistas a fazer uso dos últimos 

dispositivos digitais. É preciso fazer destes novos equipamentos ferramentas 

aliadas para a produção de material didático-pedagógico, o que não implica em 

deixar o quadro negro, o giz e um livro didático. Na práxis, é preciso integrar 

novas formas de desenvolvimento e uma das possibilidades é a produção de 

curta-metragem. Pois ainda vemos o audiovisual como mero complemento de 

atividades verdadeiramente educativas, como recurso adicional em relação ao 

processo educacional. Mas a ‘montagem’ de uma animação, de um curta-

metragem pode fazer, tanto da aula, do ponto de vista do professor, como do 

aprendizado, um exercício bem mais prazeroso e muito proveitoso, pois pode-

se ‘brincar’ com esses mecanismos todos na produção da ‘animação’ tendo 

como pano de fundo os conteúdos programáticos, principalmente os da área de 

Português, Artes e História, num trabalho multidisciplinar. Os novos instrumentos 

têm uma característica bem diferente do que conhecemos e praticamos há 

tempos – quadro negro, giz, e livro - pois são flexíveis e oferecem múltiplas 

combinações, dando origem a diferentes opções de produção. São mudanças 



na forma de comunicação que geram necessidade de que os encaminhamentos 

dos conteúdos sejam diferenciados dos tradicionais. Afinal, é preciso que os 

alunos usufruam mais intensamente da emoção que os conteúdos podem 

provocar interpretando as imagens criadas com a leitura e produção, refletindo 

a partir delas, reconhecendo valores diferentes e questionando os seus próprios. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARA CRISTINA BARBOM LOPES 

ORIENTADOR: Jaime dos Reis Sant Anna 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: UMA LEITURA CRÍTICA DO GÊNERO CONTOS DE FADAS NO 

ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 

Palavras-chave: Leitura; Gênero Textual; Contos de fadas 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados da 

implementação do Projeto PDE intitulado “Uma leitura crítica do gênero contos 

de fadas no ensino de Língua Portuguesa”, cuja proposta foi à aplicação, nas 

aulas de Língua portuguesa, de uma unidade didática com o gênero textual 

contos de fadas. Tomou-se por base a proposição de incentivo à leitura através 

do gênero discursivo e por meio da unidade didática. A proposta teve como 

objetivo contribuir para o ensino de Língua Portuguesa como parte do Programa 

de Desenvolvimento Educacional PDE do Estado do Paraná, no segundo 

semestre de 2011. Os resultados revelam que há um interesse muito maior pela 

leitura quando usamos um material didático interessante apresentado por meios 

de gêneros textuais, nesse caso específicos o gênero textual contos de fadas. 

Pode-se concluir que é relevante o ensino de Língua Portuguesa por meio de 

leitura de textos diferenciados e dos gêneros textuais. Trabalhar com contos de 

fadas foi algo muito interessante e prazeroso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensinando leitura e interpretação de textos em língua portuguesa, dentro 

dos intertextos dos contos de fadas. 

Palavras-chave: Contos de Fadas; intertexto; gêneros; leitura 



Resumo: Como os contos de fadas são uma variação do conto popular “fábulas”, 

estes produzem encantamento. Por lidarem com conteúdos de sabedoria 

popular e com conteúdos essenciais de condição humana é que esses contos 

de fadas são importantes, perpetuando-os até hoje. Neles encontramos o amor, 

os medos, as dificuldades de ser criança, as carências (materiais e afeto), as 

buscas, etc. a atividade de leitura dos contos de fadas, fará com que o aluno 

pense livremente e o levará a uma leitura crítica. Esta atividade também fará com 

que este aluno tenha um maior interesse pela leitura. A leitura transforma o 

homem. Neste trabalho usamos intertextos de Chapeuzinho Vermelho, pois este 

possui um material riquíssimo para ser explorado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCELA HAMMERSCHMIDT BAGGIO 

ORIENTADOR: Luciane Braz Perez Mincoff 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A RECONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DO TEXTO E A FORMAÇÃO DO 

LEITOR 

Palavras-chave: Formação; Leitor; Leitura 

Resumo: Na tentativa de amenizar as distâncias que separam alunos de leitores 

e na busca de aprimorar o desenvolvimento da leitura na escola, preocupando-

se com a formação do leitor, cuidando para que o processo do aprendizado desta 

prática aconteça com eficácia, resultando numa leitura desveladora de 

significados desenvolveu-se o estudo “A reconstrução de sentidos do texto e a 

formação do leitor”, que entende a prática da leitura como uma complexa 

atividade a ser desenvolvida pela escola, necessitando, para seu 

aprimoramento, uma retomada das teorias que embasam as experiências dos 

professores em sala de aula. Partindo-se deste pressuposto, este estudo aponta 

que um bom trabalho de leitura deve basear-se nas quatro etapas que, segundo 

a Psicolinguística Aplicada à Leitura, compõem este processo: a decodificação, 

a compreensão, a interpretação e a retenção. Aplicado na 7ª série B do Ensino 

Fundamental, do período vespertino, do Colégio Estadual Pedro II – Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional, no município de Umuarama, no ano de 2011, 



o trabalho em questão permitiu que se concretizasse o pensamento de que se 

bem ensinada, a leitura intervém no processo de aprendizagem dos alunos 

tornando-os cidadãos críticos e capazes de constituir a sua própria história de 

sujeitos, pois a leitura é imprescindível e todo sujeito que lê e sabe o que lê e por 

que lê, assume sua responsabilidade ante a esta prática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A RECONSTRUÇÃO DE SENTIDOS DO TEXTO E A FORMAÇÃO DO 

LEITOR 

Palavras-chave: Formação; Leitor; Leitura 

Resumo: O material didático intitulado “A Reconstrução de Sentidos do Texto e 

a Formação do Leitor” visa trabalhar com a prática social da leitura, pois ensinar 

a ler é um dos muitos desafios enfrentados pela escola. Para tanto, nesta 

unidade didática, perpassar-se-á pelas quatro etapas que constituem o processo 

de leitura e que na sala de aula subsidiam o trabalho do professor na tentativa 

de formar leitores competentes, objetivando a introdução do aluno num mundo 

de letramentos. Assim, é necessário além de conhecer e compreender, associar 

teorias e práticas para se realizar aulas de leitura que proporcionem condições 

ao aluno de dar sentido ao texto. Cabe ao professor oportunizar ao discente um 

trabalho de interação entre o leitor, o texto e o seu autor, trabalho este que deve 

levar à ampliação dos modos de leituras e ao desenvolvimento adequado do 

leitor para que realize uma leitura autônoma, crítica e competente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA BARBARA ANGELICO 

ORIENTADOR: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: DIFICULDADES ORTOGRÁFICAS APRESENTADAS POR ALUNOS DE 

QUINTAS SÉRIES 

Palavras-chave: ortografia, aprendizagem, diagnóstico, enfrentamento. 

Resumo: RESUMO: A aprendizagem da ortografia tem sido motivo constante 

de preocupação entre pais e professores, uma vez que um número expressivo 



de alunos não tem superado os erros no decorrer da escolarização como se 

esperava que acontecesse. Embora estudos demonstrem que os erros fazem 

parte do processo de apropriação do sistema escrito, pesquisa por nós realizada 

mostra que os alunos de quintas séries (sextos anos), apresentam dificuldades 

significativas no que diz respeito à escrita das palavras, comprometendo, muitas 

vezes, a compreensão de suas produções textuais. Este trabalho surgiu da 

preocupação em levantar e analisar os erros ortográficos presentes nas 

produções escritas dessa série e sugerir atividades para seu enfrentamento. 

Nossa pesquisa foi realizada entre março e abril de 2011 nas quintas séries. 

Para diagnóstico utilizou-se uma tabela composta de quinze classificações dos 

erros ortográficos, dos quais, representações múltiplas foram uma das 

categorias mais observadas. Escolhemos a quinta série/sexto ano por 

apresentar maior número de problemas ortográficos, segundo os professores. 

Os resultados dessa pesquisa trazem informações que contribuem para o campo 

das discussões sobre o aprendizado da ortografia, bem como podem subsidiar 

professores quanto a tomadas de decisão no que se refere ao ensino desse 

conteúdo curricular. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dificuldades ortográficas apresentadas por alunos de 5as séries na 

expressão escrita 

Palavras-chave: Educando;  ortografia;  levantamento de dados ;  escrita. 

Resumo: Esta unidade didática tem o objetivo de refletir sobre dificuldades de 

ortografia observadas em pesquisa por nós realizada, com textos de alunos de 

quintas séries, visando propor atividades para o seu enfrentamento. A 

intervenção se efetuará no Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves EF/EM, no 

município de Catanduvas/PR, no qual atuamos como professora da disciplina de 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, 3º e 4º ciclos. Nesse contexto, 

frequentemente ouvimos de nossos pares, professores de outras disciplinas, a 

reclamação de que os educandos têm aversão em relação à produção escrita, 

devido às dificuldades ortográficas que comprometem a compreensão dos textos 

por eles produzidos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA CRISTINNE GOMES TAVARES 

ORIENTADOR: Jacqueline Costa Sanches Vignoli 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: O preconceito e a língua – uma educação linguística voltada para a 

inclusão social. 

Palavras-chave: realidade sociolinguística; preconceito; pesquisa 

sociolinguística; língua; traços linguísticos. 

Resumo: O presente artigo propõe uma análise da realidade sociolinguística, a 

fim de romper o círculo vicioso do preconceito linguístico existente no âmbito 

escolar. Através de uma pesquisa sociolinguística, envolvendo um dos estratos 

sociais pertencentes à cultura do litoral paranaense - a comunidade pesqueira 

da cidade de Paranaguá-PR – e do trabalho proposto, envolvendo obras 

artísticas, textos, músicas, vídeos e cartas, busca-se investigar os 

relacionamentos existentes entre a língua e a visão de mundo, a partir do 

contexto em que a língua é produzida. Tomando como base, os dois grandes 

conjuntos de traços linguísticos existentes – traços graduais e traços 

descontínuos -, foi feito um estudo sobre a língua utilizada nas diversas normas 

coexistentes na comunidade citada, bem como a apresentação e/ou busca de 

uma lógica linguística demonstrável. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O preconceito e a língua – uma educação linguística voltada para a 

inclusão social. 

Palavras-chave: língua; preconceito; variedades linguísticas; realidade 

sociolinguística. 

Resumo: As mudanças ocorridas no perfil dos alunos e dos professores, nos 

últimos cinquenta anos, têm exigido um tratamento adequado, bem estruturado 

e fundamentado sobre as questões da variação linguística e sobre as relações 

com o ensino de língua na escola e fora dela. O presente material didático busca 

uma análise de nossa realidade sociolinguística, a fim de romper o círculo vicioso 

do preconceito linguístico existente em nosso âmbito escolar. Sendo assim, a 

produção deste material tem como objetivo propiciar, ao aluno, o conhecimento 



das diversas normas coexistentes em nossa comunidade sócio-linguístico-

cultural, garantindo, dessa forma, o acesso dos alunos a outras formas de falar 

e escrever, ampliando o seu repertório comunicativo. Através do trabalho 

proposto envolvendo obras artísticas, textos, músicas, vídeos e cartas buscamos 

investigar os relacionamentos existentes entre a língua e a visão de mundo, a 

partir do contexto em que a língua é produzida, e fazer o aluno reconhecer que 

é possuidor de plenas capacidades de expressão, de comunicação, isto é, 

possuidor de uma língua plena e funcional, de uma língua que é um instrumento 

eficaz de interação social e de autoconhecimento individual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA ELOISA DENKER 

ORIENTADOR: Mirian Schroder 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Contos como estratégia na formação do leitor 

Palavras-chave: Gêneros; Contos; Leitura; Escrita. 

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa-ação que 

envolve uma prática com o gênero discursivo Conto aplicada no nono ano do 

ensino fundamental II. O estudo se pauta na concepção sociointeracionista da 

linguagem e em estudos que demonstram que, ao ler, o leitor ativa 

conhecimentos que estão armazenados na memória, os quais dele exigem 

estratégias cognitivas e metacognitivas, além de habilidades linguísticas na 

construção de sentido (KLEIMAN, 2002; KOCH, 2003). A opção pelo gênero 

Conto deu-se pelo fato deste apresentar uma linguagem elaborada, bem como 

riqueza polissêmica possibilitando assim a elaboração de atividades que 

contribuam para o desenvolvimento de um olhar atento e reflexivo no leitor 

aprendiz. Com o objetivo de proporcionar ao educando melhores condições de 

leitura e escrita, propôs-se um trabalho com gêneros textuais/discursivos a partir 

do procedimento criado por Schneuwly e Dolz, denominado Sequência Didática. 

Este procedimento abrange atividades de ensino que auxiliam o educando na 

construção de estratégias adequadas para processar a leitura, construir o 

sentido e produzir o texto, são, portanto, atividades como as de análise dos 



elementos temáticos, estruturais e linguísticos, atividades de produção e 

circulação do gênero. Os resultados obtidos na implementação desta Sequência 

Didática permitem vislumbrar a importância de uma prática pedagógica 

sistematizada e diferenciada com a leitura e produção textual em sala de aula 

cujo foco seja o desenvolvimento da proficiência e do gosto pela leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contos como estratégia na formação do leitor 

Palavras-chave: sequência didática;contos;leitura 

Resumo: Resumo material didático Esta Produção didático-pedagógica 

apresenta uma proposta de trabalho que toma os gêneros discursivos como 

objeto de ensino. A concepção de linguagem aqui assumida é a sócio-

interacionista, estando embasada na teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos 

e em outras releituras desta teoria. É uma Sequência Didática do gênero conto 

e tem como base o modelo didático criado por Schneuwly e Dolz. Esta sequência 

é composta de: apresentação da situação de produção (estudo do gênero para 

futura produção e publicação em blog); apresentação do gênero (leitura e análise 

de cinco contos que versam sobre o amor: “O primeiro beijo” de Clarice Lispector, 

“Uns braços” de Machado de Assis, “Venha ver o pôr-do-sol” de Lygia Fagundes 

Telles, “Uma história de amor” de Domingos Pellegrini e “Eu estava ali deitado” 

de Luiz Vilela); produção inicial (primeira produção dos alunos); criação e 

execução dos módulos (a partir das dificuldades apresentadas pelos alunos e 

com o objetivo de superação das mesmas) e reescrita dos textos; produção final 

e circulação do gênero. A avaliação será realizada durante e ao final do processo 

de implementação pedagógica. Esta avaliação terá como base a observação da 

participação dos alunos e também a verificação da produção final e sua 

publicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA ESTER SANTOS MACHADO 

ORIENTADOR: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS 

IES:  UEM 

Artigo  



Título: A PROPOSTA MULTIDIMENSIONAL-DISCURSIVA E A CULTURA 

NORDESTINA EM SALA DE AULA: possíveis encaminhamentos para uma 

abordagem da diferença. 

Palavras-chave: Identidade, diferença, cultura, língua, literatura 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a problemática acerca 

das formas dominantes de representação da identidade e das diferenças e a luta 

contra as formas de discriminação e desigualdade social, tendo-se em mente o 

contexto de sala de aula de língua portuguesa. Buscou-se, dessa forma, 

trabalhar tanto com as formas de representação das identidades das minorias 

e/ou de grupos sociais desfavorecidos quanto com os legados sócio-culturais 

que significam a cultura nordestina a partir de uma proposta de trabalho com a 

língua portuguesa em sala de aula. A implementação foi elaborada de maneira 

a integrar o componente cultural, a língua e práticas de uso da linguagem, 

fundamentada na proposta Multidimensional-Discursiva, de Serrani (2005). Para 

isso, numa tentativa de romper com dicotomias, buscamos integrar o estudo da 

língua com o da literatura, por meio de um trabalho a respeito de poemas escritos 

e cantados produzindo, neste sentido, um espaço de discussão sobre a cultura 

e identidade nordestinas, sem perder de vista questões relacionadas às funções 

dos elementos linguísticos na produção de efeitos de sentidos no texto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Literatura em sua dimensão cultural: o nordeste em evidência 

Palavras-chave: Identidade, diferença, cultura, língua. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como preocupação desconstruir os 

estereótipos criados pela sociedade, garantindo aos/as alunos/as o direito à 

diversidade e à luta contra as formas de discriminação e desigualdade social. 

Desse modo, este material vai oferecer oportunidades para que os educandos/as 

desenvolvam capacidades de crítica e questionamentos dos sistemas e das 

formas dominantes de representação da identidade e da diferença, promovendo, 

por meio de poemas escritos e cantados (Vaca Estrela e boi Fubá, Evocação do 

Recife e Manguetown), o encontro, a interação dos/as estudantes com a cultura 

nordestina e com seus representantes (Patativa do Assaré, Manuel Bandeira, 

Chico Science). Este trabalho com base em textos do gênero literário/artístico 

tem como objetivo propiciar um desenvolvimento efetivo dos alunos, 



estabelecendo conexões, na abordagem da língua materna, entre a 

problemática da cultura nordestina compreendida como plural e marcada pela 

diversidade, a dimensão da língua e práticas verbais relacionadas à leitura e à 

escrita de textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA MARIA ATAIDES 

ORIENTADOR: Aparecida de Fatima Peres 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA POR MEIO DE FÁBULAS: 

UM DESAFIO NO COTIDIANO DA PRÁTICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Estrátegia de Leitura;Compreesão Leitora; Fábulas 

Resumo: Este artigo apresenta reflexões e socializa os resultados obtidos na 

Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED), implementado no Colégio Estadual Paraná – Ensino 

Fundamental Médio e Profissionalizante (EFMP), com alunos da 5ª Série/6º Ano 

do Ensino Fundamental, intitulado “Ensino e Aprendizagem de Leitura por meio 

de Fábulas: um desafio no cotidiano da prática escolar”. O objetivo geral deste 

projeto é construir uma proposta de intervenção pedagógica a ser implementada 

entre os alunos, a partir da leitura de fábulas, de modo a propiciar o 

desenvolvimento do gosto pela leitura dentro e fora da escola, fomentado, assim, 

o exercício pleno de sua cidadania. No atual cenário educacional, os alunos 

atendidos pelas instituições escolares têm demonstrado não compreender a real 

importância da leitura para o seu desenvolvimento, não apenas intelectual, mas 

também em termos de cidadania. A prática de leitura em sala de aula evidencia 

o desinteresse dos alunos pelo ato de ler. Para desenvolver um trabalho que 

integre a teoria às práticas didáticas em sala de aula e contribua para a 

realização efetiva de leitura dos alunos, opta-se por desenvolver uma Unidade 

Didática. Os resultados obtidos através da Unidade Didática demonstram, sem 

dúvida, um instrumento que promove o gosto pela leitura e o despertar do 



interesse pelo gênero fábula. A realização desse projeto faz com que se 

apropriem de teorias importantíssimas para a prática em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA POR MEIO DE FÁBULAS: 

UM DESAFIO NO COTIDIANO DA PRÁTICA ESCOLAR 

Palavras-chave: Estrátegia de Leitura; Compreesão Leitora; Fábulas 

Resumo: Na prática de leitura em sala de aula dos alunos de 5ª série do Colégio 

Estadual Paraná fica, evidente o desinteresse desses alunos pelo ato de ler. 

Sendo assim, proponho como metodologia nesta unidade didática utilizar 

práticas diferenciadas de leitura por meio do gênero textual fábulas, a fim de 

estimular o hábito da leitura, tornando o aluno um leitor ativo, ou seja, que ele 

mantenha um diálogo interativo com a leitura e assim possa se apropriar dos 

conhecimentos embutidos no texto, fazendo relações com outros gêneros e 

mesmo com situações do seu cotidiano, levando-o a desenvolver habilidades de 

leitura para exercer a sua cidadania no meio em que vive. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA MAZZIN 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: Realidade e Fantasia através dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: Língua Portuguesa.Gênero Discurssivo.Contos de fadas 

Resumo: É do conhecimento de todos que trabalham com a educação que a 

leitura como processo de aquisição de conhecimento encontra no educando uma 

realidade que se choca com os objetivos buscados pela escola. Nesse aspecto, 

este artigo foi pensado com o intuito de recuperar a fantasia e as situações 

desenvolvidas por ela quando se sabe que nesta faixa etária há uma perda 

natural das condições proporcionadas pelo mundo imaginário, onde o faz-de-

conta é substituído por situações da existência concreta. Este artigo se configura 

a partir de uma pesquisa de natureza qualitativa, que teve como propósito 

investigar a existência dos Contos de Fadas como proposta a ser trabalhada em 



sala de aula, e que pode ser um caminho possível para estabelecer-se uma 

ponte entre a realidade imaginada e a realidade construída por objetos ou 

situações do mundo concreto. A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual 

Professor Bento Munhoz da Rocha Neto, na cidade de Paranavaí. Os sujeitos 

da pesquisa foram alunos da sétima série do Ensino Fundamental, no ano de 

dois mil e onze. A pesquisa serviu para confecção de um livro de contos 

elaborado pelos próprios alunos inseridos no projeto inicial, além de constituir-

se como objeto de leitura para comunidade escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Realidade e Fantasia através dos Contos de Fadas 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; gênero discursivo;contos de fadas. 

Resumo: A leitura como processo de aquisição de conhecimento encontra no 

educando uma realidade que se choca com os objetivos buscados pela escola. 

Pensando nisso, esta proposta será desenvolvida com a intenção de recuperar 

a fantasia, onde o faz-de-conta é substituído por situações da existência 

concreta. Os contos de Fadas pode ser um caminho possível para estabelecer-

se uma ponte entre a realidade imaginada e a construída pelo mundo concreto. 

Os educandos inseridos nesta proposta serão os da sétima série do período 

Matutino, do Colégio Professor Bento Munhoz da Rocha Neto. O término do 

trabalho se configurará para leitura e confecção de um livreto, abordando o 

gênero proposto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIA REGINA BELLANDA 

ORIENTADOR: Dione Lorena Tinti 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: `Projeto de vida com jovens : Autoconhecimento e Leitura de mundo 

Palavras-chave: Juventude; Autoconhecimento; Projeto de Vida. 

Resumo: Este artigo é resultado de um projeto de intervenção - PDE que teve 

por objetivo o despertar de estudantes para a reflexão das várias dimensões de 

suas vidas: social, cultural, econômica, familiar e espiritual. Acredita-se que 



assim estes terão condições de elaborar seus projetos de vida e vislumbrar suas 

possibilidades de futuro. O projeto de vida pode proporcionar o sonhar e o 

planejar para no devir, intervir. Partiu-se do pressuposto de que a escola pode e 

deve ser um espaço de formação que aprofunda o processo de 

autoconhecimento e de humanização, aprimorando as dimensões e habilidades 

que fazem de cada um de nós, seres humanos por excelência, desejosos de 

compreensão, autoconhecimento e plena realização pessoal. Foram realizados 

oito encontros com uma turma do terceiro ano do ensino médio do Colégio 

Estadual Gabriel de Lara, no período de agosto a novembro de 2011. Esses 

encontros foram divididos em temas que, com o apoio de dinâmicas de grupo 

em sala de aula, proporcionaram um espaço de diálogo e interatividade sobre 

projeto de vida. Os resultados obtidos comprovam que é possível a escola 

realizar e vivenciar práticas significativas que tenham aderência aos conteúdos 

previstos no currículo escolar. Percebemos que os jovens são capazes, estão 

abertos e sedentos por compreender sua realidade interna e externa uma vez 

que a fase da adolescência é perpassada principalmente pela curiosidade e por 

fortes paixões que não podem e nem devem ser negadas no cotidiano escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Projeto de Vida com Jovens do Colégio Gabriel de Lara: 

Autoconhecimento e Leitura de Mundo 

Palavras-chave: jovem; projeto; futuro; perspectiva; juventude. 

Resumo: Por concordar com a afirmação do sociólogo Anthony Giddens 

(2005:43) que “no mundo atual, temos oportunidades sem precedentes de 

moldar a nós mesmos e de criar nossas próprias identidades”, e que “somos 

nosso melhor recurso para definir o que somos, de onde viemos e para onde 

vamos”, penso que é possível discutir e refletir com esses jovens que estão numa 

fase cronológica propícia para a formação de suas identidades, quais são as 

possibilidades de vida que o futuro pode lhes reservar se eles de fato puderem 

ser os protagonistas de suas histórias. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa 

consiste em proporcionar um espaço na escola para os jovens refletirem sobre 

o futuro que os aguarda, por meio da pesquisa de informações sobre si mesmos 

(auto-conhecimento) e sobre a realidade onde vivem, a fim de exercitarem a 

construção de um projeto de vida. Para o jovem compreender qual é a realidade 



social em que vive e quem ele é nesse contexto, creio que é preciso aprender a 

ler o mundo de forma crítica, nas entrelinhas, decifrando assim a cultura de forma 

geral e do grupo ao qual está inserido. Nesse sentido, ler o mundo na concepção 

desse trabalho encontra-se relacionado não só a aprender a ler e escrever, mas 

principalmente, a capacidade que as pessoas têm de posicionar-se criticamente 

quanto às normas, os valores, o modo de viver estabelecido e vivenciado numa 

determinada sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIO ANTONIO RAKSA 

ORIENTADOR: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Incentivando a leitura através do uso de blogs 

Palavras-chave: Leitura; letramento; espaço público; blogs 

Resumo: Uma preocupação geral nas nossas instituições educacionais é o fato 

da falha de nossos alunos na hora da leitura e nós educadores (indiferente a 

disciplina de atuação) somos os responsáveis. Precisamos resgatar a motivação 

de nossos alunos, educando para a cidadania e um passo importante para isto 

seria educar para o letramento (compreensão e interpretação daquilo que lê e 

que o cerca). A ferramenta selecionada para auxiliar neste trabalho foi a internet, 

através de seu espaço público (instância partilhada) - blogs, onde o aluno irá 

conhecer e trabalhar com a dialógica, ou seja o que os outros falam sobre certo 

assunto. Realizarão leituras, análise, síntese e produções de textos (sempre em 

grupos), como também trabalhos de pesquisa em outros blogs. Ferramenta 

escolhida por estar presente na vida e despertar o interesse dos jovens 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Incentivando a leitura através do uso de blogs 

Palavras-chave: Leitura; letramento; espaço público; blogs 

Resumo: Uma preocupação geral nas nossas instituições educacionais é o fato 

da falha de nossos alunos na hora da leitura e nós educadores (indiferente a 

disciplina de atuação) somos os responsáveis. Precisamos resgatar a motivação 



de nossos alunos, educando para a cidadania e um passo importante para isto 

seria educar para o letramento (compreensão e interpretação daquilo que lê e 

que o cerca). A ferramenta selecionada para auxiliar neste trabalho foi a internet, 

através de seu espaço público (instância partilhada) - blogs, onde o aluno irá 

conhecer e trabalhar com a dialógica, ou seja o que os outros falam sobre certo 

assunto. Realizarão leituras, análise, síntese e produções de textos (sempre em 

grupos), como também trabalhos de pesquisa em outros blogs. Ferramenta 

escolhida por estar presente na vida e despertar o interesse dos jovens. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARCIO VALERIO 

ORIENTADOR: NUBIO DELANNE FERRAZ MAFRA 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Possibilidades pedagógicas articuladas ao uso sistematizado do blog 

Palavras-chave: Leitura; produção de texto; blog; aprendizagem 

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma proposta de 

intervenção pedagógica, cuja motivação inicial foi a observação de que, muitas 

vezes, as práticas de leitura e produção de texto não levam em consideração o 

seu contexto de produção, afastando-se das práticas sociais, tornando-se 

descontextualizadas e perdendo a sua função comunicativa. Na tentativa de 

solucionar este problema, pensou-se na sistematização do uso dos blogs, uma 

vez que os aspectos dinâmicos e interativos destas ferramentas são propícios 

para criar situações reais de uso da Língua Materna, além de estimular a 

aprendizagem colaborativa, fazendo com que os alunos se tornem sujeitos ativos 

no processo de construção de conhecimentos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Blog educacional: práticas de leitura e produção de texto 

Palavras-chave: blog; interação; leitura; produção de texto. 

Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica, no formato de Unidade didática, 

apresenta uma proposta de intervenção pedagógica, dentro da disciplina de 

Língua Portuguesa, destinada a alunos da 8ª série (9º ano), que tem como 



finalidade criar práticas significativas de leitura e produção de texto através da 

sistematização do uso do blog como recurso e estratégia pedagógica. Optou-se 

por esta ferramenta, dentre tantas outras disponíveis na web, pensando nas 

possibilidades de socialização da produção dos alunos que ela oferece, bem 

como pelo seu caráter interativo junto aos leitores, criando situações reais de 

uso da Língua Materna. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARGARETE ALBINO PEREIRA 

ORIENTADOR: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A POESIA ESTÁ NO AR: tecnologia em rede incentivando o gosto pela 

leitura 

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Poema; Tecnologia; Blog. 

Resumo: Quem trabalha com educação deve estar aberta para receber e 

sensoriar as infinitas possibilidades além da sala de aula. A internet é uma destas 

possibilidades de que se dispõe permitindo multiletramentos de maneira lúdica 

e interativa. Este trabalho aborda o ensino-aprendizagem de leitura e da escrita 

via internet. Ocupa-se de mostrar a importância e a necessidade de utilizarmos 

os recursos tecnológicos no cotidiano de nossas salas de aula. A leitura e a 

escrita de poemas trabalhadas em oficinas na sala de aula, integradas ao Blog 

no laboratório de informática, como meio e repositório do que se leu e escreveu. 

Tal recurso apresenta-se, como via facilitadora da função de divulgar o poema 

escrito e dar ao estudante a oportunidade de publicar seu trabalho, de modo que 

ele perceba a função e o objetivo das oficinas. O estudante também aprende a 

ler melhor e intensificar seu elenco de leituras buscando-as em outros espaços 

como o da biblioteca, o das trocas em sala de aula, interagindo com os colegas, 

partilhando descobertas, reinventando, fazendo novas leituras, postando suas 

produções poéticas no Blog e comentando as postagens dos colegas. Atividades 

estas que permitem ao estudante ser também autor e divulgador do próprio 

trabalho. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura está no ar: Blog confabulando e oficinas de leitura e escrita de 

poemas. 

Palavras-chave: Leitura; Blog; Oficinas. 

Resumo: Este trabalho ocupa-se de mostrar a importância e a necessidade de 

utilizarmos os recursos tecnológicos no cotidiano de nossas salas de aula. A 

leitura e escrita de poemas trabalhadas em oficinas em conjunto com o Blog, na 

Internet, como meio e repositório do que se leu e escreveu. Tal recurso 

apresenta-se, como via facilitadora da função de divulgar o poema escrito e dar 

ao estudante a oportunidade de publicar seu trabalho, de modo que ele perceba 

a função e o objetivo das oficinas. O estudante também aprende a ler melhor e 

intensificar seu elenco de leitura buscando-as em vários espaços como o da 

biblioteca, o das trocas em sala de aula, e também no laboratório de informática, 

interagindo com os colegas, partilhando descobertas, reinventando, fazendo 

novas leituras, postando suas produções poéticas no Blog e comentando as 

postagens dos colegas e de outros blogueiros. Outras atividades e estratégias 

desenvolvidas permitem que o estudante seja também autor e divulgador do 

trabalho de leitura e escrita, para os pais e para a comunidade em movimentos 

de constante dialogismo e interatividade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARGARETE CASALI 

ORIENTADOR: Terezinha Correa Lindino 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Ensino e Aprendizagem de Leitura: A Mediação Entre Pais e Filhos 

Palavras-chave: Círculos de Leitura,Lendas, Causos. 

Resumo: RESUMO: A questão de como podemos melhorar a aprendizagem de 

nossos alunos no aspecto da leitura vem suscitando diversos debates e o 

surgimento de diversas teorias. Considerando a necessidade de melhorar a 

leitura de nossos alunos, propomo-nos a desenvolver um trabalho com os alunos 

da 6ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Júlio Giongo de 

Pranchita, com o objetivo de envolver também os pais em um trabalho de leitura, 



tendo como metodologia a criação de “Círculos de Leitura”, voltados para os 

gêneros textuais Lendas e Causos. Com essa prática, pretendíamos garantir ao 

aluno a aquisição das habilidades da leitura, conhecimentos para a vida, cultura 

geral e valorização pessoal. Para sua organização e aprofundamento teórico, 

pautamo-nos em Bakhtin (1999), Solé (1998), Tiba (1998), Rangel (1990), 

Zilbermann (1999), Antunes (2003) e Marcuschi (2008), os quais nos fornecem 

condições de assimilar as diferentes formas de ver, analisar e avaliar o conteúdo 

no qual o próprio aluno está inserido que é a leitura. A partir dessa proposta, 

estabelecemos parceria com os pais, no sentido de ampliar conhecimentos que 

possam mobilizar a língua oral ou escrita dos alunos, procurando envolver cada 

vez mais a família na escola, o que é uma tarefa fundamental, se desejarmos 

avançar na melhoria da aprendizagem de nossos educandos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensino e Apredizagem de Leitura: A Mediação entre Pais e Filhos 

Palavras-chave: Circulo de Leitura, Lendas , Causos 

Resumo: O fato de desenvolvermos este trabalho, envolvendo os pais dos 

alunos, foi exatamente a necessidade de um acompanhamento maior no que se 

refere a leitura, uma vez identificada essa dificuldade, quando aplicamos a 

provinha de leitura e interpretação, esta elaborada nos moldes da Prova Brasil. 

Pois,é através da leitura que podemos melhorar a aprendizagem de nossos 

educandos. Com isso, partimos do pressuposto de que era preciso encontrar 

meios adequados ou novas fórmulas que viessem garantir uma aprendizagem 

mais eficaz da leitura, com a participação dos pais. Foi então que resolvemos 

organizar nosso trabalho em Círculo de Leitura, envolvendo os pais e os filhos, 

o qual será desenvolvido na escola. Procurar envolver mais a família na escola 

é uma tarefa fundamental para nós, se desejarmos avançar na melhoria da 

aprendizagem de nossos educandos. A metodologia utilizada é uma Unidade 

Didática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARGARETH APARECIDA LEITE 

ORIENTADOR: Juslaine de Fatima Abreu Nogueira 



IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O TRABALHO COM O GÊNERO 

TEXTUAL 'MEMÓRIA' 

Palavras-chave: memórias; gênero textual; sequência didática; ensino. 

Resumo: Este artigo visa relatar as experiências acerca do projeto sobre a 

utilização do gênero textual memórias em atividades de leitura e escrita 

realizadas com alunos do Ensino Fundamental do C. E. Milton Carneiro em 

Curitiba sob a perspectiva interacionista preconizada por autores como Luiz 

Antonio Marcuschi e Joaquim Dolz que há bastante tempo, discutem e elaboram 

pesquisas sobre Gêneros orais e escritos na escola. Pretende-se a partir dos 

estudos realizados sobre a sequência didática proposta pelos referidos autores, 

como ponto de partida para o ensino da linguagem em sala de aula, fazer um 

levantamento detalhado dos pontos positivos e negativos da atividade na rotina 

da sala de aula e também do envolvimento de outros professores da própria 

escola e aqueles que se propuseram a compartilhar suas experiências em 

relação ao GTR (Grupo de Trabalho em Rede) após contato com o material 

didático elaborado especialmente para o desenvolvimento do gênero textual 

memorialístico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O TRABALHO COM O GÊNERO 

TEXTUAL 'MEMÓRIA' 

Palavras-chave: sem palavras chave 

Resumo: sem resumo 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARGARETH VIRGINIA LUIZA ORLANDINI NAVARRO 

ORIENTADOR: Fabio Lucas Pierini 

IES:  UEM 

Artigo  



Título: EXPLORANDO O TRABALHO COM A LEITURA NA ESCOLA: O 

GÊNERO TEXTUAL “PARÁBOLA” COMO RECURSO DIDÁTICO GERADOR 

DE NOVOS CONHECIMENTOS 

Palavras-chave: gênero textual, parábola, leitura, recurso didático pedagógico 

Resumo: O presente artigo teve como contribuir para reflexões acerca da 

possibilidade de ensinar os alunos a ler palavras e compreender ideias, tendo o 

gênero textual “parábolas” como uma alternativa didática geradora de novos 

conhecimentos. A investigação foi desenvolvida junto aos alunos de uma 5ª série 

do Ensino Fundamental. A pesquisa constou da busca de informações pela 

interação cooperativa de ação e reflexão, promovendo a liberdade de expressão 

dos alunos, a partir de leituras de parábolas, debates, discussões, apresentação 

e interpretação de vídeos, compartilhando ideias e ações. O trabalho com a 

leitura exigiu uma metodologia diferenciada, propiciadora de diálogo e interação 

entre os alunos, encorajando-os a prosseguir diante de questões desafiadoras, 

ou seja, a função docente consistiu em solicitar a reflexão da leitura antes, 

durante e após cada leitura. As estratégias utilizadas foram significativas para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica, voltada para a formação do leitor 

crítico, capaz de ler com compreensão e domínio dos processos básicos da 

leitura. Concluímos que o gênero textual parábolas foi um recurso importante 

para o trabalho com a leitura, criando situações reais de leitura na escola, 

contribuindo para a formação do aluno leitor/escritor, auxiliando-o a descobrir, 

redescobrir, criar e fazer transitar significados, combinando seu conhecimento 

de mundo com as novas informações advindas da sociedade do conhecimento. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Explorando o Trabalho com a leitura na escola: o gênero 

textual “parábola” como recurso didático gerador de 

novos conhecimentos 

Palavras-chave: Leitura; gênero textual; parábola; reflexão 

Resumo: O trabalho com a leitura faz pensar em um encaminhamento 

metodológico que privilegie leituras e releituras, consentindo o diálogo com o 

narrador. A presente Unidade Didática busca no gênero textual “parábola”, um 

recurso significativo para instigar os alunos de uma 5ª Série do Ensino 

Fundamental a entrar em contato com a leitura e a escrita nas parábolas 



selecionadas, explorando tanto a oralidade como a escrita, em seus usos 

culturais mais autênticos. As estratégias de leitura contemplarão a proposta 

apresentada por Solé (1998) em três etapas de atividades com o texto: o antes, 

o durante e o depois da leitura. O trabalho com as parábolas não terá como 

pretensão, doutrinar os alunos, pelo contrário, entender que todo texto (ficcional 

ou não) precisa ser lido a partir de uma reflexão crítica dentro e fora do espaço 

escolar. Portanto, é necessário que os alunos sejam levados a aprender 

participando, vivenciando, refletindo e tomando atitudes diante dos fatos. Assim, 

buscar-se-á privilegiar o processo de aquisição e aprimoramento da língua 

materna, na tentativa de apontar caminhos para o trabalho pedagógico com a 

leitura na escola, tendo o gênero textual “parábola” como um recurso didático 

gerador de novos conhecimentos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ADRIANA DE CARVALHO 

ORIENTADOR: Vladimir Moreira 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: As 1001 utilidades da propaganda 

Palavras-chave: propaganda;análise linguístia;ensino médioaa 

Resumo: O presente trabalho tem como finalidade, através do gênero 

propaganda, criar situações para que os alunos de ensino médio, possam 

desenvolver sua competencia na criação de textos mais criativos e estruturados, 

sendo também capazes de posicionar-se diante das mensagens que envolvem 

o discurso publicitário, o qual só se efetiva pçenamente , por meio da 

palavra\"bem colocada\", capacidade esta que principalmente quando chegam 

ao ensino médio, parecem não mais saber desenvolver:o mesmo ocorrendo no 

reconhecimento das classes gramaticais. Pretendo por meio de atividaes 

pautadas neste gênero. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As 1001 utilidades da propaganda 

Palavras-chave: propaganda;análise linguistica a;ensino médio;criatividade 



Resumo: O presente trabalho tem como finalidade, através do gênero 

propaganda, criar situações para que os alunos de ensino médio, possam 

desenvolver sua competência discursiva na criação de textos mais criativos e 

estruturados, sendo também capazes de posicionar-se diante das mensagens 

que envolvem o discurso publicitário, o qual só se efetiva plenamente, por meio 

da palavra \" bem colocada\", capacidade esta que principalmente quando 

chegam ao ensino médio, parecem não mais saber desenvolver; o mesmo 

ocorrendo no reconhecimento e utilização das classes gramaticais. Pretendo por 

meio de atividades pautadas neste gênero, desenvolvermos também um vídeo 

onde a \" palavra \" será explorada amplamente, favorecendo assim a mudança 

de concepção de que Língua Portuguesa é difícil e chata. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DA CRUZ BARBOSA 

ORIENTADOR: Elvira Lopes Nascimento 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: AS PRÁTICAS DISCURSIVAS EM UM GÊNERO DA CRIAÇÃO 

LITERÁRIA: CONTOS DE AVENTURA 

Palavras-chave: prática pedagógica, gênero textual, sequência didática, conto 

de aventura. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é o de apresentar dados da transformação 

do objeto de ensino a objeto efetivamente ensinado em aula de língua 

portuguesa na educação fundamental. O gênero textual foi o instrumento que 

mediou o processo de ensino-aprendizagem nos eixos da leitura, produção e a 

análise linguística (DCE-PR), possibilitando trabalho significativo sobre um 

artefato cultural da esfera da criação literária. O trabalho com o gênero discursivo 

do narrar ficcional configurado nos “contos de aventuras” foi a maneira que 

encontrei para despertar o interesse dos adolescentes, uma vez que a atração 

pela aventura rumo ao desconhecido, pelos desafios a serem enfrentados 

mexem com o imaginário do ser humano e o atraem. Para atingir esses objetivos, 

trabalhei com duas ferramentas propostas pelo interacionismo sociodiscursivo 

(BRONCKART, SCHNEUWLY, DOLZ) que mediam a apropriação das 



operações de uso e esquemas de utilização do instrumento semiótico 

materializado no gênero textual (NASCIMENTO, 2009): o modelo didático e a 

seqüência didática. Na desconstrução e reconstrução de textos de um gênero 

elabora-se um modelo didático que aponta as dimensões ensináveis daquela 

prática discursiva. Na seqüência didática planejam-se e elaboram-se as 

atividades sistematizadas sobre gênero textual, integrando os três eixos de 

trabalho com a linguagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AS PRÁTICAS DISCURSIVAS EM UM GÊNERO DA CRIAÇÃO 

LITERÁRIA: CONTOS DE AVENTURA 

Palavras-chave: Gênero; conto de aventura; discurso; práticas sociais. 

Resumo: Esta Unidade apresenta uma sequência didática com propostas de 

atividades articuladas a uma prática discursiva da esfera da comunicação da 

criação literária que visam aprimorar os conhecimentos linguísticos e discursivos 

dos alunos, conforme propõem as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

(2008). Para construí-la, escolhi um gênero de narrativa ficcional, configurado no 

conto de aventura. A seleção desse gênero deve-se por sua temática atraente e 

instigante, em que o desafio e a aventura atraem o leitor, relacionando o discurso 

às práticas sociais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 

ORIENTADOR: Renata Adriana de Souza 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE LEITURA 

Palavras-chave: leitura; estratégias; ensino. 

Resumo: O propósito deste artigo é discutir a leitura como um componente 

curricular que pode garantir o acesso a todos os outros conhecimentos, abordá-

la como conteúdo presente nas disciplinas escolares, e mostrar 

encaminhamentos metodológicos simples e eficientes que podem ser 

incorporados à prática do educador ao conduzir uma atividade de leitura, seja 



em matemática, ciências, geografia, história, língua portuguesa ou arte. Destaca-

se a relevância de alargar a compreensão leitora dos estudantes por meio de 

atividades planejadas e que proporcionem a aprendizagem, numa tentativa de 

superar o desconforto de ouvir dizer “que nossos alunos não sabem ler”. Na 

revisão bibliográfica fundamentou-se a interdisciplinaridade da leitura, a 

formação do leitor como algo que não se encerra com a alfabetização e a 

existência de estratégias para ensinar e aprender a ler, diferentemente de só 

treinar a leitura, ou considerar que o aluno deve saber ler porque foi alfabetizado. 

Das discussões com educadores de outras áreas constatou-se a necessidade 

dos cursos de Licenciatura considerarem a leitura como essencial na formação 

acadêmica do futuro educador, assim como, a necessidade de a escola tomar 

para si esse desafio, incorporando ao Projeto Político Pedagógico a 

preocupação com a formação do leitor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE LEITURA 

Palavras-chave: Estratégias; ensino; leitura;interdisciplinaridade 

Resumo: O projeto \"ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE LEITURA\" discute 

a leitura como conteúdo curricular, traz procedimentos de ensino para auxiliar o 

professor na formação de leitores e mostra como este conteúdo está presente 

em todas as disciplinas. O objetivo é propor estratégias para \"ensinar a ler\", 

diferentemente de só \"treinar\" a leitura. A pesquisa reune procedimentos 

apontados por vários autores e destaca a importância da participação de todos 

os professores na condução do ensino dessa prática. Entende-se que, na 

dimensão dialógica da linguagem, a leitura é a prática social que pode garantir 

ao estudante o aprimoramento das outras práticas: oralidade e escrita. Sendo 

assim, se faz necessário que ao investigarmos possibilidades de melhorias para 

o Ensino Fundamental, pensemos criteriosamente em leitura e no espaço que 

ela ocupa em todas as disciplinas curriculares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA DE SALES 

ORIENTADOR: Marciano Lopes e Silva 



IES:  UEM 

Artigo  
Título: Crônica literária:o estudo e o conhecimento como uma proposta de 

letramento 

Palavras-chave: crônica literária; leituora; estud; conhecimento; características. 

Resumo: O objetivo desse trabalho é discutir os resultados de uma proposta de 

ensino, aplicada aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, em que se buscou 

ampliar o conhecimento dos mesmos sobre a história da crônica e suas 

características composicionais, o que foi acompanhado de leitura de dados 

bibliográficos dos autores Fernando Sabino, Rubem Braga, Sérgio Porto, 

Machado de Assis e Arnaldo Jabor. O trabalho foi organizado em capítulos 

composto de atividades que discorriam sobre estudo do vocabulário, questões 

de análise textual que exploravam a estrutura do gênero e questões de 

compreensão sobre o tema. Paralelamente se propôs um breve estudo do 

gênero textual em que a crônica é estudada comparativamente a outros gêneros 

como o conto, o artigo jornalístico e o poema em prosa. Por isso a elaboração 

do material para o trabalho integrava atividades sistematizadas que discorriam 

sobre a estrutura geral do gênero que faz contraponto com a crônica, leitura, 

análise e interpretação de textos de autoria dos autores em estudo, pesquisa e 

atividades práticas como a produção de texto, visando capacitar o aluno para 

identificar o gênero textual crônica em qualquer suporte, seja ele jornal, livro 

didático e outros. Esse estudo teve também a finalidade de ampliar o 

conhecimento do aluno a respeito desse gênero textual muito presente em nossa 

sala de aula e com o qual tem pouca ou nenhuma familiaridade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Crônica literária: o estudo eo conhecimento como uma proposta de 

letramento. 

Palavras-chave: Crônica, história, estudo, características, cronistas. 

Resumo: A presente Produção Didática apresenta uma proposta de estudo 

sistematizada que objetiva o conhecimento da história do gênero crônica 

literária, as características composicionais e os autores cronistas. 

Paralelamente, propõe-se um breve estudo do gênero em que a crônica se 

apóia, enriquecendo assim, o conhecimento do aluno e capacitando-o para 



identificá-la em qualquer suporte, seja ele jornal, livro didático e outros. Esse 

estudo tem por finalidade ampliar o conhecimento do aluno a respeito desse 

gênero textual muito presente em nossa sala de aula e com o qual tem pouca ou 

nenhuma familiaridade. Assim, acredita-se que isso já é o suficiente para 

justificar um estudo mais profundo, pois os alunos possuem muita dificuldade em 

encontrá-lo ou reconhecê-lo no jornal ou no livro didático e até mesmo diferenciá-

lo de outros gêneros literários circulantes por aí. Portanto, espera-se que com 

esse trabalho o aluno adquira condições de produzir suas próprias crônicacas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA APARECIDA MEIRA HEIMOSKI ZANONA 

ORIENTADOR: Marcio Fernandes 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Colégio Estadual Mahatma Gandhi e a educomunicação online na 

prevençao ao Bullying. 

Palavras-chave: Jornalismo online, elementos midiáticos, Bullying 

Resumo: Este artigo pretende ressaltar a importância da produção do Jornal 

Escolar online a reflexão e promoção de ações que contribuam para 

compreensão dos males causados pelo Bullying. Com o reconhecimento da 

importância de se trabalhar o jornal em sala com as possibilidades de adequar o 

uso das mídias, sendo oportuno lançar aos alunos do Colégio Estadual Mahatma 

Gandhi o desafio de refletir e buscar mecanismos para o enfrentamento ao 

Bullying. Para desenvolver as atividades propostas foram utilizados jornais 

impressos para manuseio, visitas a grandes portais, seções e editoriais de 

jornais, construção do blog para postagem dos trabalhos produzidos em sala de 

aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Colégio Estadual Mahatma Gandhi e a educomunicação online na 

prevenção ao Bullying. 

Palavras-chave: Jornalismo online, elementos midiáticos, Bullying 



Resumo: Produzir o Jornal Escolar online reletindo e promovendo ações que 

contribuam para compreensão dos males causados pelo Bullying. Com o 

reconhecimento da importância de trabalhar o jornal em sala com as 

possibilidades de adequar o uso das midias, é oportuno lançar aos alunos do 

Colégio Estadual Mahatma Gandhi o desafio de refletir e buscar mecanismos 

para o enfrentamento ao Bullying. Em sala de aula os alunos manusearão jornais 

impressos, visistarão grandes portais, construirão um blog que será hospedado 

no site do Colégio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA BERNARDETE SIQUEIRA DE CASTRO 

ORIENTADOR: Luciana Brito 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Capitães da areia: retrato de uma infância doente 

Palavras-chave: Leitura;articulação; dialogismo; interacionismo 

Resumo: RESUMO O presente artigo é o resultado final do projeto de 

intervenção pedagógica, aplicado no Colégio Estadual Anita Aldeti Pacheco—

EFM, de Figueira/Paraná. O trabalho, alicerçado no Método Recepcional de 

Bordini e Aguiar, teve como objetivo primeiro, levar o aluno a refletir sobre seu 

mundo, sobre os problemas que envolvem o comportamento dos jovens na 

contemporaneidade, especialmente os problemas da violência contra crianças e 

adolescentes e a delinqüência juvenil. O trabalho proposto ancorou-se na obra 

Capitães da Areia, de Jorge Amado, que serviu como base para a leitura dos 

alunos. A pretensão foi promover o dialogismo entre a obra lida e outros gêneros, 

que tratassem do mesmo tema para, através de estratégias dialógicas e 

interacionistas, provocar ampliações, rupturas e questionamentos sobre o tema. 

Outro objetivo foi fazer da escola e da literatura um espaço de reflexão, de 

promoção pessoal e de possibilidade de levar o aluno a se tornar um leitor mais 

competente, de olhar mais abrangente e inquieto, que dialogue com o texto. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura Literária; articulação; dialogismo; interacionismo. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Capitães da areia- retrato de uma infância doente 

Palavras-chave: Leitura; reflexão; questionamentos; ampliação do horizonte 

Resumo: A leitura na concepção que se conhece, é tida como o espaço em que 

o indivíduo vai adquirir conhecimentos, integrando a cultura que circula dentro e 

fora da escola, o saber popular e o saber científico. Esses dois ramos do saber 

possuem uma relação dialética, pois dependem um do outro. A leitura é o 

caminho pelo qual o homem faz-se existir dentro da sociedade, justamente por 

essa relação dialética em que se baseia o mundo de hoje. É com essa visão que 

propomos a construção desse caderno pedagógico alicerçado no Método 

Recepcional, de Bordini e Aguiar. O trabalho proposto é dirigido aos alunos de 

1ª série do Ensino Médio e, centra-se principalmente, na leitura da obra literária 

Capitães da areia, de Jorge Amado, abordando a questão da violência contra 

crianças e adolescentes, a delinqüência juvenil, ressaltando as possíveis 

articulações entre noções de classe social e a tendência amadiana de criar um 

produto simbólico híbrido, misto de sociologia com literatura e, também por saber 

que a obra literária é fonte inesgotável de conhecimentos e descobertas e, 

contribui de forma inegável para a ampliação da percepção do leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CELIA ALCANTARA MADUREIRA PERES 

ORIENTADOR: ROSINEY APARECIDA LOPES DO VALE 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Das cartas ao e-mail: breve histórico e implicações pedagógicas 

Palavras-chave: Leitura; produção textual; cartas; e-mails. 

Resumo: Este trabalho foi apresentado para os alunos 7ª série do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa EFMP, em parceria com os 

alunos da 7ª série do Colégio Estadual Marques do Reis E.F.M. (Educação do 

Campo), com a intenção de averiguar se o trabalho com gêneros epistolares 

cartas e o e-mail – enfatizando-se a leitura e escrita, por meio de práticas sociais 

que envolvem essa forma de textos, pode contribuir para a criação de um 

ambiente agradável, fértil para o desenvolvimento de uma leitura prazerosa e 

proficiente; bem como se auxilia também no desenvolvimento de consequentes 



produções textuais. O trabalho envolveu uma pesquisa no laboratório de 

informática por parte dos alunos sobre o surgimento destes gêneros bem como 

suas características. Na sequência, produções textuais de cartas manuscritas e, 

ainda, a criação de endereços eletrônicos (gratuitos) e produção de e-mails. 

Verificou-se com isso um melhor envolvimento e aprimoramento nas habilidades 

de leitura e escrita que foram fundamentais para a formação do aluno, além de 

oportunizá-lo e aproximá-lo ao acesso a elementos dessa nossa era digital. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Das Cartas ao E-mail: breve implicações históricas e pedagógicas 

Palavras-chave: leitura;produção textual; cartas ;e-amil 

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de Intervenção na 7ª série do 

Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa que será realizada em 

parceria com os alunos da 7ª série do Colégio Estadual Marques do Reis E.F.M. 

(Educação do Campo). Pretendemos averiguar se o trabalho com gêneros 

epistolares, cartas e o e-mail – enfatizando-se a leitura e escrita, por meio de 

práticas sociais que envolvem essa forma de textos, podem contribuir para a 

criação de um ambiente agradável, fértil para o desenvolvimento de uma leitura 

prazerosa e proficiente; bem como auxiliar também no desenvolvimento de 

consequentes produções textuais. O trabalho envolverá uma pesquisa, no 

laboratório de informática, por parte dos alunos sobre o surgimento, bem como 

as características dos dois gêneros textuais em questão e, na seqüência, 

produções textuais de cartas manuscritas e, mais adiante, a criação de 

endereços eletrônicos (gratuitos) e produção de e-mails. Espera-se com isso 

contribuir para aprimorar as habilidades de leitura e escrita fundamentais para a 

formação do aluno e, ainda, oportunizar o acesso a elementos dessa nossa era 

digital. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO 

IES:  UFPR 

Artigo  



Título: Leitura de texto literário na Educação de Jovens e Adultos: desafio da 

diversidade etária 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos;leitura de texto 

literário;diversidade e práticas educatvas 

Resumo: O presente trabalho chama a atenção dos educadores que trabalham 

com EJA sobre o desafio de apresentar o texto literário como ferramenta de 

difusão de literatura qualitativa entre jovens e adultos que deixaram de ler textos 

dessa natureza. Os alunos da EJA trazem costumes e bagagens diferenciadas 

para os mesmos espaços escolares e, por constituírem uma clientela 

significativa, não podem ter suas preferências literárias descartadas neste 

ambiente. O referido estudo apresenta o perfil dos alunos da EJA, as suas 

escolhas literárias e as ações que contribuíram para dinamizar o acesso à leitura 

dos alunos do CEEBJA Fazenda Rio Grande. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: EJA: O RETRATO DE SUA HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

TRAÇANDO CAMINHOS SOB O OLHAR DA LITERATURA 

Palavras-chave: Leitura; Educação de jovens e adultos; Texto literário; 

Diversidade 

Resumo: O presente material didático é um Caderno Temático, composto de 

cinco unidades temáticas, que abordam a história da Educação de Jovens e 

Adultos, a importância da leitura e literatura para a EJA, a relevância do texto 

literário, um estudo a respeito dos gêneros e uma breve reflexão sobre a 

diversidade etária. Todos os assuntos voltados para o trabalho do professor. A 

reflexão sobre a história da EJA, analisando as mudanças das diretrizes e 

legislação, para reavivar a importância do incentivo à leitura para a sociedade e, 

nessa modalidade de ensino, apresentar o texto literário como incremento a sua 

formação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA MINIKOWSKI FRASSATO 

ORIENTADOR: Sonia Aparecida Vido Pascolati 

IES:  UEL 



Artigo  
Título: UTILIZANDO-SE DE CANÇÕES COMO INSTRUMENTO PARA 

APERFEIÇOAR A LEITURA, INTERPRETAÇÃO E ESCRITA 

Palavras-chave: Música; Interpretação textual; Análise Linguística. 

Resumo: Dentre as diferentes metodologias disponíveis para o ensino-

aprendizado de leitura, interpretação e produção textual na escola, queremos 

destacar neste artigo as possibilidades de trabalho com linguística aplicada a 

partir de canções (letra e música). Segundo Moreira (1999, p.20), o paradigma 

didático-pedagógico mais ajustado à ansiedade do aluno contemporâneo é a 

chamada “aprendizagem significativa”, processo cuja essência é relacionar 

ideias simbolicamente expressas aos conhecimentos prévios do aluno. Assim, 

pensou-se em um ensino do idioma a partir de canções, sem desvincular letra e 

melodia. A riqueza do cenário musical brasileiro torna oportuno trazer à sala de 

aula a apreciação crítica das letras veiculadas pela mídia, inclusive por ser um 

material próximo do universo do estudante. Além de se lidar com um universo 

textual conhecido, há também as vantagens da interdisciplinaridade entre 

literatura e arte, aproximando, sempre que possível, o aluno de um clássico da 

literatura, e também a discussão das diferenças culturais e ideológicas que a 

letra da canção propicia. 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: A música como instrumento para aperfeiçoar a leitura, interpretação e 

escrita. 

Palavras-chave: Música; Interpretação textual; Análise Linguística. 

Resumo: Elaborar esta Unidade Didática tem como preocupação principal 

chamar a atenção dos alunos do 1º ano do Ensino Médio para o fato de se poder 

aprender a língua materna de forma leve e interessante, pois toda a matéria terá 

como base letras de música. Antes de qualquer aprofundamento, haverá um 

processo de audição e interpretação que o levará a entender a mensagem que 

a maioria das músicas tenta passar, e que acaba sendo deixada de lado, bem 

como refletir acerca da estrutura linguística superficial do texto Espera-se, com 

esse trabalho, que se desenvolva no aluno a capacidade de compreensão textual 



e também a produção, passando a ter um olhar crítico acerca da cultura musical 

que o cerca. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DAS DORES CAMPOS GOMES 

ORIENTADOR: Margarida da Silveira Corsi 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: LEITURA, PODER DE TRANSFORMAÇÃO NA FORMAÇÃO DO 

LEITOR 

Palavras-chave: PDE. Gêneros Textuais. Leitor. Contos. 

Resumo: O presente artigo relata a experiência desenvolvida por meio de uma 

proposta de intervenção pedagógica na escola e trata-se do objeto de estudos 

do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional/PR em 2010. Devido à 

dificuldade que os alunos apresentam na compreensão da leitura o foco dessa 

proposta foi levar o aprendiz a tornar-se um leitor ativo, ou seja, que ao ler, o 

indivíduo realize uma leitura compreensiva produzindo significado e produção de 

sentido ao texto, observando os elementos essenciais do gênero textual contos 

de suspense, aspectos discursivos bem como sua estrutura composicional. Para 

o desenvolvimento desta proposta ancoramos nas linhas sociointeracionistas 

que considera que o texto literário em prosa serve como objeto para a 

concretização da leitura, a partir da enunciação, do dialogismo e da interação 

verbal. E também para fundamentar nossas reflexões nos apoiamos em Bakhtin 

(1895-1975) que aprofunda suas pesquisas sobre os gêneros textuais O público 

a que esteve direcionada as atividades foram os alunos do 2º ano do Ensino 

Médio, período matutino, do Colégio Estadual Reynaldo Massi, na cidade de 

Diamante do Norte-PR, durante o segundo semestre de 2011. Para alcançar os 

objetivos optou-se por um trabalho com o gênero textual contos como articulador 

da leitura. Obteve-se excelentes resultados na implementação dessa produção 

didático-pedagógica, uma vez que ficou evidente a participação ativa dos alunos 

em cada atividade sugerida. Com isso pudemos concluir que toda prática 

pedagógica relacionando teoria e prática com atividades diversas envolvendo a 



mesma temática traz bons resultados e contribui para um ensino de melhor 

qualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura, Poder de Transformação na Formação do Leitor 

Palavras-chave: PDE; gênero textual; leitura; contos de suspense. 

Resumo: Na prática de sala de aula fica evidente a dificuldade que os alunos 

apresentam no que se refere à leitura e compreensão de textos em Língua 

Portuguesa. Diante disso, propomos um trabalho com o gênero textual “contos 

de suspense” visto que o mesmo, além de estimular a imaginação e a 

criatividade do aluno, desperta também o interesse pela leitura. O objetivo maior 

desse material didático é promover momentos de leitura e interpretação de 

contos na sala de aula para que os alunos possam observar a ideologia e 

interlocutores, perceber a produção de sentidos e seus efeitos no conto e 

também dialogar com novos contos e estabelecer relações com outros. Nessa 

perspectiva, este material didático apresenta estratégias de leitura diferenciadas 

com a finalidade de levar o aprendiz a tornar-se um leitor ativo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DAS DORES GOMES 

ORIENTADOR: Ildo Carbonera 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: DOM CASMURRO SOB O PRISMA DA OBSERVAÇÃO 

Palavras-chave: Dom Casmurro; narrador; aparência/essência. 

Resumo: Em Dom Casmurro o jogo de aparência/essência presente no narrador 

sustenta o enredo em um universo paralelo, levando o leitor a desconfiar de suas 

informações carregadas de insinuações direcionadas para a veracidade, na 

perspectiva de visão da qual ele é o único ponto referencial. Segundo Aguiar e 

Silva (1976), “a figura que guia a apresentação do enredo. Os fatos narrados se 

dividem entre o que de fato aconteceu e de como estes foram narrados”. O 

narrador nos apresenta pistas na tentativa de nos convencer dos acontecimentos 

narrados segundo suas intenções e observações. Devemos ter um olhar atento 



e desconfiado para os sentidos pré-estabelecidos, analisando-os em sua 

essência na busca constante de reflexão e observação crítica. O leitor deve 

perceber a construção da aparência nas entrelinhas da narrativa e constatar a 

ambiguidade de Bentinho em seus argumentos carregados de emoção que 

permitem a constatação de que podem ser apenas suposições que ele tenta 

tornar reais. Analisar essas possibilidades interpretativas e desvinculá-las do 

imediatismo da leitura inicial é a proposta de estudo e análise deste artigo, 

realizado com alunos do 2ºano do Ensino Médio, durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Dom Casmurro sob o prisma da observação 

Palavras-chave: Machado de Assis, leitura, análises 

Resumo: O presente projeto visa analisar as possibilidades interpretativas na 

obra Dom Casmurro de Machado de Assis, sob uma ótica que busca aproximar 

a ficção machadiana de uma reflexão crítica, principalmente no que se refere ao 

narrador, objeto de destaque desse projeto. As análises fundamentam-se em 

leituras de críticos, estudiosos da obra como Citelli(1988), Chacon(1994), 

Bosi(1999), O presente projeto visa analisar as possibilidades interpretativas na 

obra Dom Casmurro de Machado de Assis, levando os alunos a perceberem a 

relação aparência/essência que se descortina na construção e desconstrução 

presentes nas entrelinhas da narrativa. Nesse contexto de observação e análise, 

será feita uma leitura abrangente da obra e a seguir uma seleção minuciosa de 

detalhes da obra, que exigem reflexão por trazerem uma relação de novas 

possibilidades. O desenvolvimento será com análises, discussões, debates, 

produções, elaboração de crônicas e seminários. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DE FATIMA CALDEIRA 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A leitura focamdo o letramento e a humanização 



Palavras-chave: Leitura; Interação; Humanização; Letramento. 

Resumo: O artigo apresenta o trabalho desenvolvido com os alunos da 5ª 

Série/6º Ano. O Projeto foi baseado no Método Recepcional de Bordini e Aguiar, 

cujas etapas são: Determinação do horizonte de expectativas, Atendimento do 

horizonte de expectativas, Ruptura do horizonte de expectativas, 

Questionamento do horizonte de expectativas e Ampliação do horizonte de 

expectativas visando à humanização e à inserção dos alunos na sociedade 

letrada por meio da leitura. O trabalho foi realizado dentro de uma perspectiva 

interacionista de linguagem: o aluno, a língua e o ensino, pois o domínio da 

língua é condição necessária para que o aluno participe das relações sociais em 

que se está inserido. Enfatizou-se o lúdico das fábulas com o objetivo de 

desenvolver a criatividade, a intuição, a sensibilidade e a imaginação de forma 

divertida associada a outros gêneros textuais, como: a contra fábula, o conto, o 

provérbio, a poesia, a letra de música... promovendo o interacionismo sócio-

discursivo. Uma leitura compreensiva, crítica, transformadora, interativa, 

dialógica, de sentidos, com entonação e também incentiva o desenvolvimento 

do hábito de leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura focando o letramento e a humanização 

Palavras-chave: Leitura; Fábulas; Letramento; Interação; Dialogismo 

Resumo: Esta produção pedagógica tem como objetivo trabalhar a leitura de 

diferentes gêneros textuais, em especial, a fábula. O tema deste trabalho é a 

preguiça tratada de um modo bem divertido e interessante para os alunos da 5ª 

série/6º ano. É baseado no Método Recepcional desenvolvido por Bordini & 

Aguiar em 05 etapas: Determinação do horizonte de expectativas – 

receptividade; Atendimento do horizonte de expectativas – concretização; 

Ruptura do horizonte de expectativas – ação crítica; Questionamento do 

horizonte de expectativas – revisão; Ampliação do horizonte de expectativas – 

assimilação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DE LOURDES CAMARGO LIMA 



ORIENTADOR: Elizabeth Labes 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: A Oralidade em Foco: Gênero discursivo Noticia 

Palavras-chave: Oralidade; gênero notícia; leitura e produção. 

Resumo: Este trabalho resulta de uma reflexão teórico-prática que buscou 

repensar os encaminhamentos didático - metodológicos a partir do gênero 

notícia no ensino-aprendizagem de língua portuguesa, em uma sétima série do 

Colégio Estadual Machado de Assis de Barbosa Ferraz- EFMP, Município de 

Barbosa Ferraz-Paraná, visando a uma melhor compreensão do funcionamento 

da linguagem na modalidade oral e escrita. Para tanto, tomou-se como 

referencial teórico os estudos de Bakthin (2004), que defende o caráter social da 

linguagem. A partir desse arcabouço teórico propôs-se práticas de leitura de 

notícias veiculadas em diferentes veículos de comunicação, comparando-as com 

outros gêneros para compreender suas estruturas composicionais, e o contexto 

das condições de produção, circulação e recepção. Com o trabalho concluímos 

que o estímulo à prática da oralidade é fator essencial para o desenvolvimento 

das aptidões linguísticas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Oralidade em foco: Genero Discursivo noticia 

Palavras-chave: Leitura, Oralidade, Gênero Noticia 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo compreender o funcionamento 

do gênero notícia enquanto prática social, explorando-o em especial na 

modalidade oral. Fundamenta-se na abordagem de Bakthin, o qual defende o 

caráter social da linguagem. Essa concepção permite-nos repensar a prática 

educativa, o ensino e aprendizagem da leitura numa perspectiva dialógica em 

que as relações travadas com o texto superam a mera decifração e a oralização 

de sinais gráficos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

ORIENTADOR: Beatriz Avila Vasconcelos 



IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA AULA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO COM O GÊNERO NOTÍCIA 

NO ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: ensino; compreensão leitora; notícia; novas tecnologias; 

gêneros textuais. 

Resumo: O que percebemos atualmente em nossas escolas é um desinteresse 

cada vez maior por parte de nossos educandos pelos meios convencionais de 

ensino, pelas aulas tradicionais em que o professor utiliza apenas o quadro negro 

e o giz, pois o mundo fora da escola, com todos os seus recursos de tecnologia, 

apresenta grandes atrativos aos jovens. O presente artigo procura mostrar uma 

maneira de contribuir para a aproximação das várias tecnologias de 

comunicação ao ensino da Língua Portuguesa. Sabemos que muitas vezes o 

nosso aluno tem maior conhecimento dos recursos tecnológicos que nós 

professores, pelo que, no âmbito deste artigo, busca–se mostra uma forma de 

valorização dos conhecimentos trazidos pelo aluno e uma maior integração 

destes conhecimentos com o saber que a escola se propõe a ensinar. Em virtude 

disso, as atividades desenvolvidas propõem o uso de recursos tecnológicos em 

sala de aula para auxiliar a leitura e compreensão de textos do gênero notícia, 

levando o aluno a perceber a intencionalidade do autor nas diversas situações 

de comunicação, visando desta forma despertar o interesse pelos assuntos da 

atualidade e levá-lo a buscar meios para melhor compreender os textos 

veiculados pela mídia. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso das novas tecnologias na sala de aula de Língua Portuguesa: uma 

proposta de trabalho como gênero notícias no Ensino Médio. 

Palavras-chave: Ensino; compreensão leitora;notícias; novas tecnologias; 

gêneros textuais. 

Resumo: A presente unidade didática é uma tentativa de contribuir para a 

aproximação das várias tecnologias de comunicação ao ensino da Língua 

Portuguesa. Sabemos que muitas vezes o nosso aluno tem maior conhecimento 

dos recursos tecnológicos que nós, professores. Por meio das atividades aqui 



propostas busca–se justamente uma valorização destes conhecimentos trazidos 

pelo aluno e uma maior integração de tais conhecimentos com o saber que a 

escola se propõe a ensinar Nossas escolas estaduais, em sua maioria, estão 

recebendo recursos tecnológicos que viabilizam essa integração, cabe ao 

professor fazer uso de forma adequada destes meios para facilitar e tornar o 

aprendizado da língua materna algo mais prazeroso. A proposta dessa Unidade 

Didática é justamente a de fornecer ao professor alguns subsídios que o auxiliem 

nesta tarefa. O uso de recursos como a TV multimídia e o computador podem 

contribuir em muito com o processo de ensino aprendizagem, pois combina 

favoravelmente educação e entretenimento. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA DORIS PENTEADO 

ORIENTADOR: Silvana Oliveira 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A leitura literária na formação humana 

Palavras-chave: leitura; conto; literatura. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados relacionados a várias ações que 

foram desenvolvidas durante o período de implementação do Projeto na escola, 

como proposta do Programa de Desenvolvimento do Estado do Paraná “PDE”. 

Tendo como objetivo principal despertar o interesse pela leitura com enfoque na 

leitura literária na formação humana da Educação Básica. A problemática da 

leitura é um tema a muito estudado e questionado pelos educadores. Porque o 

educando não lê? Que motivos levam o mesmo a se desinteressar pela leitura? 

Como a leitura pode contribuir para melhorar o seu aprendizado? O público alvo 

foram os educandos de 7º série/ 8º ano do ensino fundamental do Colégio 

Estadual Dr. Claudino dos Santos, Ipiranga-Paraná. A implementação do projeto 

foi ancorada em material pedagógico específico, que forneceu condições de 

compreensão e valorização da leitura de contos literários, complementado por 

atividades dirigidas, interpretação e produção de textos, sendo que a abordagem 

metodológica foi qualitativa, delineada pela pesquisa-ação. As atividades foram 

desenvolvidas extraclasse, aos sábados com educandos da 7º série B, C, D, 



perfazendo um total de 18 educandos, por um período de três meses e meio. 

Como resultados podemos elencar o grande interesse e participação dos 

mesmos no processo, através do qual puderam elevar sua alto-estima e 

direcionar seus estudos alicerçados na leitura e interpretação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Leitura Literaria na Formação Humana 

Palavras-chave: leitura;literaria;conto 

Resumo: O objetivo deste trabalho é despertar o gosto pela leitura, em alunos 

de 7ª série do Colégio Estadual Dr. Claudino dos Santos, situado no município 

de Ipiranga, por meio da leitura de contos literários. Por meio de atividades 

dirigidas de leitura literária, pretende-se promover exercícios de interpretação e 

produção de textos que garantam condições de compreensão e valorização do 

ato de leitura como uma atividade significativa no processo de conhecimento e 

aprimoramento pessoal dos jovens envolvidos. A organização do trabalho se 

dará, inicialmente, pela seleção de contos a serem lidos, estudo interpretativo de 

cada um deles e preparação da abordagem a ser encaminhada em sala de aula 

com o grupo de alunos selecionado, organizados neste Material Didático sob o 

título “A Leitura Literária na Formação Humana”.. Ao final da implementação, 

pretende-se que o grupo de alunos envolvido seja capaz de produzir textos 

narrativos, nos moldes tradicionais do conto literário. Com o material produzido 

pelo grupo, pretende-se organizar uma pequena antologia escolar de contos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ELIZA CORREA SOARES 

ORIENTADOR: Ari Jose de Souza 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Dificuldades da leitura e interpretação de texto no 2º Ano Matutino no 

Ensino Médio do C.E. Carlos Gomes de Pato Branco - PR 

Palavras-chave: leitura; língua português; aprendizagem 

Resumo: O objetivo geral deste artigo foi trabalhar os gêneros textuais em sala 

de aula, buscando um desenvolvimento integral dos alunos e conjugando a 



aquisição de conhecimentos próprios da especialidade de estudo, além de 

habilidades, atitudes e valores. Para isso, desenvolveu-se atividades de leitura 

numa visão interacionista conforme as orientações das Diretrizes Curriculares 

da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná (DCEs) de Língua 

Portuguesa com a pretensão de minimizar as dificuldades de leitura e 

interpretação de texto direcionadas para o 2º ano do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Carlos Gomes – Ensino Fundamental e Médio. A proposta teve a 

pretensão de minimizar as dificuldades de leitura e interpretação de texto desses 

alunos. Foi levada como proposta de trabalho vários textos e depositados alguns 

contos, recorte de noticia de jornal, poesias, bulas de remédio, textos de arte 

culinária, manual de instrução e outros, os alunos identificaram quais as marcas 

gramaticais, lexicais, dêiticas que o façam pertencer a determinado gênero 

textual. Trabalhou-se com os elementos da narrativa, o que é um conto. A partir 

da leitura do conto, os alunos fizeram uma abordagem de averiguação e que 

classificaram o texto que coube àquela equipe classificar. Após lerem o texto e 

classificá-lo a que gênero pertence, e em que seio social ele nasce; 

apresentaram o consenso que o grupo chegou para o restante de alunos da sala 

de aula, o professor deve deixar bem claro, o que ele quer que os alunos leiam 

e analisem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DIFICULDADES DA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO NO 2º 

ANO A MATUTINO NO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO ESTADUAL CARLOS 

GOMES DE PATO BRANCO - PR. 

Palavras-chave: Leitura;Compreensão; Interpretação 

Resumo: O objetivo geral desta unidade didática é Capacitar o Educando a ler, 

compreender e interpretar o texto numa visão interacionista. É preciso que a 

escola trabalhe a diversidade textual e organize estratégias e práticas de ensino 

que venham ao encontro do interesse e da necessidade de cada realidade social, 

para fazer da leitura, uma fonte de ampliação dos conhecimentos impressos e 

disponíveis, é muito importante desenvolver, principalmente nas crianças, um 

espírito analítico e crítico. O professor pode ser um agente disseminador da 

leitura, assumindo o compromisso com a criança de proporcionar-lhe textos e 

atividades de interpretação de qualidade, que intervenham na formação de um 



cidadão mais crítico e reflexivo. Sendo assim, propomo-nos a desenvolver este 

estudo com o intuito de contribuir com esses alunos com quem pretendemos 

trabalhar no sentido de amenizar as dificuldades de leitura e interpretação. A 

proposta desta unidade didática é desenvolver atividades de leitura numa visão 

interacionista, conforme preceituam as Diretrizes Curriculares da Rede Pública 

de Educação Básica do Estado do Paraná (DCEs) de Língua Portuguesa, com 

a pretensão de minimizar as dificuldades de leitura e interpretação de texto dos 

alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Carlos Gomes – Ensino 

Fundamental e Médio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ELOISA HENRIQUE LEMES 

ORIENTADOR: Lidia Maria Goncalves 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: ANÁLISE DO DISCURSO PUBLICITÁRIO:UMA LINGUAGEM DE 

PERSUASÃO 

Palavras-chave: PROPAGANDA, PERSUASÃO, CONSUMISMO 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar uma proposta de análise 

de texto publicitário, desenvolvida em sala de aula na disciplina de Língua 

Portuguesa, do nível médio. A experiência visa contribuir para a formação de 

leitores capazes de identificar os implícitos, reconhecer os elementos de 

linguagem que o texto utiliza para a manipulação, identificar vozes sociais e 

ideologias presentes no discurso publicitário. Consiste no estabelecimento de 

critérios de análise que ultrapassem o dado puramente verbal, enfocando o 

contexto de enunciação, os recursos utilizados e os aspectos discursivos. 

Critérios que permitam, sobretudo, compreender a intenção, o ponto de vista de 

quem escreve fazendo uma leitura crítica, reconstruindo o sentido segundo suas 

vivências, ampliando sua visão de mundo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Análise do Discurso Publicitário: Uma linguagem de persuasão 

Palavras-chave: propaganda; persuasão; consumismo. 



Resumo: As pesquisas e as avaliações educacionais revelam a precária 

formação de um público leitor e apontam os obstáculos para a solução do 

problema. Convivendo com os estudantes, percebemos a dificuldade que eles 

têm em atribuir sentido ao que leem, como também, o pouco contato com a 

leitura em seu ambiente familiar. Nesse contexto, trazer o texto publicitário para 

a sala de aula é importante, pois o mesmo pode proporcionar ao aluno condições 

de constatar, de forma crítica, não só a linguagem visual, mas também o discurso 

que o mesmo estabelece. Promover a leitura crítica das propagandas é ensinar 

a enxergar as ideologias presentes na mensagem publicitária, com isso, 

contribuir para a formação de um leitor mais crítico e um consumidor mais 

consciente. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Patricia Cristina de Oliveira 
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Artigo  
Título: O gênero discursivo fábula na prática da sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura Significativa; Formação do leitor; Gênero discursivo 

Fábula; Plano de Trabalho Docente. 

Resumo: O presente trabalho apresenta uma proposta de trabalho pedagógico, 

que visa à formação de um leitor competente, de forma lúdica e prazerosa, via 

gênero discursivo fábula. A leitura, infelizmente, é uma prática cultural mais 

relacionada ao contexto escolar. Além disso, as crianças perdem, logo cedo, o 

gosto pela leitura. Em virtude disso, escolhemos a realizar nossa proposta de 

trabalho no 6º ano (5ª série). Os alunos da série em questão encontram-se em 

fase de mudanças significativas, especialmente pela passagem da quarta para 

a quinta série, ou seja, com a implantação do Ensino Fundamental de 09 anos, 

do quinto para o sexto ano. A prática de ações comprometidas com a realidade 

desses alunos evita possíveis rupturas provenientes do processo de adaptação. 

O gênero eleito tem ampla aceitação pelas crianças, uma vez que as fábulas nos 

falam, por meio de narrativas fictícias, sobre nossa realidade e situações 

cotidianas como se tivessem sido escritas especialmente para nós, através de 



uma linguagem simples e de fácil compreensão, mesmo que a moral da história 

exija uma reflexão profunda, desafiadora. É preciso que a leitura significativa 

seja privilegiada. Com atividades simples, a implementação desse estudo, 

procurou desenvolver atividades integradas de leitura, escrita e análise 

linguística. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O gênero discursivo fábula na prática da sala de aula. 

Palavras-chave: leitura; gênero discursivo; fábula; transposição didática. 

Resumo: Os resultados negativos de vários exames nacionais como o SAEB e 

o IDEB, entre outros, comprovam a ineficiência do ensino de leitura na escola. 

Com a evolução da tecnologia cada vez mais é exigida uma visão ampla e 

globalizada no mundo moderno, no qual o hábito da leitura é indispensável tanto 

para o êxito na vida escolar, como nas relações de trabalho e na vida pessoal. 

Segundo as DECs (2008), o ensino da leitura tem por objetivo a formação e 

desenvolvimento de um leitor crítico, capaz de realizar uma leitura consciente, 

no sentido de identificar não apenas as informações presentes na superfície 

textual, mas, principalmente, as implícitas. Sendo assim, o presente projeto 

propõe trabalhar a leitura, via gênero discursivo fábula, nas quintas séries do 

ensino fundamental, por ser o início de um ciclo importante na vida do estudante, 

constituindo-se, assim, um momento singular para trabalhar a formação do leitor. 

Quanto ao gênero, a escolha está relacionada à ampla aceitação da fábula por 

parte das crianças. O projeto fundamenta-se na teoria dos gêneros discursivos 

proposta por Bakhtin (2003), em consonância com a metodologia de Gasparin 

(2009), e busca relacionar as concepções de linguagem, as teorias que lhe são 

subjacentes e a prática do professor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA GORETTI BARBOSA 

ORIENTADOR: Elizabeth Labes 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Confabulando: Leitura para Além das Palavras 



Palavras-chave:  
Resumo: A presente produção didática foi produzida e desenvolvida sob a 

temática: Ensino e Aprendizagem de Leitura. Todo trabalho foi fundamentado 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná e nas 

concepções teóricas vigentes nas mesmas. Produzimos uma Unidade Didática 

com foco para as quintas séries (6º ano) do ensino fundamental, anos finais, com 

o gênero fábula abarcando a sua materialidade linguística e imagética. As 

atividades de leitura e compreensão textual foram elaboradas ancoradas na 

concepção de linguagem em que a mesma é vista como um ato dialógico, 

interlocutivo (DCEs, 2008). As fábulas foram escolhidas, com o objetivo de 

aguçar o olhar para além das palavras, bem como desenvolver o senso crítico 

sobre os valores e contravalores que permeiam a sociedade contemporânea. Ao 

término da implementação da unidade didática, observamos que a prática de 

leitura crítica desenvolvidas com as fábulas trabalhadas proporcionou nos alunos 

reflexão sobre valores éticos e morais que permeiam a sociedade atual. 

Percebemos que os alunos tiveram uma melhor compreensão dos valores da 

sociedade na qual estão inseridos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Confabulando: Leitura para Além das Palavras. 

Palavras-chave: Fábula; Gênero; Leitura; Valores sociais 

Resumo: Este trabalho de Ensino e Aprendizagem de Leitura está voltado para 

as 5ªs séries (6º ano) do ensino fundamental, anos finais e sala de apoio a 

aprendizagem. Fundamentado nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

do Estado do Paraná e nas concepções teóricas vigentes nas mesmas. 

Nortearemos as atividades de leitura e compreensão textual ancorada na 

concepção de linguagem em que a mesma é vista como um ato dialógico, 

interlocutivo (DCEs, 2008). Acreditamos que o trabalho específico com leitura, 

concebida como processo de interação entre os sujeitos possa contribuir para o 

letramento. Apresentamos o gênero fábula numa abordagem linguística 

imagética – discursiva. O objetivo maior é proporcionar o gosto pela leitura para 

que os alunos possam compreender melhor o processo de produção dos 

sentidos textuais; ampliar sua visão de mundo e atuar enquanto sujeitos frente 

aos desafios da sociedade contemporânea. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA HELENA BOLONHEZI 
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Artigo  
Título: GÊNERO “ARTIGO DE OPINIÃO”: UMA PROPOSTA DE LEITURA E 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Palavras-chave: Palavras-chave: artigo de opinião; argumentação; sequência 

didática; 

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa-ação 

abordando uma prática com o gênero textual artigo de opinião no 9º ano do 

ensino fundamental. O estudo do gênero artigo de opinião considerou primordial 

a funcionalidade e a importância do mesmo no aprimoramento da argumentação 

dos alunos, com o objetivo de proporcionar-lhes melhores condições de leitura e 

escrita. Para isso, organizou-se uma sequência didática e o seu conteúdo foi 

implementado em sala. Os procedimentos abrangem atividades de análise dos 

elementos temáticos, estruturais e linguísticos, e atividades de produção e 

circulação do gênero de acordo com suas características sócio-discursivas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO: UMA PROPOSTA DE LEITURA E 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Palavras-chave: artigo de opinião; argumentação; 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica objetiva formar um leitor crítico e 

maduro para atuar na sociedade a partir de um trabalho de leitura sobre o gênero 

“artigo de opinião”. Ressaltamos que o gênero em questão é capaz de ampliar o 

conhecimento e a criatividade do aluno, pois abre espaço para a leitura, a 

informação e a argumentação e, assim, proporciona diversos tipos de saberes 

que se referem ao gênero como a carta do leitor, o editorial e outros textos de 

informação. Assim, a ação pedagógica deve pautar-se na interlocução, em 

atividades planejadas que possibilitem ao aluno a leitura, a produção oral e 

escrita, bem como a reflexão e o uso da linguagem em diferentes situações. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA HELENA CHEIRUBIM 
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Artigo  
Título: UMA PRÁTICA DE LEITURA: VENDO O MUNDO PELOS OLHOS DA 

EXCLUSÃO 

Palavras-chave: Leitura; Método Recepcional; Exclusão social; Formação do 

leitor 

Resumo: Visto que uma das maiores dificuldades do processo ensino 

aprendizagem se encontra na leitura e principalmente tendo em vista a situação 

crítica do ensino da literatura, que tem sido discutida em pesquisas, seminários, 

cursos em geral, este trabalho objetiva a formação de um leitor crítico, ativo, pois 

na concepção de linguagem assumida pelas Diretrizes Curriculares a leitura é 

vista como um ato dialógico, interlocutivo. É importante ressaltar a interação 

entre leitor-texto-autor, pois o texto não acaba em si mesmo. Só havendo essa 

interação o aluno se posicionará criticamente. Para ler e compreender o que lê, 

os educandos precisam ser capazes de estabelecer relações entre elementos 

do próprio texto, ao mundo no qual ele está inserido e a realidade social a que o 

material faz referência. Infelizmente grande parte dos alunos têm dificuldade em 

fazer esta relação. Diante deste quadro ficam algumas indagações: Que teoria 

usar para formar um leitor que seja ativo no processo de leitura? Como trabalhar 

para que haja a interação leitor, texto e autor? A leitura colabora com o leitor 

para que possa testar seus sentidos, desenvolver conhecimentos e habilidades 

e para que este possa internalizar valores úteis a sua tomada de decisões. Ao 

dominarmos a leitura, abrimos a possibilidade de adquirir conhecimentos, 

desenvolver raciocínios, participar ativamente da vida social e principalmente 

ampliar nossa visão de mundo. O trabalho proposto Uma prática de leitura: 

“Vendo o mundo pelos olhos da exclusão” baseia-se no Método Recepcional 

organizado por Bordini & Aguiar (1988), pois este atende às perspectivas de 

Língua Portuguesa e Literatura. Algumas etapas foram desenvolvidas para que 

o universo do aluno em relação à literatura fosse ampliado. Este trabalho foi 



desenvolvido na 8ª Série A do período matutino no Colégio Estadual Marcílio 

Dias. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: sem o arquivo da produção 

Palavras-chave: leitura; formação do leitor; exclusão ;método recepcional 

Resumo: Visto que uma das maiores dificuldades do processo ensino 

aprendizagem se encontra na leitura e principalmente tendo em vista a situação 

crítica do ensino da literatura, este trabalho objetiva a formação de um leitor 

crítico, ativo, pois na concepção de linguagem assumida pelas Diretrizes 

Curriculares a leitura é vista como um ato dialógico, interlocutivo.É importante 

ressaltar a interação entre leitor-texto- autor, pois o texto não se acaba em si 

mesmo,só havendo essa interação aluno inferirá criticamente. Para ler e 

compreender o que lê, os educandos precisam ser capazes de estabelecer 

relações entre elementos do próprio texto e entre este e a realidade social a que 

o material faz referências: ou seja, deduzir informações que não estão 

escritas,ler nas entrelinhas. Infelizmente as maiorias dos educandos têm 

dificuldades em fazer esta relação. Diante deste quadro ficam algumas 

indagações: Que teoria usar para formar um leitor que seja ativo no processo de 

leitura?Como trabalhar para que ocorra a interação leitor, texto e autor? É 

através desta prática de leitura sobre a exclusão social, que os alunos poderão 

compreender o mundo em que vivem, atuar nele e, assim, inventar um mundo 

melhor. . O método a ser utilizado será o Recepcional, organizado por Bordini 

&Aguiar (1988), pois este atende às perspectivas das Diretrizes Curriculares de 

Língua Portuguesa e Literatura. . Algumas etapas serão desenvolvidas para que 

o universo do aluno em relação à literatura seja ampliado. Este trabalho será 

desenvolvido na 8ª serie A do período matutino no Colégio Estadual Marcílio 

Dias. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA HELENA STREMEL 

ORIENTADOR: Jane kelly de Oliveira 

IES:  UEPG 



Artigo  
Título: AS CRÔNICAS DE SERGIO PORTO: uma proposta de leitura para o 

ensino fundamental 

Palavras-chave: Leitura; práticas de leitura; Crônica, Stanislaw Ponte Preta. 

Resumo: O artigo apresenta o resultado da proposta de intervenção pedagógica 

na escola desenvolvida em turma de 8º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Medalha Milagrosa, Ponta Grossa, Paraná, no ano de 2011, durante a 

minha participação no Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, 

promovido pelo governo do Estado como proposta de capacitação de 

professores da rede estadual de ensino. Entendemos que ler é estabelecer 

significados para os textos e que a aquisição da compreensão leitora é 

passaporte para a autonomia do leitor. Contudo, o que se vê na grande maioria 

dos alunos, dentro da escola, é que apresentam um nível fraco dessa habilidade, 

apenas decodificando caracteres, pontuando o que está superficialmente 

descrito. A referida intervenção pedagógica foi estabelecida com o objetivo de 

auxiliar os alunos no desenvolvimento dessas habilidades. Para tanto, utilizamos 

algumas das obras do escritor Sergio Porto, também conhecido como Stanislaw 

Ponte Preta, a fim de possibilitar aos alunos tornarem-se leitores mais críticos e 

competentes. Foram trabalhadas a análise e a interpretação de algumas de suas 

crônicas com o objetivo de promover, por meio de textos literários, estratégias 

que lhes permitam ampliar a sua compreensão leitora. Durante a intervenção 

observamos que os alunos que apresentavam dificuldades para ler e 

compreender um texto, a partir das leituras e discussões, começaram a adquirir 

certa autonomia para falar a respeito do que leram. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: AS CRÔNICAS DE SÉRGIO PORTO: UMA PROPOSTA DE LEITURA 

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: compreensão leitora; crônicas;Sergio Porto. 

Resumo: Ler é estabelecer significados para os textos. A aquisição da 

compreensão leitora é passaporte para a autonomia do leitor. Contudo, o que se 

vê na grande maioria dos alunos, dentro da escola, é que apresentam um nível 

fraco de leitura, apenas decodificando caracteres, pontuando o que está 

superficialmente descrito. Dessa forma, esta proposta de unidade didática foi 



criada com o intuito de auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas 

habilidades leitoras: tais como: criticidade, interpretação e compreensão de 

textos. Para tanto, selecionou-se algumas crônicas do escritor Sergio Porto, 

também conhecido como Stanislaw Ponte Preta. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA INEZ CARVALHAIS 

ORIENTADOR: Nelci Alves Coelho Silvestre 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A VIUVINHA: a contribuição do método recepcional na questão do gênero 

Palavras-chave: Literatura; estética da recepção; gênero 

Resumo: O presente artigo é um requisito parcial para a conclusão do Projeto 

de Desenvolvimento Educacional – PDE – 2010/2012. O mesmo apresenta uma 

análise de resultados obtidos acerca do ensino de Literatura, no formato de curso 

de extensão para professores, pedagogos e funcionários da Rede Pública 

Estadual de Ensino de Sarandi, realizado entre os meses de agosto e dezembro 

de 2011. Tendo como referência os pressupostos teóricos da Estética da 

Recepção, o objetivo deste trabalho consistiu em analisar o romance A Viuvinha, 

de José de Alencar, destacando o comportamento da mulher por volta de 1844, 

à imagem da mulher-pureza, que se enobrece com seu amor único e sincero; 

em um desfecho similar, conforme se pode depreender, ao das novelas atuais, 

uma vez que nos romances brasileiros os finais são sempre felizes: os 

personagens se casam e vivem felizes para sempre. Este artigo explora a 

relação dialógica de valores morais e costumes da época comparada com a 

realidade social de hoje e com outras linguagens artísticas como a música, a 

poesia, a fotografia, a pintura e o cinema. A proposta se justifica em função do 

baixo índice de leitores que há no âmbito escolar, bem como da necessidade de 

superação dessa realidade. Uma vez que a maioria das pessoas alega não ter 

tempo para leitura, evidencia-se a premência de se discutir algumas questões 

relacionadas aos desafios da escola pública quanto à crise da leitura. Acredita-

se que incentivo à leitura e análise do gênero romanesco, aliado aos demais 



gêneros textuais, contribuiu sobremaneira para a ampliação dos horizontes de 

expectativas dos cursistas, pois desafia a sua compreensão como leitor crítico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A VIUVINHA: a contribuição do método recepcional na questão do gênero 

Palavras-chave: Leitura, recepção, interpretação 

Resumo: Essa unidade didática no formato de curso de extensão para 

professores, pedagogos e funcionários da Rede Pública Estadual de Ensino de 

Sarandi, visa ofertar uma nova concepção de Formação Continuada, 

promovendo condições de atualização e aprofundamento de seus 

conhecimentos a partir da reflexão teórica sobre a prática com o intuito de 

possibilitar mudanças de postura na realidade escolar. Sabe-se que a leitura não 

é um suporte que norteia apenas a Língua Portuguesa, ela está presente e 

precisa ser dominada por todos os educadores de diversas áreas do 

conhecimento. Em nossa sociedade, a busca pela informação, pelo saber, tem 

sido um processo constante, seja pela consciência que sem eles o indivíduo é 

excluído socialmente ou pelo desejo de aprender. É pelo conhecimento que o 

indivíduo tem a possibilidade de não permanecer no estado de ignorância, neste 

contexto informacional em que vivemos; marcado visivelmente pelo uso das 

tecnologias de informação e comunicação. O conhecimento adquirido também 

via leitura possibilita a formação de uma sociedade consciente de seus direitos 

e de seus deveres. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA IVANILDE DUARTE DOS ANJOS 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: INCENTIVO E PRÁTICA DE LEITURA: Superação de problemas de 

aprendizagem, gosto e motivação da leitura por prazer 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; gênero discursivo fábula 

Resumo: A leitura tem grande relevância enquanto atividade no processo 

ensino-aprendizagem, pois é fundamental para o desenvolvimento intelectual e 



para a construção do conhecimento, ampliando a visão de mundo do ser 

humano. Com o objetivo de propor alternativas para superar problemas de 

aprendizagem na compreensão da leitura; despertar o gosto e motivação para o 

hábito da leitura por prazer, desenvolveu-se o presente trabalho de incentivo a 

leitura, do gênero textual fábula. Mediante os objetivos propostos, organizaram-

se as atividades em sequência didática, com estratégias que promoveram 

compreensão e interpretação da leitura, por o gênero fábula abordar narrativa 

curta, vista como excelente exercício de reflexão sobre o comportamento 

humano. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Incentivo e Prática de Leitura: superação de problemas de 

aprendizagem, gosto e motivação da leitura por prazer 

Palavras-chave: Língua-portuguesa; gênero discursivo fábulas. 

Resumo: Sabendo-se da relevância que a leitura tem enquanto atividade no 

processo ensino-aprendizagem, esta produção didática pretende buscar 

alternativas para superar problemas de aprendizagem e dificuldades na 

compreensão da leitura, bem como despertar o gosto e motivação para os alunos 

desenvolverem o hábito da leitura por prazer através do gênero textual fábulas. 

Objetiva desenvolver no aluno, a leitura significativa do gênero fábula, que instiga 

discussões e reflexões, com estratégias que promoverão a compreensão e 

interpretação do que se leu, tendo o encaminhamento metodológico organizado 

em sequência didática, em atividades agradáveis, para formar o leitor crítico e 

consciente, envolvendo também as famílias que compartilharão as leituras. O 

presente trabalho destina-se aos alunos da sexta série do ensino fundamental, 

que culminará com atividades de exposição, e escrita de fábulas, usadas como 

diversão e entretenimento, contribuindo para a formação de valores, 

desenvolvimento da capacidade intelectual e formação de leitores conscientes e 

críticos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA IVONE ZARTH 

ORIENTADOR: Raquel Terezinha Rodrigues 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A Leitura como Jogo Entre Texto e Leitor 

Palavras-chave: Leitura; Ensino de Literatura; Estética da Recepção 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos durante a implementação 

do projeto intitulado A Leitura Como Jogo Entre Texto e Leitor. Para isso, 

utilizamos textos variados cujos temas abordam a história do Brasil com o 

objetivo de investigar em que sentido os pressupostos teóricos metodológicos 

da Estética da Recepção podem desfazer o caráter utilitário da leitura, construir 

uma reflexão válida do papel da escola e do aluno no desenvolvimento da leitura 

literária interada aos conhecimentos prévios do leitor e servir como suporte 

teórico para incentivar os alunos a focalizarem sua atenção naquilo que 

experimentam durante o ato de ler, percorram os labirintos textuais e 

aventurarem-se mais nesse mundo da leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Leitura como Jogo Entre Texto e Leitor 

Palavras-chave: Leitura; Ensino de Literatura; Método Recepcional 

Resumo: A Estética da Recepção traz na teoria e no Método Recepcional a 

metodologia passível de fazer a diferença na escola, pois estes consideram a 

literatura como um sistema que se define por produção, recepção e 

comunicação, valorizam a leitura e sua fruição, tecem um diálogo entre autor, 

obra e leitor, sem perder de vista a dimensão histórica da obra. A variedade 

histórica das interpretações da obra é que permitirão compreender seu sentido 

e forma. Objetiva--se promover, através de leituras mediadas pelos 

pressupostos teóricos e metodológicos da Estética da Recepção, maior 

autonomia ao leitor para que, de forma mais crítica, reflexiva e adequada ele saia 

do comodismo e busque envolver-se com prazer na leitura que faz, entenda que 

a Literatura tem a função de fazer a interação entre o leitor e o autor num 

constante enriquecimento cultural e social alcançando assim um patamar onde 

possa sentir-se seguro e capaz de modificar o texto no ato de ler e a si próprio 

através da aquisição de um conhecimento científico e intelectual. Para realizar a 

presente pesquisa pretende-se aplicar as cinco fases do Método Recepcional 

aos alunos do 2º ano AX – Formação de Docentes. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES 

ORIENTADOR: CLORIS PORTO TORQUATO 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Leitura: Práticas sociais de informação e diversão 

Palavras-chave: Leitura; gêneros discursivos; leitor proficiente 

Resumo: A partir da concepção bakhtiniana de linguagem, a leitura passou a 

ser compreendida como um processo de atribuição de sentidos ao texto, de 

modo que o leitor estabelece um diálogo com esse texto e com os discursos nele 

mobilizados. Com suas experiências, ao interagir com o texto, o leitor constrói 

novos significados, adquire conhecimento e interage com a sociedade em que 

está inserido. No entanto, as atitudes normativistas e superficiais de leitura em 

sala de aula distanciam o aluno das práticas sociais de leitura, deixando-o à 

margem de novos letramentos. Considerando tais dificuldade, desenvolvemos 

um trabalho que consistiu em sugerir e explicitar práticas reais de leitura que 

favorecessem a interação do aluno com diversos gêneros de diferentes esferas 

sociais com o objetivo de torná-lo um leitor proficiente. A implementação ocorreu 

com os alunos de 5ª série da Escola “Gabriel Bertoni”, município de Salto do 

Itararé. Por favorecer a leitura e a reflexão, optamos pela abordagem de 

pesquisa-ação. Em sala de aula, foi aplicada uma unidade didática cujo tema – 

a novela Cordel Encantado – permitiu que os alunos observassem que um 

mesmo tema pode ser tratado em diferentes esferas sociais, portanto, em 

distintos gêneros discursivos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura: práticas sociais de informação e diversão 

Palavras-chave: Leitura; gêneros discursivos; leitor proficiente; práticas sociais 

de linguagem 

Resumo: A partir da concepção bakhtiniana de linguagem, a leitura, passou a 

ser compreendida como um processo de atribuição de sentidos ao texto de modo 

que o leitor estabelece um diálogo com esse texto e com os discursos nele 



mobilizados. O leitor, ao interagir com o texto, com as experiências que já possui, 

constrói novos significados. Assim, consegue adquirir conhecimentos e interagir 

com a sociedade em que está inserido. Porém, a escola não tem conseguido 

efetivar plenamente a formação de leitores com vistas à interação social, pois 

muitas aulas de Língua Portuguesa ainda se prendem a normas gramaticais e à 

compreensão superficial dos textos. O presente trabalho tem o propósito de 

promover práticas de leitura que possibilitarão a interação do aluno com gêneros 

de diferentes esferas sociais, com o objetivo de torná-lo um leitor proficiente. 

Para isso, buscou-se contemplar diversos gêneros discursivos em torno de um 

mesmo tema para que o aluno perceba que um mesmo tema é tratado em 

diferentes esferas sociais e, portanto, em distintos gêneros discursivos. Espera-

se que o aluno compreenda a relevância da leitura para a inserção significativa 

nas diversas práticas sociais de linguagem e que desenvolva uma atitude 

responsiva-ativa e crítica diante dos textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA JOSELETE KOUPAK 

ORIENTADOR: Edson Santos Silva 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: “LITERATURA E ESCOLA – CONCEPÇÕES E PRÁTICAS” 

Palavras-chave: Literatura. Texto. Leitura literária. 

Resumo: O presente trabalho foi realizado no Colégio Estadual Barão de 

Capanema, Ensino Fundamental e Médio, no Município de Prudentópolis - PR, 

com alunos da 1a série do Ensino Médio. O objetivo da intervenção pedagógica 

foi desenvolver o olhar crítico na oportunização de leituras aliadas ao prazer, 

possibilitando apresentar uma leitura com textos de diferentes procedências, 

para que nós, professores, possamos promover a leitura de textos literários no 

espaço escolar, mostrando que a literatura é a parte dinâmica do processo 

cultural. A literatura na sala de aula, mesmo que deformada e quase 

irreconhecível por causa das adaptações feitas pelo currículo escolar, devido ao 

número reduzido de aulas, pode dar aos educandos canais para desenvolver 

criticamente as práticas sociais nas quais circula o objeto principal: o texto 



literário. Desse modo, a proposta foi trabalhar em sala de aula despertando o 

interesse dos alunos pela leitura de textos literários. A implementação foi 

pautada nos princípios da pesquisa participante com o objetivo de promover a 

leitura literária na sala de aula, iniciando com uma sondagem para conhecer grau 

de leitura como a literária, que os alunos possuem e gradativamente inserindo 

as atividades da intervenção proposta. Os resultados obtidos revelam que a 

inserção dos textos literários em sala de aula deve ocorrer de forma organizada, 

colaborativa e integrada, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem na 

construção do conhecimento, contribuindo para formar cidadãos críticos e 

reflexivos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias Metodológicas para promoção da Literatura. 

Palavras-chave: literatura; escola; alunos 

Resumo: Cada vez mais evidencia- se a necessidade de estudarmos literatura, 

pois ela é um dos meios que permite criarmos representações que refletem, 

constroem ou desafiam nossos conhecimentos e crenças e cooperam para o 

estabelecimento de relações sociais e identitárias. O âmbito escolar auxilia na 

formação intelectual e, também, social de crianças e adolescentes; por isso, a 

prática leitora deve ser motivada por parte do corpo docente das instituições; 

com isso, mais cidadãos participantes atuarão na sociedade, com base na 

criticidade promovida por meio da leitura iniciada no período escolar. O presente 

material tem objetivo de auxiliar o professor e despertar o interesse dos alunos 

pela leitura de textos literários, como uma atividade prazerosa e 

significativa.,desenvolver o olhar crítico na oportunização de leituras aliadas ao 

prazer, possibilitando apresentar uma leitura com textos de diferentes 

procedências, para que nós, professores, possamos promover a leitura de textos 

literários no espaço escolar, mostrando que a literatura é a parte dinâmica do 

processo cultural. Minha experiência profissional de magistério, me permite 

apontar as dificuldades que os alunos tem em relação a leitura de textos 

literários. Surge, portanto a necessidade de ações pedagógicas para o 

enfrentamento de pesquisa participante com objetivo de promover a leitura 

literária na sala de aula. Por isso a confecção de um trabalho pautado no 



envolvimento do aluno com as obras literárias é um bom caminho para sugerir 

uma educação mais prazerosa e significativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA JUDITE DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Roselene de Fatima Coito 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: (IN)VISIBILIDADE EM PRÁTICAS DISCURSIVAS: A LEITURA DO 

TEXTO PUBLICITÁRIO EM SALA DE AULA 

Palavras-chave: Leitura; Prática Pedagógica discursiva; textos publicitários. 

Resumo: O presente artigo teve como objetivo refletir sobre as práticas 

discursivas em propagandas publicitárias veiculadas na mídia, com o intuito de 

demonstrar as ideologias que as engendram. A pesquisa é de abordagem 

qualitativa com características de pesquisa-ação no viés discursivo. A pesquisa 

envolveu 30 (trinta) alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Almirante Tamandaré - Ensino Fundamental e Médio, localizado na cidade de 

Tuneiras do Oeste, no distrito de Aparecida do Oeste. A docente trabalhou com 

diferentes estratégias, em situações variadas, a saber: explicitação oral, leitura 

individual, silenciosa e coletiva dos textos, pesquisas em dicionários e no 

laboratório de informática da escola, debates e trabalhos em grupos, 

apresentação de textos de propaganda utilizados pela mídia, com a intenção de 

levar os alunos a interagir oralmente e por escrito. Do ponto de vista discursivo, 

o estudo possibilitou aos alunos avançarem no processo de conhecimento da 

importância da análise do discurso, indo além dos horizontes dados pela 

gramática. Ao analisar o gênero discursivo propagandístico por meio da teoria 

de orientação francesa, os alunos tiveram a oportunidade de compreender os 

sentidos produzidos pela propaganda publicitária e suas condições de produção 

do discurso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: (In)Visibilidades em práticas discursivas: a leitura do texto publicitários 

em sala de aula 



Palavras-chave: Análise do Discurso; Discurso; Propagandas Publicitárias; 

Sentido. 

Resumo: O presente caderno temático é uma produção didático-pedagógica 

direcionado aos professores do Ensino Médio e tem como objeto de estudo o 

quadro conceitual básico da teoria da análise do discurso de orientação francesa, 

destacando as propagandas publicitárias como meios de construção e 

legitimação de dizeres. Acreditamos que a teoria eleita articula o linguístico com 

o social e o histórico, onde a linguagem passa a ser estudada não apenas 

enquanto forma linguística, mas como forma material, ou seja, essa teoria trata 

das questões relativas aos efeitos de sentido. No entanto, este material não deve 

visto como um manual, mas como um passo para o aprofundamento teórico do 

objeto de estudo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA JULIA BATISTA MENDES 

ORIENTADOR: Raquel Terezinha Rodrigues 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: TÍTULO: A CRÔNICA COMO ELEMENTO MOTIVADOR PARA A 

LEITURA LITERÁRIA EM SALA DE AULA 

Palavras-chave: LEITURA; CRÔNICA; LITERATURA; RECEPÇÃO 

Resumo: O presente trabalho“ A Crônica como Elemento Motivador da leitura 

literária em sala de aula” tem como objetivo principal ampliar o mundo da leitura 

literária dos alunos do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual José de 

Anchieta, partindo do gênero crônica, tendo como parâmetro norteador o Método 

Recepcional. Diversos pesquisadores e estudiosos relatam a respeito da falta de 

leitura literária por parte dos estudantes e também sobre a falta de conhecimento 

das obras literárias e textos dos diversos gêneros que circulam pela nossa 

sociedade. Nesse sentido é que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, há a necessidade de garantir o acesso à cultura e à 

informação; estimular a leitura de diversos gêneros e levar os alunos a exercitar 

a prática da leitura como apoio da reflexão crítica, da criatividade e de uma leitura 

proficiente como instrumento capaz de fortalecer a autonomia dos educandos. 



Buscou-se trabalhar um gênero que despertasse nos alunos o gosto da leitura 

por prazer e que primeiramente determinasse o horizonte de expectativas nos 

alunos. O gênero crônica é um gênero híbrido e que pode estar presente, isto é, 

embutido em vários outros gêneros, pois desde sua origem é um relato em 

permanente relação com o tempo e com o cotidiano da clientela escolhida. 

Portanto, para despertar nos alunos o interesse pela leitura literária é preciso 

levar para sala de aula textos de fácil entendimento e que estejam perto da 

realidade por eles vivida que são os fatos do cotidiano. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Crônica como Elemento Motivador para a Leitura Literária em Sala de 

Aula 

Palavras-chave: Leitura, Crônica, Leitor, Recepção 

Resumo: Podemos observar na prática de sala de aula, que grande parte dos 

alunos do Ensino Médio não gosta de ler os livros clássicos da literatura por 

julgarem estes de difícil entendimento, talvez por não ter tido oportunidade de 

conhecer esse tipo de Literatura nas séries anteriores u porque a escola não 

proporcione esta leitura aos alunos do Ensino Fundamental por achar que os 

mesmos não estão preparados para tal. O que é um equívoco, partindo do 

pressuposto de que o aluno deve ler aquilo que lhe é prazeroso desde que tenha 

capacidade para entender. Objetiva-se com este projeto a discussão e a 

sistematização sobre a necessidade de se trabalhar com o gênero literário 

crônica em sala de aula como atividade de leitura por prazer e busca de 

conhecimento. Desta forma, faz-se necessário trazer para a sala de aula textos 

curtos, que sejam de fácil entendimento e que o aluno goste ou se identifique. 

Além disso, por ser de fácil acesso todos os alunos poderão trocar idéias sobre 

um mesmo texto, propiciando uma maior interação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA KLEINHANS PEREIRA 

ORIENTADOR: Alcione Tereza Corbari 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  



Título: A PROCURA DA POESIA NA ESCOLA E NA VIDA 

Palavras-chave: Poesia lírica; leitura; escritura; experiência estética 

Resumo: Este trabalho objetivou estimular a apreciação da poesia lírica no 

contexto da escola e da vida cotidiana, porque sabemos que a lírica é fiel 

companheira das pessoas no enfrentamento e resolução de problemas e de 

mazelas que a vida comum impõe a todos os humanos pela própria condição 

humana. Apresentado-lhes um rol de poemas selecionados de maneira a 

garantir a experiência estética decorrente dos fenômenos aisthesis poiesis e 

katharsis, ou seja: fazer com que a aluno apreciador da poesia possa sentir 

prazer de se sentir co-autor da obra; possa renovar e ampliar a sua percepção 

do mundo e de si e descarregar suas tensões, medos e frustrações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A poesia no cotidiano - Oficinas de Leitura e Escrita de Poemas em Verso 

Palavras-chave: Leitura, escrita, poema, poesia e emoção. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo contribuir com as práticas de 

leitura e escrita de poemas no ambiente escolar. As atividades têm por 

interlocutor alunos/as do ensino médio. Será apresentado a eles um rol de 

poemas selecionados de maneira a garantir a exemplificação da diversidade 

desse gênero literário, sem ater-se a determinada escola ou modelo. A 

abordagem acontecerá em sala de aula, no ambiente letivo, sob a tutela do 

professor de língua portuguesa. O trabalho será desenvolvido no formato de 

oficinas que contemplarão: motivação, análise de poemas, escrita coletiva e 

individual de obras poéticas em verso. Dentro das instruções do PDE, este 

trabalho estará classificado em outros por diferenciar-se das demais 

proposições. Sua organização foi um desafio pois tenho como prática a escrita 

de poemas e não as leituras de bibliografias que sinalizam para o enriquecimento 

das obras poéticas. Ler e organizar esse trabalho estabeleceu uma nova maneira 

de olhar para as obras poéticas, porém a emoção que se pode captar dos 

poemas continuará sendo nosso maior objetivo de trabalho, reconhecendo 

sempre, que as intensidades de recepção variam de leitor para leitor. Quanto ao 

que se propõe em relação a escrever poemas, consideramos que se trata de um 

exercício dinâmico que envolve a construção de um bom domínio da língua 

materna, suas variantes linguísticas, suas articulações e oportunizam o 



desenvolvimento da criatividade e da confiança para escrever, pautado cada um 

em seu mundo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA MORAIS DA SILVA 

ORIENTADOR: Viviane Cristina Poletto Lugli 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: PRÁTICAS MEDIADORAS DE LEITURA E ESCRITA ATRAVÉS DO 

GÊNERO NOTÍCIA 

Palavras-chave: Gêneros, notícia, leitura, escrita 

Resumo: Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

para o Ensino Médio (2000) estabeleçam o trabalho com gêneros textuais de um 

modo que se promova na escola o contato com textos que fazem parte das 

práticas sociais, o que se verifica na realidade é que o ensino da leitura e da 

escrita continua se limitando aos modelos propagados pelos livros didáticos. 

Apesar de que a partir do Programa Nacional de Avaliação do LD (PNLD, 2003), 

mudanças significativas surgiram nas propostas de atividades dos livros de 

Língua Portuguesa, segundo Lugli (2006), consideramos necessário que o 

objeto de conhecimento (BARBIM e CRISTÓVÃO, 2003, p. 20), considerado o 

livro didático, seja acompanhado de outro dispositivo didático³ (DOLZ & 

SCHNEUWLY, 2009) que promova um modo de fazer e de pensar do professor 

e que ao mesmo tempo rompa com essa tradição de ensino apenas por meio de 

livros didáticos. Desse modo, o trabalho que realizamos teve como objetivo 

promover a reflexão sobre o gênero notícias, extraídas da mídia impressa como 

forma de desenvolver capacidades de linguagem inerentes a este gênero e fazer 

com que o aluno estabelecesse uma relação entre a escola e a vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Práticas mediadoras de leitura e escrita por meio do gênero notícia 

Palavras-chave: Gêneros, Notícia, Capacidades de linguagem, Leitura, Escrita 

Resumo: Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

para o Ensino Médio (2000) estabeleçam o trabalho com gêneros, não é o que 



se verifica na realidade, pois o ensino da leitura e da escrita continua se limitando 

aos roteiros organizados pelos livros didáticos. Para realizar o trabalho com 

gêneros, é preciso localizar os discursos a partir das esferas em que circulam e 

compreendê-los como discurso ativo, carregado de valores, de intenções, de 

estratégias como forma de provocar efeitos de sentido. Assim, buscaremos 

nesse projeto realizar o trabalho com o gênero notícias, extraídas da mídia 

impressa como forma de desenvolver capacidades de linguagem inerentes a 

este gênero, promovendo assim um olhar mais crítico diante de algumas 

situações de linguagem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA NEUSA GONCALVES 

ORIENTADOR: Izabel Cristina Souza Gimenez 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Leitura: Muito Prazer! 

Palavras-chave: : leitura, motivação, método recepcional. 

Resumo: O desenvolvimento de um trabalho acerca da leitura é uma 

preocupação constante para os educadores, porque se sabe que é também 

pelos textos que se obtém o acesso à cultura letrada na contemporaneidade. 

Assim, a leitura destaca-se no mundo como habilidade fundamental para a 

aquisição de conhecimentos, cultura e lazer. É por ela que se vê um universo e 

nele se adentra, desvendam-se os mistérios, antes obscurecidos pela falta da 

leitura e que, por isso, eram inconcebíveis. Também aventura - se por espaços 

e tempos longínquos e, como lucro, se ganha a diversão e a sabedoria para agir 

e para se posicionar frente a situações e necessidades que o próprio mundo 

oferece. Desse modo, tomando como base o fato de que a escola é o espaço 

social onde o aluno busca conhecimento, deve-se tornar a leitura uma questão 

prioritária e, a partir daí, motivá-la, propiciando aos alunos questionamentos, 

críticas e posicionamentos. O elemento norteador desse trabalho foi o método 

recepcional, elaborado pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira 

de Aguiar, pensado a partir dos pressupostos da Estética da Recepção, 



apresentado por Hans Robert Jauss. Para o desenvolvimento do método foram 

utilizados, principalmente, os gêneros literários: crônica e conto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura muito prazer! 

Palavras-chave: leitura; motivação; método recepcional 

Resumo: A leitura é uma preocupação constante para os educadores e o é 

porque se sabe que é também pelos textos que se obtém o acesso à cultura 

letrada na contemporaneidade. Assim, a leitura destaca-se no mundo como 

habilidade fundamental para aquisição de conhecimentos, cultura e lazer. É por 

ela que vemos um universo e nele adentramos, desvendamos os mistérios, antes 

obscurecidos pela falta da leitura e que, por isso, eram inconcebíveis. É por ela 

que nos aventuramos por espaços e tempos longínquos e, como lucro, 

ganhamos a diversão, a sabedoria, para agir e para nos posicionarmos frente a 

situações e necessidades que o próprio mundo nos oferece. Desse modo, 

tomando como base o fato de que a escola é o espaço social onde o aluno busca 

conhecimento, deve-se tornar a leitura uma questão prioritária e, a partir daí, 

motivá-la, propiciando aos alunos questionamentos, críticas e posicionamentos. 

Portanto, diante da perspectiva de que a leitura é fundamental no 

desenvolvimento do ser humano, da importância que ela tem para as nossas 

vidas, este projeto, “ Leitura muito prazer!”, tem como objetivo principal motivar 

a leitura aos alunos do ensino fundamental do CEEBJA de Guaíra. O elemento 

que fundamenta o projeto é 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 Hass Robert Jauss. 

Para o desenvolvimento do método serão utilizados, principalmente, os gêneros 

literários crônica e conto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA NEUZA CASASSA 

ORIENTADOR: Viviane Cristina Poletto Lugli 

IES:  UEM 

Artigo  



Título: ARTIGO DE OPINIÃO: Uma proposta pedagógica para o 

desenvolvimento de proficiência em leitura e capacidade argumentativa 

Palavras-chave: Artigo de opinião; Argumentação; Leitura. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o relato de uma intervenção 

pedagógica implementada com alunos do 2o Ano do Ensino Médio “A”, do 

Colégio Estadual Primo Manfrinato - Ensino Fundamental e Médio, localizado no 

Município de Cianorte – Pr. É uma proposta que contempla o gênero textual 

artigo de opinião por ser um gênero da mídia e por fazer parte das práticas 

sociais letradas, o que justifica o interesse dos alunos pela leitura. É também um 

gênero que possui características específicas que podem ser exploradas, 

contribuindo assim com a formação do leitor e com a preparação do aluno para 

situações de vestibular. Para a realização dessa proposta de intervenção foram 

mobilizados os três tipos de saberes (NASCIMENTO, 2011, p. 243): I) os saberes 

específicos da disciplina; II) o saber da didática da disciplina e o saber mobilizado 

na construção dos objetos de ensino. Para tanto, ao presentificar o objeto a ser 

ensinado, tivemos como referência os PCNs (1999) e para a construção das 

atividades de ensino nos apoiamos nos fundamentos do interacionismo sócio-

discursivo e na proposta de trabalho com gêneros textuais de Cristovão e 

Nascimento (2005), duas investigadoras do Sul do Brasil. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Título: ARTIGO DE OPINIÃO: Uma proposta pedagógica para o 

desenvolvimento de proficiência em leitura e capacidade argumentativa 

Palavras-chave: Artigo de opinião; argumentação; leitura; vozes sociais 

Resumo: O ensino da língua portuguesa, pautado nos gêneros discursivos, 

considera a linguagem como fenômeno social. Daí a necessidade de se 

desenvolver um trabalho que possibilite ao educando acesso a uma diversidade 

de gêneros e a compreensão dos mesmos. Sendo assim, propomos desenvolver 

com alunos do 2º Ano do Ensino Médio, o Projeto de Intervenção Pedagógica 

que contempla o gênero textual artigo de opinião, porque além de promover o 

desenvolvimento da competência linguística e discursiva dos alunos, aponta-

lhes várias formas de participação social, as quais poderão contribuir para a 

formação de um cidadão leitor e usuário consciente da língua. O estudo desse 

gênero possibilita a análise, a reflexão e principalmente a argumentação cada 



vez mais presente no nosso dia-a-dia. Os conhecimentos que construímos sobre 

os gêneros estão sempre relacionados a situações sociais diversas em que 

atuamos. O desenvolvimento dessa unidade terá como encaminhamento 

metodológico a organização de uma sequência didática, que apresentará um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno 

do gênero textual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA NUBIA MENON BOHACZUK 

ORIENTADOR: Giuliano Hartmam 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS: A ESTÉTICA DA 

REALIDADE 

Palavras-chave: Romance; Vidas Secas; Realidade. 

Resumo: O presente artigo teve como objetivo principal analisar o embate das 

lutas sociais nos entremeios da Literatura, uma vez que uma vida digna com 

trabalho e respeito é o objetivo de todos os seres humanos. Assim, muitas vezes 

os que batalham por terra e trabalho, por meio de manifestos, são discriminados 

pela sociedade capitalista vigente. Sob esta perspectiva realizou-se este estudo 

que teve como finalidade analisar o romance Vidas Secas (1938) de Graciliano 

Ramos, bem como observar como a literatura reflete as questões humanas, 

sociais e políticas, mostrando a atemporalidade do texto à medida que um 

romance dos anos 30 ainda hoje se projeta como atual. Com isso, verificou-se a 

relação da realidade das personagens da obra com os alunos que residem no 

Assentamento Celso Furtado traçando um paralelo entre literatura e sociedade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Movimentos sociais no Romance Vidas Secas 

Palavras-chave: Romance; Vidas secas; Movimentos sociais. 

Resumo: Ao trabalhar a Obra Literária Vidas Secas, procurar-se-á dar 

relevância e ênfase aos alunos sobre a luta pelos direitos, pois uma vida digna 

com trabalho e respeito é o objetivo de todos os seres-humanos, pois muitas 



vezes os que batalham por terra e trabalho, através de manifestos, são 

discriminados pela sociedade capitalista vigente. Queremos neste trabalho fazer 

com que os alunos contextualizem o romance de 30 com os dias atuais usando 

as multimídia na escola e também faremos um debate entre os alunos do ensino 

médio produzindo textos, cartazes, enfocando o direito de terra e vida digna de 

todos. Em seguida faremos exposição do trabalho produzido no colégio e 

intercâmbio com as demais escolas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ODETE RIBEIRO 

ORIENTADOR: Mirian Martins Sozim 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Os quadrinhos e a escrita 

Palavras-chave: Histórias; quadrinhos; escrita; aluno; aprendizagem 

Resumo: O presente trabalho objetivou refletir acerca da dificuldade 

apresentada por alunos da 5ª série, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual 

Profª Matilde Baer, no Município de Castro, Paraná, quanto ao ato de escrever, 

considerando este ato ser uma situação de enfrentamento e que resulta numa 

demonstração de competência linguística para alguns, num privilégio de poucos 

ou, ainda, numa tarefa “árdua” para uma grande parcela das pessoas. Para isso, 

buscou-se conciliar a leitura prazerosa dos quadrinhos, com a exploração das 

histórias, a fim de motivar os estudantes à elaboração de textos narrativos. Por 

fim, buscou-se, com a aplicação dessa proposta, intervir no desenvolvimento do 

fazer escolar, de forma a atingir, progressivamente, uma melhoria na qualidade 

de ensino e na aprendizagem da prática discursiva: a escrita. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os quadrinhos e a escrita 

Palavras-chave: Histórias; quadrinhos; escrita; aluno; aprendizagem 

Resumo: Uma das práticas comuns ao ser humano para comunicar-se é a 

escrita, a qual se difunde, de maneira consideravelmente significativa, em 

diversas ações e situações cotidianas. Escreve-se a todo o momento desde 



simples anotações de âmbito pessoal, comercial ou profissional até em tarefas 

escolares e ao redigir textos dos mais variados gêneros e finalidades. Com o 

intuito de informar-se, de adquirir conhecimento ou por questões de 

entretenimento lê-se em fontes variadas e diversificadas. Sabe-se que uma das 

maneiras mais favoráveis de aprimorar o exercício da escrita e o aprendizado da 

língua é através do hábito da leitura. É notável que entre as preferências de 

leitura dos educandos estão as histórias em quadrinhos, as quais despertam 

deleite nos leitores; justifica-se, assim, aproveitar esta escolha e tê-las como 

fonte de inspiração a fim de motivá-los a desenvolverem textos narrativos e na 

tentativa de aprimorar a escrita. Dessa forma, destina-se a produção desta 

Unidade Didática, a qual apresenta algumas atividades elaboradas com tirinhas 

e histórias em quadrinhos oportunizando aos estudantes praticar a leitura, 

exercitar a escrita e possibilitando, assim, expressar-se no meio social em que 

está inserido. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA OLESIA SIMOES 

ORIENTADOR: CLAUDIA VALERIA DONA HILA 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA A MODALIDADE 

INDIVIDUAL NA EJA: DIFICULDADES E DESAFIOS 

Palavras-chave: EJA; material didático; letramento crítico; modalidade 

individual. 

Resumo: Uma reflexão sobre a implementação do material didático 

\"Identidade\", destinado à EJA, particularmente à organização individual, nos 

CEEBJAS, com o objetivo de promover, de forma progressiva, o letramento 

crítico, descrevendo, também, a receoção de professores e alunos participantes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Letramento 

Palavras-chave: Letramento; Leitura; Gêneros textuais; Escolarização: EJA. 



Resumo: A leitura, mola propulsora de toda atividade humana, aqui proposta 

como objeto ensinável na escola e operacionalizada por práticas que levem o 

aluno a ler e (re)conhecer diferentes gêneros textuais, já que esses são 

instrumentos de inserção social e política e que permitem/colaboram para 

constante e progressivo letramento, condição essencial na formação de leitores 

ativos, autônomos e críticos, logo, sujeitos plenos no exercício da cidadania. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA RITA MEDEIRO DE WITE 

ORIENTADOR: Fabio Augusto Steyer 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: UMA LEITURA CONSCIENTE E OBSERVADA DO GÊNERO “FÁBULA” 

NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Palavras-chave: Fábula, incentivo, reflexão e conscientização. 

Resumo: Ler fábulas em sala de aula pode despertar no aluno interesse em 

conhecer outras histórias. O uso de fábulas pode ser um caminho para incentivar 

no aluno a formação do hábito de leitura. O aluno do Ensino Fundamental e 

Médio abandona a leitura por motivos pessoais, e também, o avanço tecnológico 

no mundo de hoje traz acesso a informações e entretenimento. Ele se depara 

com jogos eletrônicos repletos de imagens, isso acaba por fazê-lo perder o 

interesse pela leitura. Também as redes sociais (msn, orkut) em que se 

comunica de maneira rápida com mensagens curtas as quais ele lê em questão 

de segundos acabam por desfazer o interesse do estudante em ler e observar 

os detalhes do caminho de um texto. O contato do aluno, portanto, com textos 

literários, se dá apenas no âmbito escolar. O objetivo deste artigo é refletir sobre 

a intervenção feita junto aos alunos, no PDE/Paraná, com o gênero textual 

fábula, pois se acredita que foi possível estimular o estudante à leitura, por ser 

um texto curto e de fácil compreensão e que no final da história traz uma moral 

que provoca uma reflexão crítica para quem lê. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA LEITURA CONSCIENTE E OBSERVADA DO GÊNERO 



“FÁBULA” NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Palavras-chave: Fábula; incentivo; reflexão; conscientização. 

Resumo: Ler fábulas em sala de aula pode despertar no aluno interesse em 

conhecer outras histórias. O uso de fábulas pode ser um caminho para incentivar 

no aluno a formação do hábito de leitura. O aluno do Ensino Fundamental e 

Médio abandona a leitura por motivos pessoais, e também, o avanço tecnológico 

no mundo de hoje traz acesso a informações e entretenimento. Ele se depara 

com jogos eletrônicos repletos de imagens, isso acaba por fazê-lo perder o 

interesse pela leitura. Também as redes sociais (msn, orkut) em que se 

comunica de maneira rápida com mensagens curtas as quais ele lê em questão 

de segundos acabam por desfazer o interesse do estudante em ler e observar 

os detalhes do caminho de um texto. O contato do aluno, portanto, com textos 

literários, se dá apenas no âmbito escolar. O objetivo da intervenção é trabalhar 

com o gênero textual fábula, pois se acredita que irá estimular o estudante à 

leitura, por ser um texto curto e de fácil compreensão e que no final da história 

traz uma moral que provoca uma reflexão crítica para quem lê. Serão utilizadas 

técnicas de leitura, proporcionando momentos de prazer e discussão, sessão de 

filmes sobre o gênero trabalhado, exposição de textos ilustrados, dramatizações, 

e auxiliar na formação de grupos de leitores com outras Entidades de Ensino 

público, levando-os à apresentações competitivas de dramatizações, ilustrações 

que serão expostas nas escolas. Espera-se com esse trabalho formar leitores 

críticos e que aprendam a gostar de ler outros gêneros literários. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ROSVAINE BARCO CATTO 

ORIENTADOR: Milton Hermes Rodrigues 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Conflitos sociais em O cortiço: leitura interativa e integrativa 

Palavras-chave: Leitura literária; O cortiço; Horizonte de expectativa; 

Estratégias didático-pedagógicas. 

Resumo: O presente artigo analisa os resultados da Implementação do Projeto 

de Intervenção Pedagógica em Literatura, desenvolvido para alunos do 9º ano 



do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Vital Brasil, no município de 

Maringá, no período de setembro a novembro de 2011. O interesse em 

apresentar um autor consagrado da literatura clássica brasileira surgiu a partir 

da constatação de que o aluno de hoje não conhece e não se interessa por esse 

tipo de leitura. Com o objetivo de despertar e desenvolver o espírito crítico no 

aluno foi selecionado a obra O cortiço, para uma leitura interativa e integrativa. 

O trabalho fundamentou-se na Teoria da Recepção, a metodologia adotada foi 

a do Letramento Literário. Os objetivos complementares foram situar o aluno 

dentro de contextos sociopolíticos e históricos em relação à obra lida; mostrar as 

desigualdades sociais presentes no romance de Aluísio Azevedo; discutir 

relações entre periferia, marginalidade, preconceito e discriminação; debater 

sobre a figura do imigrante no Brasil; oportunizar outros códigos informativos 

relacionados com a obra: filme, música, HQ. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Conflitos sociais em O cortiço: leitura interativa e integrativa 

Palavras-chave: Literatura; sócio-histórico; clássicos; leitura. 

Resumo: Nossos alunos não leem obras clássicas e esse tipo leitura não se 

exige nas aulas de literatura das escolas. Os clássicos nunca ficam velhos.Esta 

produção didático pedagógica fundamenta-se na estética da recepção.A 

Literatura enquanto produção, recepção e comunicação traz uma relação 

dinâmica entre autor, obra e leitor. É preciso despertar e desenvolver, com a 

leitura social de O cortiço, o espírito crítico do aluno para que ele estabeleça 

relações com os contextos sócio-históricos. Portanto as metodologias serrão: 

sondagem do horizonte de expectativas; informações sobre o século XIX;vida e 

obra de Aluísio Azevedo; características do Naturalismo e influência; 

comentários sobre a obra; análise dos personagens e temas; debate; 

orientações para a leitura; sondagem pós-leitura; apresentação do filme e HQ do 

livro. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA SALETE PARAZZI DE ANDRADE BRAGA 

ORIENTADOR: MARIA CELIA CORTEZ PASSETTI 



IES:  UEM 

Artigo  
Título: Mudanças sócio-históricas no comportamento sexual dos jovens 

Palavras-chave: discurso; reportagem;leitura; ensino; aprendizagem. 

Resumo: Com base na análise do discurso, este artigo tem por objetivo propor 

uma reflexão a respeito do ensino de leitura em sala de aula, através de uma 

proposta de sequência didática que explore o potencial do gênero reportagem 

jornalística para o ensino de leitura crítica aos alunos. Optamos pelo gênero 

reportagem que por trazer diferentes perspectivas sobre um tema, permite que 

se explore a identificação de diferentes opiniões e filiações a lugares sociais e a 

memórias discursivas que precisam ser recuperados na leitura. Tal escolha 

justifica-se pela necessidade de compreender melhor o nosso papel de docente 

e a importância que a leitura tem na formação do cidadão. Foi desenvolvido com 

as abordagens metodológicas de pesquisa, análise e debate. Essa dinâmica 

desenvolvida foi essencial para compreender como acontecimentos influenciam 

comportamentos, mudanças de valores, manifestos nos discursos que por sua 

vez refletem na vida das pessoas. Cabe à escola assumir seu papel de ensinar 

ao discente a perceber e analisar os discursos produzidos para que o mesmo 

não seja apenas um repetidor de discurso alheio, mas que saiba ler, interpretar 

e refletir qual a ideologia, o que foi dito e o que não foi dito por conveniência, e 

assim, perceber qual a influência que esse discurso exerce na vida social das 

pessoas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A reportagem como ensino de leitura crítica 

Palavras-chave: Escola, leitura, reportagem,opinião 

Resumo: Percebendo a baixa qualidade de leitura e interpretação superficial 

que apresentam os alunos na escola, e sua falta de posição frente a situações 

de seu cotidiano nossa proposta não é apenas a de ensinar a ler um dado gênero 

(a reportagem), mas também desenvolver a capacidade de argumentação. 

Escolhemos a reportagem dissertativa escrita por conter diversas opiniões de 

diferentes ideologias e que além da função de informar tem também o esforço 

de persuadir a aceitar informação no contexto de um raciocínio que se pretende 

correto, e portanto a óbvia presença da argumentação Por isso, servirmo-nos 



desse gênero, para ensinar o aluno a identificar os argumentos e a sustentação 

ideológica das diversas opiniões manifestas no texto da reportagem, aprendendo 

a diferenciá-las de outras opiniões ali silenciadas, a confrontá-las em sua 

historicidade e mudanças, enfim aprender a formar a sua própria opinião a partir 

do cotejamento entre o dito e o não dito ou do que possa ter sido interditado, 

avaliando as condições de produção e as coerções que levam os sujeitos, ao 

falarem de determinados lugares sócio-discursivos e numa época e lugar 

determinados, assumirem tais posições em detrimento de outras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA SALETE TRAVAGLIA 

ORIENTADOR: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Literatura infanto-juvenil:leitura e interpretação na construção da 

aprendizagem 

Palavras-chave: leitura; escrita; letramento; interpretação 

Resumo: O presente artigo resulta de um projeto desenvolvido com alunos da 

sexta série do Ensino Fundamental que surgiu, ao se constatar no decorrer da 

prática pedagógica, as dificuldades encontradas em se trabalhar com a questão 

da leitura de forma a tornar o educando um leitor competente e com hábitos de 

leitura. Tem como objetivo buscar subsídios que venham a contribuir para a 

melhoria do ensino da leitura, da interpretação e da escrita através de atividades 

que levem os alunos a despertar para a leitura e a perceber que ela é um dos 

meios para os tornarem capazes de interagir e modificar o ambiente em que 

estão inseridos. O projeto baseou-se em leituras, interpretações, exposição de 

pontos de vista através da oralidade e da escrita, dramatizações e representação 

cênica. Por meio do projeto os alunos puderam refletir sobre a importância da 

leitura para a integração do indivíduo no contexto socioeconômico e cultural. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Literatura infanto-juvenil:leitura e interpretação na construção da 

aprendizagem 



Palavras-chave: leitura; interpretação; escrita; teatro 

Resumo: O projeto de intervenção pedagógica desenvolvido é uma Unidade 

Didática. Este trabalho envolve a questão da leitura, da interpretação e da escrita 

no ambiente escolar, uma vez que o domínio desses fatores são fundamentais 

para a integração do indivíduo no contexto socioeconômico e cultural. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA SALET WARMELING 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Santos Simon 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: INCENTIVO À LEITURA ATRAVÉS DE CONTOS  

BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS 

Palavras-chave: Leitura; contos; juventude; interpretação. 

Resumo: Observando o grau de dificuldade e a falta de interesse pela leitura e 

escrita dos alunos em contexto escolar, bem como, a resistência dos mesmos à 

leitura de obras literárias, fez-se necessária a elaboração deste projeto que visa 

a repensar as práticas de leitura para que o aluno adquira competência 

comunicativa que lhe permita ler de maneira independente. Uma das finalidades 

deste projeto é despertar nos alunos o gosto pela leitura, através de contos que 

falem de juventude, pois é também uma etapa de grandes desafios. Humor, 

suspense e surpresas alternam-se nos contos, revelando toda uma di versidade 

de experiências cuja principal indagação parace ser simplesmente: seria a 

juventude a melhor época da vida? 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: INCENTIVO À LEITURA ATRAVÉS DE CONTOS 

BRASILEIROS CONTEMPORÂNEOS, 

COM O TEMA: JUVENTUDE 

Palavras-chave: Leitura; interpretação; conto; juventude.s; juventude 

Resumo: Observando o grau de dificuldade e a falta de interesse pela leitura e 

escrita dos alunos em contexto escolar, bem como, a resistência dos mesmos à 

leitura de obras literárias, fez-se necessária a elaboração deste projeto que visa 



a repensar as práticas de leitura para que o aluno adquira competência 

comunicativa que lhe permita ler de maneira independente. Uma das finalidades 

deste projeto é despertar nos alunos o gosto pela leitura, através de contos que 

falem de juventude, pois é também uma etapa de grandes desafios. Humor, 

suspense e surpresas alternam-se nos contos, revelando toda uma di versidade 

de experiências cuja principal indagação parace ser simplesmente: seria a 

juventude a melhor época da vida? 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA SOCORRO CORDEIRO ALDIVINO 

ORIENTADOR: wilson Rodrigues de Moura 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Várias Possibilidades de Leitura do Texto Poético 

Palavras-chave: leitura;texto poético;professor,aluno. 

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido em uma escola pública no município de 

Quinta do Sol – PR, para estimular a leitura de textos poéticos junto aos 

professores e consequentemente aos alunos, procurando compreender as 

dificuldades que os mesmos têm em ler e trabalhar com textos poéticos. Desta 

forma, propôs-se leitura de textos sobre o gênero poesia aos professores, 

incentivando-os a trabalharem com este gênero com os seus alunos. A aplicação 

do projeto deu-se em 8 encontros com os professores, fazendo uso do material 

pedagógico criado pela pesquisadora, sobre a importância dos textos poéticos e 

a análise de poemas de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo 

Neto, utilizando-se os níveis de leituras propostos por FRANCO JUNIOR (1996). 

Metodologicamente, o trabalho consistiu em leituras diversas para o 

embasamento teórico, baseado nos estudos de BAKTHIN (1992), ZILBERMAN 

(1998), MARCUSCHI (2002), as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa 

(2008), dentre outros, da organização de encontros com os professores de língua 

portuguesa das 8ªs séries do colégio e da seleção de poemas dos autores 

citados. Como resultados, obteve-se excelente participação e interesse dos 

professores, a realização de varal de poesias pelos alunos e a inserção deste 

projeto na proposta pedagógica da escola, no Planejamento Anual e no Plano 



de Trabalho Docente. O trabalho foi implementado também no GTR – Grupo de 

Trabalho em Rede para professores da rede pública de ensino de diversas 

cidades do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Várias Possibilidades de Leitura do Texto Poético 

Palavras-chave: Leitura; texto poético; 

Resumo: O presente material didático tem como objetivo criar novas 

possibilidades de leitura e interpretação do texto poético. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA SONIA FERREIRA BERGAMINI 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Música- uma ponte para a prática de leitura 

Palavras-chave: Leitura; Método Recepcional; Poesia;Música. 

Resumo: O objetivo deste projeto foi desenvolver ações, contextualizadas com 

a realidade dos alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Joaquim Maria 

Machado de Assis, de Santa Mariana-PR. Tais ações visaram estimular a prática 

da leitura com compreensão, de modo a fazer da mesma uma atividade rotineira 

agradável. As ações foram desenvolvidas através do Método Recepcional, 

elaborado por Aguiar e Bordini, com base nos pressupostos da Estética da 

Recepção. A aplicação didática do método divide-se em cinco etapas 

sucessivas: determinação do horizonte de expectativas; atendimento do 

horizonte de expectativas; ruptura do horizonte de expectativas; questionamento 

do horizonte de expectativas eampliação do horizonte de expectativas. Depois 

de vencidas todas as etapas, os alunos mais conscientes, buscaram outros 

textos, outras possibilidades. Assim, foi reiniciado todo o processo do método, 

mas com um nível mais elevado. O tema abordado foi o “Amor” em todos os 

aspectos: amor paixão, amor fraternal, amor às coisas. O tema usado na 

proposta foi baseado na música “Monte Castelo”. Os resultados obtidos foram 

visíveis, pois observou-se alguns alunos mais interessados, fazendo 



comparações, relacionando os textos propostos no projeto com outros textos 

literários ou mesmo com acontecimentos do cotidiano mostrado pela mídia, ou 

da própria comunidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Música: uma ponte para a prática de leitura 

Palavras-chave: Leitura; Literatura;Motivação; Método Recepcional 

Resumo: A leitura é um ato presente no dia-a-dia do indivíduo e o torna apto, 

participativo e inserido no contexto social. É um processo que se inicia no meio 

familiar e se estende por todas as fases da aprendizagem. Cabe a instituição 

escolar, como segundo grupo social a que o indivíduo tem acesso, promover 

meios para desenvolver a capacidade de aprender, condicionado ao processo 

de ler. No entanto, nota-se que a maioria dos alunos, não demonstram hábito, 

interesse ou aptidão para a leitura e que há certa dificuldade dos mesmos 

entenderem o que lêem. Assim, com o objetivo de despertar o aluno para a 

leitura, Aguiar e Bordini elaboraram o Método Recepcional com pressuposto 

fundamentados na Estética da Recepção. Tal método parte do princípio que é 

possível formar alunos leitores, se o professor basear-se nos interesses 

individuais dos mesmos, determinados por aspectos como: idade, classe social, 

sexo e outros, além disso, abrir mão de certos conceitos, baseadas no ensino 

historiográfico que, muitas vezes, tornam as aulas de literatura monótonas, sem 

atrativos e cansativas. Entretanto, isso não quer dizer que tais conceitos não são 

importantes ou necessários. A aplicação didática do Método Recepcional divide-

se em cinco etapas que se sucedem: a) determinação do horizonte de 

expectativas; b) atendimento do horizonte de expectativas; c) ruptura do 

horizonte de expectativas; d) questionamento do horizonte de expectativas; e) 

Ampliação do horizonte de expectativas. Depois de vencidas todas as etapas do 

Método Recepcional, os alunos conscientes das novas possibilidades literárias, 

buscam outros textos, outras possibilidades, com grau mais elevado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA TEIXEIRA DAVID 

ORIENTADOR: Eliana Merlin Deganutti de Barros 



IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O GÊNERO HQ COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. Sequência 

didática. Gênero HQ. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o trabalho de elaboração e 

desenvolvimento de uma sequência didática no contexto de uma quinta série de 

uma escola pública da cidade de Nova Fátima, no ano de 2011. A sequência 

didática teve como foco o desenvolvimento de capacidades de leitura e de 

produção em relação ao gênero “histórias em quadrinhos” (HQ) de Maurício de 

Souza. A fundamentação teórica que orienta o trabalho é o Interacionismo 

Sociodiscursivo, na sua vertente didática, cujos mentores são pesquisadores da 

Universidade de Genebra (BRONCKART; SCHENEULY; DOLZ, entre outros). O 

foco da intervenção foi o ensino das características visuais da HQ, em 

articulacão com a linguagem verbal. O trabalho discursivo foi baseado na 

narratividade subjacente ao gênero. Aponta-se, com esse projeto, a necessidade 

de a escola explorar a leitura de textos que tragam a articulação da linguagem 

verbal com a não verbal (imagens, cores, planos de visão, etc.), fomentando, 

assim, o letramento multimodal ou multissemiótico (ROJO; MOURA, 2012). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O gênero HQ como mediador do processo de ensino-aprendizagem da 

Língua Portuguesa 

Palavras-chave: histórias em quadrinhos; sequência didaática; narração. 

Resumo: Como objeto unificador da SD que elaboramos para intervir 

didaticamente no nosso contexto de ensino, escolhemos o gênero HQ. 

Acreditamos que ele, por ser um gênero literário muito presente no universo dos 

nossos jovens, e que desperta o interesse pela leitura, uma vez que trabalha 

com lúdico, pode contribuir para o ensino da escrita e da leitura textual, de uma 

forma prazerosa, No caso das HQ, o principal conteúdo estruturante trabalhado 

na nossa SD são os elementos da narrativa Por isso, desperta nos alunos o 

gosto pela leitura, já que palavras e imagens juntas ensinam de forma mais 

atraente. Dessa forma, o ensino a partir desse gênero pode auxiliar no 



desenvolvimento no hábito de ler, e contribuir para um trabalho mais eficaz com 

a produção textual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA VALDEGRACE ALVES VELASCO 

ORIENTADOR: Angela Maria Pelizer de Arruda 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O Ensino de litura literária no ensino médio e a quebra de tradições 

canônicas 

Palavras-chave: literatura não cnônica,tradições quebra 

Resumo: As práticas educativas relatadas neste trabalho resultam de uma 

intervenção pedagógica na escola, oportunizada pelo PDE 2010, na qual se 

optou pelo ensino de leituras Literárias envolvendo concepções e práticas 

atualizadas. O trabalho foi desenvolvido com alunos do 3o ano do ensino médio 

do Colégio Estadual MarechalCastelo Branco, e a proposta principal é romper 

com o ensino da literatura canônica. Para isso, dotamos contos contemporâneos 

- brasileiros e africanos -, evitando a leitura fragmentada. Os Contos escolhidos 

para este trabalho foram: O dia em que explodiu Mabata-bata! - Mia Couto 

(africano); Luz e sombra, de Caio Fernando Abreu; e Piquenique, do autor 

Moacyr Scliar. A metodologia escolhida apresentou resultados além dos 

esperados. Essas teorias incorporaram ações recíprocas entre si, formando um 

método novidadeiro e eficaz no trabalho em apreço. As teorias trabalhadas 

constaram de teoria da linguagem, de Bakhtin, princípios semióticos, teoria da 

recepção de Jauss, e propostas dialógicas de Roberto Cerveja, ideias 

metodológicas de Augusto Cury. Além de conceber princípios humanísticos 

através da psicologia das cores. Desta forma, a pretensão de aperfeiçoamento 

e de mudança nas aulas de leituras literárias atingiu seu ponto idealizado. Em 

outro norte, foram também explorados a teoria do gênero de Dolz; os 

pressupostos teóricos emetodológicos das Diretrizes Curriculares da Educação 

do Estado do Paraná, entre outros. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A LITERATURA NO ENSINO MÉDIO E A QUEBRA DE TRADIÇÕES 

CANÔNICAS 

Palavras-chave: contos; não canônico; ensino fragmentado literatura 

Resumo: Implementação Didático Pedagógica na Escola, pauta contos 

contemporâneos, foge à fragmentação literária canônica. Aponta outros meios 

de estudo de literatura. Considera a ambientação um aspecto motivacional 

necessário à familiarização e ao empenho do aluno nesta proposta. Propõe 

leveza no ensino, tornando equilibrada a formação intelectual, moral e 

humanística do estudante. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIA ZELIA BEZERRA LOPES 

ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A FORMAÇÃO DE LEITORES POR MEIO DE TEXTOS POÉTICOS: 

cenas de uma proposta de intervenção 

Palavras-chave: Leitura; Formação do Leitor; Texto Poético. 

Resumo: O artigo descreve o Projeto de Intervenção Pedagógica realizado com 

estudantes da 5ª Série (6° Ano) do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 

Barão do Rio Branco, de Assaí-PR, bem como apresenta e discute seus 

resultados. O foco da aplicação foi a exploração da leitura de textos poéticos 

para a formação de leitores. Buscou-se, por meio da implementação do projeto 

na escola, apontar e testar algumas ações possíveis para o incentivo à leitura 

por meio de textos poéticos, visando-se ainda à aproximação do estudante com 

os poetas locais. Para a consecução dos objetivos, atentou-se também à escolha 

de textos adequados ao nível de conhecimento e interesses dos estudantes. 

Para guiar o projeto, tinha-se em mente o questionamento: o texto poético, aliado 

ao Método Criativo de Aguiar e Bordini (1988), com a ênfase dada no caráter 

lúdico inerente aos poemas, poderia contribuir para despertar no estudante o 

gosto pela leitura? A partir de uma sondagem inicial da vivência dos estudantes 

com o gênero poesia, passando por atividades diversificadas de leitura e contato 

com diversos poetas locais, misturando música e poesia, chegou-se a resultados 



altamente promissores para a proposta, os quais culminaram no despertar de 

alunos para a produção poética. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O TEXTO POÉTICO EM SALA DE AULA: CONSTRUINDO CAMINHOS 

PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 

Palavras-chave: Leitura; Formação do Leitor; Texto Poético. 

Resumo: A elaboração deste material didático-pedagógico, em forma de uma 

unidade didática, com o título: O Texto Poético na Sala de Aula: construindo 

caminhos para a formação do leitor, justifica-se diante da constatação de que o 

desinteresse pela leitura e a consequente defasagem em número e qualidade de 

leitores se fazem presentes, tornando-se mais evidentes com o passar das 

séries. Também pela necessidade de trazer discussões e reflexões para dentro 

do ambiente escolar, baseando-se no Método Criativo de Aguiar e Bordini 

(1988), sobre a importância da leitura. Dentro de tal abordagem, procuramos 

mostrar os benefícios do texto poético, por meio do prazer, da emoção e da 

imaginação, visando a propiciar aos estudantes da 5ª série (6º Ano) do ensino 

fundamental a leitura de textos de uma forma lúdica. Esta produção tem como 

público alvo os estudantes da 5ª Série do Ensino Fundamental, especificamente 

a 5ª B do período matutino, do Colégio Estadual Barão do Rio Branco – Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional, da cidade de Assaí-Pr. Assim, o material ora 

proposto tem como objetivo avaliar as possibilidades do texto poético aliado ao 

método criativo, de uma forma lúdica, em contribuir para despertar no estudante 

o gosto pela leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARILDA LUPEPSA BORTOLOZO 

ORIENTADOR: Edson Santos Silva 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O \"Crepúsculo\" como pretexto para outras leiturass 

Palavras-chave: leitura; prazer; Crepúsculo; subjetividade; relação dialógica. 



Resumo: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar uma experiência 

em sala de aula, tendo como ponto principal a leitura atrelada à preferência dos 

estudantes, uma vez que um dos maiores desafios da Educação Básica na 

atualidade é trazer para a sala de aula o prazer de ler. O livro \"Crepúsculo\" 

(Stephenie Meyer) serviu de pretexto para outras leituras de outros gêneros. 

Todo o trabalho pelo prazer de compartilhar leituras, usando-as para a 

construção da subjetividade, do conhecimento de textos de vários gêneros, em 

uma relação dialógica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Estratégias para o incentivo à leitura  - O “CREPÚSCULO” COMO 

PRETEXTO PARA OUTRAS LEITURAS 

Palavras-chave: sem palavras chave 

Resumo: Buscar estratégias de incentivo à leitura é o principal objetivo desse 

trabalho. Na formação de leitores, priorizar temas os quais os alunos consideram 

interessantes é fundamental. Para isso foi feita uma pesquisa com alunos e com 

a bibliotecária e, a partir disso, decidi trabalhar com textos que envolvem amor, 

suspense e aventura, em uma relação dialógica. O objetivo principal da presente 

unidade será o prazer, o entretenimento; utilizar-se da leitura para a construção 

da subjetividade, do conhecimento de outras leituras e de outros gêneros 

textuais. A leitura será feita, utilizando os três níveis: sensorial, emocional e 

racional, somente para proveito próprio, para o próprio deleite. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARILDA SANTANA PERES 

ORIENTADOR: Vera Helena Gomes Wielewicki 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Fábulas: uma proposta de letramento para a 5ª série 

Palavras-chave: Fábula; literatura; letramento; leitura; produção escrita. 

Resumo: Atualmente o ensino de Língua Portuguesa enfrenta um momento 

difícil, pois os alunos, em grande parte, são alfabetizados, mas não letrados. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais, convivemos com indivíduos, às 



vezes, formados que não sabem empregar a língua oral ou escrita em diferentes 

situações de uso, nem adequá-la a cada contexto e interlocutor e tampouco 

reconhecer as intenções implícitas nos discursos do cotidiano e posicionar-se 

diante dele. Sendo assim, o propósito de fazer um projeto sobre letramento 

literário é salientar a importância da leitura literária na escola como forma do 

sujeito intervir no mundo e posicionar-se nele de maneira construtiva e assim 

contribuir para que, aos poucos, vá conquistando seu papel como produtor de 

sentidos. O objetivo é promover, por meio de atividades com o gênero fábula, a 

oralidade, leitura e escrita dos alunos da 5ª série do Colégio Estadual Douradina 

Ensino Fundamental e Médio. Os conteúdos específicos a serem abordados 

serão: leitura e compreensão de textos (verbal/não-verbal); elementos da 

narrativa presentes na fábula e os recursos linguísticos para a formação do 

discurso. As fábulas serão apresentadas aos alunos por meio de livros, vídeos, 

ilustrações e cd e em diferentes versões. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Fábulas: uma proposta de letramento para a 5ª série. 

Palavras-chave: Fábulas; literatura; letramento; leitura; produção 

Resumo: Atualmente o ensino de Língua Portuguesa enfrenta um momento 

difícil, pois os alunos, em grande parte, são alfabetizados, mas não letrados. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais, convivemos com indivíduos, às 

vezes, formados que não sabem empregar a língua oral ou escrita em diferentes 

situações de uso, nem adequá-la a cada contexto e interlocutor e tampouco 

reconhecer as intenções implícitas nos discursos do cotidiano e posicionar-se 

diante dele. Sendo assim, o propósito de fazer um projeto sobre letramento 

literário é salientar a importância da leitura literária na escola como forma do 

sujeito intervir no mundo e posicionar-se nele de maneira construtiva e assim 

contribuir para que, aos poucos, vá conquistando seu papel como produtor de 

sentidos. O objetivo é promover, por meio de atividades com o gênero fábula, a 

oralidade, leitura e escrita dos alunos da 5ª série do Colégio Estadual Douradina 

Ensino Fundamental e Médio. Os conteúdos específicos a serem abordados 

serão: leitura e compreensão de textos (verbal/não-verbal); elementos da 

narrativa presentes na fábula e os recursos linguísticos para a formação do 



discurso. As fábulas serão apresentadas aos alunos por meio de livros, vídeos, 

ilustrações e cd e em diferentes versões. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARILENE FABER DE CAMPOS 

ORIENTADOR: Djane Antonucci Correa 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Proposta de Leitura na Educação deJovens e Adultos Para Formar 

Cidadãos Críticos 

Palavras-chave: EJA (Educação deJovens eAdultos): Leitura Crítica; Formaçõa 

de Leitores. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado das atividades, organizadas na 

forma de Unidade Didática, desenvolvidas durante o Programa de 

Desenvolvimento Educacional PDE 2010.Esta iniciativa foi implementada em 

uma turma de Coletivo Fundamental Fase II do CEEBJA Professor Paschoal 

Salles Rosa de Ponta Grossa, Paraná. A proposta trata do tema leitura na EJA 

para adolescentes e adultos trabalhadores, contemplando metodologias 

diferenciadas que possibilitaram a análise e a verificação do grau de dificuldades 

apresentadas por eles, as quais são inerente a referida temática. . Cumpre-se 

lembrar que a coletânea dos gêneros textuais que foram trabalhados foi 

relacionada com o tema trabalho e lazer. Com base nos dados, buscou-se 

desenvolver atividades de leitura, debates e interpretações junto aos 

adolescentes, visando à melhoria na qualidade do trabalho, a amenizar as 

dificuldades e o desempenho dos alunos na interpretação, produção oral e 

escrita. Desse modo a proposta viabilizou a conscientização da importância que 

a leitura propicia para o desenvolvimento do pensamento, levando os alunos a 

postarem-se conscientes, reflexivos e criticamente frente à realidade social em 

que convivem e atuam. Em consequência disso, os educandos e a professora 

proponente foram levados a refletir sobre a leitura e a valorizá-la em seus vários 

aspectos. Palavras chave: EJA (Educação de Jovens e Adultos); Leitura Crítica; 

Formação de Leitores 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: O Trabalho e o Lazer 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Leitura Crítica; Formação de 

leitores 

Resumo: A habilidade de leitura é o primeiro passo para a assimilação dos 

valores da sociedade (ZILBERMAN, 1985). Compreendida de modo amplo, a 

ação de ler caracteriza toda a relação entre o indivíduo e o mundo que o cerca. 

Durante anos de experiência nesta modalidade de ensino, vêm-se constatando 

a precariedade na prática de leitura entre jovens e adultos trabalhadores e 

demais estudantes. Por essa razão o objetivo deste projeto é trabalhar com tema 

leitura, para analisar o grau de compreensão e interesse que esses alunos 

possuem em ler e apurar o senso crítico, tornando a leitura um elo de 

comunicação que pode contribuir para a formação integral, através do 

desenvolvimento do pensamento e da postura crítica. Os autores que auxiliam o 

trabalho são Kleiman (2000) e Silva (1995) entre outros. A etapa de aplicação 

será realizada com uma turma do CEEBJA (Centro de Educação Básica de 

Jovens e Adultos Paschoal Salles Rosa) fundamental fase II com atividades 

incluindo vários gêneros textuais: filmes, mensagens de otimismo, contos, 

canções, atividades artísticas contextualizadas dentro de histórias entre outros. 

O que se espera é que as dificuldades no aprendizado da leitura crítica, 

expressiva, sejam superadas quando o aluno participar e interagir efetivamente 

das atividades propostas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARILISA APARECIDA VIDAL DE ANDRADE HAMAD 

ORIENTADOR: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A LEITURA E A PRODUÇÃO ESCRITA DO GÊNERO DISCURSIVO 

CONTO DE MISTÉRIO: uma proposta alternativa 

Palavras-chave: Palavras – chave: Concepção dialógica de linguagem; gênero 

discursivo conto de mistério; leitura; produção escrita. 



Resumo: Resumo Este trabalho, intitulado “A leitura e a produção escrita do 

gênero discursivo Conto de Mistério: uma proposta alternativa”, apresenta e 

discute uma proposta de intervenção pedagógica realizada em uma turma de 

Ensino Médio de uma escola pública paranaense, a qual objetivou contribuir para 

o desenvolvimento das competências leitora e escritora dos alunos. A 

metodologia utilizada ancora-se na visão dialógica de linguagem (BAKHTIN, 

1997) – que fundamenta os Parâmetros Curriculares Nacionais/ PCN’s (BRASIL, 

1998) e as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa/ DCE’s do Estado do 

Paraná (2008) – e nos pressupostos de Vygotsky (2005), para quem educar 

significa intervir na capacidade de ser e de agir das pessoas, possibilitando, 

assim, o desenvolvimento da aprendizagem de professores e alunos. Na 

primeira parte do trabalho, discute-se a língua e a linguagem sob a ótica 

dialógica, bem como as implicações dessas noções para as práticas de leitura e 

produção escrita; na segunda parte, apresenta-se e discute-se o trabalho 

desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio, a partir do gênero 

discursivo conto de mistério. Os resultados corroboram a tese de que tanto o 

processo da leitura como o da escrita precisam ser ensinados. E que a 

compreensão da linguagem - indiscutivelmente, uma forma de interação social- 

torna-se mais produtiva quando trabalhada por meio dos gêneros. O trabalho 

contribuiu para a maior valorização da leitura e para o desenvolvimento da 

competência linguístico-textual e do pensamento crítico dos alunos. Além disso, 

permitiu ampliar o debate em torno do ensino de Língua Portuguesa nas escolas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A LEITURA E A PRODUÇÃO ESCRITA DO GÊNERO DISCURSIVO 

CONTO DE MISTÉRIO: uma proposta alternativa 

Palavras-chave: Gênero discursivo; sociointeracionismo, estratégias; leitura; 

produção textua 

Resumo: É função da escola contribuir para o desenvolvimento do aluno 

enquanto leitor e produtor de textos ativo e crítico, capaz de interagir com os 

diferentes textos, interpretando-os e produzindo-os, para responder às 

demandas sociais no mundo contemporâneo. Assim, com esta Unidade Didática 

pretendemos estimular os professores a fazer uma reflexão e revisão de suas 

práticas pedagógicas, levando-os a repensar a aula de leitura para além do uso 



do texto como pretexto para a gramática. Espera-se, também, ampliar o debate 

em torno do ensino de Língua Portuguesa nas escolas. Portanto, este trabalho, 

ancorado na visão sociointeracionista de linguagem, tem como objetivo contribuir 

para mudanças no processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas 

paranaenses, fornecendo aos professores subsídios para uma atuação mais 

efetiva em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARI LOURDES BERNARDI ALBRECHT 

ORIENTADOR: Rita Maria Decarli Bottega 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Incentivo à leitura por meio da contação de histórias do Escritor Pedro 

Bandeira. 

Palavras-chave: Leitura-fruição; Contação; História 

Resumo: Percebe-se o desinteresse de grande parte dos alunos do Nível 

Fundamental em relação à leitura-fruição. Justificado, muitas vezes, pela 

proposição de atividades centradas na repetição, fichas e avaliações 

desnecessárias. Assim, surgiu a necessidade em desenvolver um projeto de 

leitura e contação de histórias. É possível estabelecer um vínculo de prazer ao 

ato de ler? Depende como é apresentada tal prática aos alunos. Se a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra, estimular o imaginário da criança através da 

contação de histórias pode ser um bom começo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Incentivo à Leitura por meio da Contação de Histórias 

Palavras-chave: Leitura-fruição, Incentivo, Contação de Histórias. 

Resumo: Percebe-se o desinteresse de grande parte dos alunos do Nível 

Fundamental em relação à leitura-fruição, justificado, muitas vezes, pela 

proposição de atividades centradas na repetição, fichas e avaliações 

desnecessárias. Assim, surgiu a necessidade de desenvolver um projeto de 

leitura e contação de histórias. É possível estabelecer vínculo de prazer ao ato 

de ler? Depende como é apresentada tal prática aos alunos. Se a leitura do 



mundo precede a leitura da palavra, (FREIRE, 2009, p.20), estimular o 

imaginário da criança através da contação de histórias pode ser um começo. A 

formação de leitores é fundamental para que o indivíduo consiga interar-se das 

informações que o circundam interagindo com o seu meio, proporcionando, 

também, uma abertura para novos conhecimentos. Apresentamos, então, a 

leitura e contação de histórias do escritor Pedro Bandeira como recurso de 

incentivo à leitura e desenvolvimento da oralidade com alunos da 5ª série. 

Quanto à metodologia, serão utilizados textos e histórias do autor para leitura, 

após realizar a contação das mesmas aos colegas de sala e outras turmas. O 

professor desempenhará o papel de mediador neste processo, “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou 

sua construção”. (FREIRE, 1986, p136), pois é tarefa do professor despertar no 

aluno o gosto pela leitura, através de uma metodologia eficiente, desenvolvendo 

a leitura e a oralidade dos mesmos 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARINES SIMONE DE LARA 

ORIENTADOR: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d 

Artigo  
Título: LETRAMENTO LITERÁRIO: FORMAÇÃO DE LEITORES E 

CONTADORES DE HISTÓRIAS 

Palavras-chave: letramento; letramento literário; formação do leitor; conto 

Resumo: O trabalho com Letramento literário exige continuidade, persistência, 

iniciativas que se somem na busca da construção de uma sociedade 

consolidadamente leitora. Nesse sentido, o artigo aqui apresentado relata uma 

estratégia de trabalho realizado à luz do direcionamento proposto por COSSON 

na obra intitulada “Letramento literário: teoria e prática” na qual são elencadas 

como fundamentais no trabalho com leitura literária quatro etapas: motivação, 

introdução, leitura e interpretação. Tal metodologia, desenvolvida a partir do 

gênero conto, objetiva preparar alunos que encontrem sentido na literatura; e 

que encontrando sentido apreciem literatura; e que apreciando literatura leiam 

espontaneamente, assiduamente, e façam suas próprias escolhas de leitura. 



Propõe-se, assim, o repensar das práticas de leitura nas escolas a fim de atribuir-

lhes sentido, conforme propõe o letramento literário discutido no trabalho. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Letramento literário: formação de leitores e contadores de histórias 

Palavras-chave: Letramento;  literatura/ conto/ leitura 

Resumo: A produção didática (unidade didática para o professor) apresenta 

alternativas para o trabalho com literatura visando o desenvolvimento, a 

ampliação e consolidação do letramento literário em alunos do ensino 

fundamental a fim de torná-los efetivamente leitores de literatura e, por 

consequência, leitores-produtores proficientes de todo gênero textual, além de 

estimulá-los à arte de contar histórias. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARINIZA DA SILVA DE SANTANA 

ORIENTADOR: Beatriz Avila Vasconcelos 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: A POESIA AFROBRASILEIRA EM BUSCA DO SEU ESPAÇO 

Palavras-chave: poesia afro-brasileira; autores negros; discriminação racial. 

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 A 

poesia afro-brasileira em busca do seu espaço, foi dada aos alunos a 

oportunidade de conhecer autores afro-brasileiros, bem como suas obras, 

através de pesquisa, debates, declamações e varais de poesias, exibições de 

filmes abordando a discriminação racial dentro e fora da sala de aula. Tais filmes 

também serviram para mostrar aos alunos o talento artístico e cultural dos 

artistas afro-brasileiros. A turma do 1º ano do Ensino Médio, leu, pesquisou, 

produziu poesias, compondo-as, inspirados nas poesias lidas de autores afro-

brasileiros. Desta experiência, resultou o conhecimento de obras e autores que 

até então eram desconhecidas destes alunos. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: A POESIA AFRO-BRASILEIRA EM BUSCA DO SEU ESPAÇO 

Palavras-chave: Poesia;Literatura-afro-brasileira;Poesia negra;Cultura negra 

Resumo: A presente Unidade Didática tem como finalidade levar a Literatura 

afro-brasileira para a sala de aula através da poesia. Bem sabemos que a poesia 

foi utilizada por nossos ancestrais para demonstrar seus sentimentos e até 

mesmo a sua identidade e pertencimento étnico. Entretanto, a ausência da 

poesia afro-brasileira nos livros didáticos e no acervo das bibliotecas das escolas 

vem causando preocupação para a comunidade afrodescendente que quer 

preservar sua cultura e sua identidade. A poesia afro-brasileira não tem 

aparecido nos livros didáticos com a mesma visibilidade da poesia não afro-

brasileira. Esse fato resulta da maneira como a literatura negra tem sido tratada 

no Brasil desde a escravidão. Percebe-se que a literatura negra, mesmo quando 

aceita, era silenciada. Assim, tal literatura no cenário artístico popular passava a 

ser considerada pela elite cultural brasileira como arte de pouco valor ou de valor 

algum. Visando suprir a necessidade de que esta literatura torne-se visível e que 

a mesma seja de fácil acesso para os nossos alunos, vários poetas brasileiros, 

afrodescendentes, serão abordados nesta unidade didática que muito poderá 

contribuir para enriquecer o conhecimento de nossos alunos. Acreditando na 

capacidade do professor como agente multiplicador de conhecimentos, 

exemplos e valores, convido-o(a), a colocar em prática, juntamente com seus 

colegas de trabalho, esta unidade didática, que visa justamente a contribuir para 

trazer a poesia afro-brasileira ao conhecimento de nossos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARISA DE FATIMA ALVES 

ORIENTADOR: Monica Luiza Socio Fernandes 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Vivência da Linguagem Teatral por meio de Leitura de Textos Literários 

e de Jogos Dramáticos 

Palavras-chave: Leitura; jogos dramáticos; texto teatral e literatura 



Resumo: O objetivo deste artigo é fundamentar uma proposta de leitura de 

textos de peças teatrais com ênfase nos jogos dramáticos e mostrar que o teatro 

é um recurso pedagógico que pode contribuir no processo ensino-aprendizagem. 

O texto básico para as leituras foi o da escritora Sylvia Orthof, intitulado A viagem 

de um barquinho (2002); os alunos envolvidos foram de um 7º ano, da Escola 

Estadual Rui Barbosa – Ensino Fundamental, do município de Mamborê. A 

experiência estimulou os alunos a utilizarem seus conhecimentos e vivências 

para estabelecerem uma relação entre os horizontes de expectativas e as 

contribuições adquiridas com as novas leituras. Mostrou-se que, com a prática 

de leitura de textos de peças teatrais e de jogos dramáticos, podemos auxiliar os 

educandos a vencerem as dificuldades de leitura, aumentando sua disposição 

para ler literatura relacionada à representação teatral. Esse trabalho possibilitou 

também o contato com o imaginário, a espontaneidade gestual e verbal e 

consequentemente a reflexão e compreensão dos textos lidos. O referencial 

teórico mais utilizado foi o da estética da recepção cujo embasamento é propício 

ao ensino de literatura, pois coloca o leitor como um sujeito ativo tanto do ponto 

de partida, considerando seus interesses e conhecimentos prévios, quanto de 

chegada, levando-o à reflexão acerca da construção de sentidos. O método 

recepcional, constituiu-se num dos caminhos teóricos e metodológicos para uma 

reconstrução das formas de ler na escola, conforme estabelece as Diretrizes 

Curriculares de Língua Portuguesa para a proposta de literatura como prática 

social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Vivência da linguagem teatral por meio da leitura de textos literários e de 

jogos dramáticos. 

Palavras-chave: Leitura; peças teatrais;jogos dramáticos. 

Resumo: Esta proposta apresenta um panorama sucinto sobre o trabalho de 

leitura de peças teatrais no Ensino Fundamental, com alunos de 6ª série. A 

perspectiva é de um trabalho integrado entre os jogos dramáticos e o texto 

encenado, buscando o desenvolvimento de habilidades de leitura. Justifica-se 

pela necessidade de estabelecer referências para transformação das ações dos 

indivíduos na realidade social, uma vez que o contato com a literatura pode 

contribuir no processo de ensino-aprendizagem e auxiliar o professor a 



desenvolver nos educandos a espontaneidade e a criatividade fundamentais 

para garantir a aprendizagem e o hábito da leitura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARISTELA DO ROCIO ANTONIETTO 

ORIENTADOR: Beatriz Avila Vasconcelos 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: Lendo contos machadianos para alunos do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Leitura; conto; Machado de Assis 

Resumo: O presente artigo apresentará o reconhecimento da leitura como um 

processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve desde o interesse 

do indivíduo pelo ato de ler, a fatores emocionais e intelectuais, bem como 

também questões culturais, econômicas e políticas. E também resultados de 

tarefas propostas em sala de aula, com o propósito de confirmar a importância 

da leitura. O professor de Língua Portuguesa tem se deparado comumente com 

alunos desmotivados para a leitura e, consequentemente, com grandes 

dificuldades de produzir textos escritos. Com o intuito de contribuir para uma 

melhoria deste quadro é que o presente trabalho foi pensado. E ainda para não 

deixar os textos de leitura a livre escolha por parte do leitor, introduziu-se 

clássicos da literatura brasileira; porém, por tratar-se de adolescentes do ensino 

fundamental, pensou-se em aplicar de modo sutil essa tarefa, para que houvesse 

uma execução da ação de modo prazeroso. Sendo assim, foram escolhidos 

contos de Machado de Assis. Esta seleção deu-se pelo fato de ele constituir-se 

em um autor cuja obra revela intensamente traços característicos de nossa 

cultura, no que se refere a acontecimentos históricos, aspectos psicológicos e 

valores éticos e sociais. Além disso, trata-se de um clássico de nossa literatura 

nacional, e ao professor de Língua Portuguesa está dada a tarefa de propor 

meios suficientemente capazes de aportar aos alunos o acesso a tais clássicos 

e de promover uma compreensão da leitura mais acurada destes textos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Lendo contos machadianos para alunos do ensino fundamental. 



Palavras-chave: Leitura; conto; Machado de Assis 

Resumo: A necessidade em desenvolver o seguinte material surgiu pela 

importância da leitura ser analisada como um processo de compreensão 

abrangente, cuja dinâmica envolve vários componentes, desde o interesse pelo 

ato de ler, a fatores emocionais e intelectuais, bem como também a questões 

culturais, econômicas e políticas. O trabalho de leitura a ser desenvolvido 

constitui-se realmente em um desafio, pois além de dever lidar com a própria 

prática da leitura em si, deve exercer essa prática com textos de um autor 

clássico, a saber, com contos de Machado de Assis. A escolha por Machado de 

Assis é devido ao fato de sua obra deixar traços que marcaram a literatura e que 

ainda marcam a nossa cultura, no que se refere a acontecimentos históricos, 

aspectos psicológicos e valores éticos e sociais. Este projeto tem a intenção de 

motivar o interesse pela leitura literária, fazendo uso de ferramentas multimídias, 

sotwares educativos, jogos em computadores e leituras de textos, possibilitando, 

assim, uma maior interação dos alunos com a literatura de maneira lúdica e 

prazerosa para essa faixa etária do Ensino Fundamental. Para a aplicação deste 

material didático será utilizado o laboratório de informática, onde os alunos 

desenvolverão as atividades fazendo uso da plataforma Moodle. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIUZA PEREIRA DE FREIRE 

ORIENTADOR: Daniela Zimmermann Machado 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: LEITURA TAMBÉM SE APRENDE: UMA PROPOSTA DE 

APRENDIZAGEM DA LEITURA ATRAVÉS DA ESTÉTICA DA RECEPÇÃO. 

Palavras-chave: leitura; texto; literatura; sujeito; PDE. 

Resumo: Ao repensar o papel da leitura no ensino-aprendizagem, a proposta do 

projeto desenvolvido foi buscar passos para a produção de sentido textual no 

contexto escolar, para que a leitura em sala de aula não se tornasse uma 

atividade isolada, mas que permitisse ao leitor-aluno sua identificação com o 

mundo. No ambiente escolar, as práticas de leitura, principalmente no ensino 

fundamental, têm sido apontadas como co-responsáveis pelos déficits 



diagnosticados nos exames de avaliação nacional e também pelo afastamento 

do educando da literatura. Partindo dessa problemática, pensou-se em uma 

abordagem da prática de leitura em que o educando compreendesse e se 

envolvesse com o texto lido e que essa aproximação com a leitura pudesse 

melhorar sua capacidade de interpretação e, em consequência, seu 

desempenho escolar. Através do método recepcional, proposto por Aguiar e 

Bordini (1993), o trabalho desenvolvido trouxe como proposta um 

amadurecimento do sujeito enquanto leitor que participa constantemente de sua 

própria formação. O presente artigo explicita os resultados obtidos na 

implantação dessa proposta através de uma unidade didática produzida em 

2011, como material integrante do PDE. O material produzido foi utilizado com 

alunos da 5ª série/ 6º ano do Ensino Fundamental. Explicitamos também o 

trabalho desenvolvido com o Grupo de Trabalho em Rede, com professores da 

rede estadual do Estado do Paraná. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura também se aprende - Uma proposta de aprendizagem da leitura 

através da estética da recepção. 

Palavras-chave: leitura; prática; texto; literatura; sujeito. 

Resumo: Ao repensar o papel da leitura no ensino-aprendizagem, a proposta 

desse Material Didático é buscar passos para uma produção de sentido, para 

que a leitura em sala de aula não se torne uma atividade isolada, mas que 

permita ao leitor aluno sua identificação com o mundo. No ambiente escolar, as 

práticas de leitura, principalmente no ensino fundamental, têm sido apontadas 

como co-responsáveis pelos déficits diagnosticados nos exames de avaliação 

nacional e também pelo afastamento do educando da literatura. Partindo dessa 

problemática, pensou-se em uma abordagem da prática de leitura em que o 

educando compreenda e se envolva com o texto lido e que essa aproximação 

com a leitura possa melhorar sua capacidade de interpretação e, em 

consequência, seu desempenho escolar. Através do método recepcional, o 

presente projeto traz como proposta um amadurecimento do sujeito enquanto 

leitor que participa constantemente de sua própria formação. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARIZETI CAMPOS 

ORIENTADOR: Luciane Braz Perez Mincoff 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Ensino e aprendizagem da leitura:desafios a serem vencidos 

Palavras-chave: leitura, ensino, aprendizagem, desafios, educadores 

Resumo: O presente trabalho abordou a importância do ensino e aprendizagem 

da leitura na educação escolar, visto que as deficiências e dificuldades do ensino 

da leitura devem ser entendidas como um grande desafio da educação hoje, 

principalmente para nossos educadores que veem a leitura como algo essencial 

para a realização de novas aprendizagens e aquisição de 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ler, contar e encantar por meio das lições d”O Pequeno Príncipe” 

Palavras-chave: Leitura; prazer; aprendizagem; conhecimento 

Resumo: Esse material justifica-se pela necessidade de se repensar o ensino e 

aprendizagem da leitura na escola, mas tentando mostrar ao aluno que essa 

aprendizagem pode ocorrer de maneira prazerosa e divertida. Para o trabalho 

foi escolhido o gênero literatura, por meio do estudo do livro “O Pequeno 

Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, enfatizando os valores humanos 

representados pelos personagens da obra e tendo como objetivo estimular no 

educando o interesse e o prazer pela leitura, de forma que ele possa descobrir 

nela uma forma de elaborar suas emoções, seus sentimentos, sua subjetividade. 

As atividades serão desenvolvidas da seguinte maneira: os alunos responderão 

a um questionário para coleta de dados para um trabalho posterior( o artigo), 

depois realizarão atividades de leitura no laboratório de informática ( livro 

digitalizado), também lerão no livro impresso e em outros instrumentos, a fim de 

aprimorar seu ato de ler e despertar o gosto pela leitura, farão atividades visando 

o resgate do texto por meio de ilustrações e atividades lúdicas, produção de uma 

HQ e, para finalizar o trabalho, produzirão um livro de histórias. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: MARLENE CORREIA DE SOUZA 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O gênero literário “conto” na formação de leitores do Ensino 

Palavras-chave: Leitura; formação leitora; contos literários; Ensino 

Fundamental. 

Resumo: O presente artigo trata das reflexões relativas à Implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica denominado O gênero literário \"conto\" na 

formação de leitores do Ensino Fundamental. O projeto propôs atividades 

voltadas à prática da leitura, tendo como recurso o gênero \"conto\". O público a 

que foram destinadas as atividades eram alunos da quinta série do Ensino 

Fundamental, turno vespertino, do Colégio Estadual Humberto de Campos-

Ensino Fundamental, Médio e Profissional da cidade de Santo Antonio do 

Sudoeste - PR. Os estudos e as atividades desenvolvidas atenderam a proposta 

de formação continuada, ofertada pelo Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) - 2010/2011, da Secretaria de Estado da Educação (SEED). 

O principal objetivo do projeto foi estimular o gosto e a habilidade leitora em 

alunos participantes do projeto, por meio de contos literários. Para isso, o 

trabalho fundamentou-se teoricamente em uma proposta sócio interacionista de 

linguagem como propõe Bakhtin (1999) e sociológica de leitura conforme Freire 

(2003). A metodologia utilizada para a aplicação das atividades foi o Método 

Recepcional, proposto por Aguiar e Bordini (1988) e sugerido pelas DCE - 2008. 

A escolha do Método deu-se por se acreditar que o mesmo sugere atividades 

que incentivam o ato de ler, possibilitando reflexões sobre a obra, estímulo à 

fantasia, despertando a criatividade do aluno. Destaca-se que Aguiar e Bordini 

(1988) ao discorrerem sobre o método tomam como fonte os estudiosos Hans 

Robert Jauss (1979 – 1994) e Wolfgang Iser (1996). Os resultados foram 

interessantes, tanto para os alunos como para o coordenador do projeto, pois 

puderam ampliar seus conhecimentos de leitura, além de possibilitar a vivência 

de práticas pedagógicas mais pertinentes e significativas 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O gênero literário “conto” na formação de leitores do Ensino Fundamental 



Palavras-chave: Leitura; formação leitora; contos literários; Ensino 

Fundamental. 

Resumo: A leitura representa uma fonte inesgotável de informação e 

conhecimento, e deve estar presente em todos os momentos do crescimento 

intelectual do indivíduo. Partindo-se deste princípio e considerando-se que 

muitas crianças e jovens do Ensino Fundamental, estão em processo de 

construção da formação leitora, faz-se necessário atribuir significado ao 

exercício da leitura em sala de aula. Para isso, será preciso buscar novas 

alternativas de trabalho, com métodos que incentivem a leitura por meio de 

atividades desafiadoras e diversificadas, que promovam a compreensão, a 

interação, o dialogismo, nos quais o sujeito leitor seja um ser que participa da 

construção e transformação de sua própria história e do meio em que vive. O 

objetivo principal desta Unidade Didática é colaborar com a formação de leitores 

proficientes. Assim, estará pautada no Método Recepcional por se acreditar que 

o mesmo transforma o leitor em agente ativo de leitura, incita a fantasia, 

despertando a criatividade, possibilitando ao leitor expandir e ampliar seus 

conhecimentos de leitura e de mundo. As atividades propostas têm como foco 

alguns contos literários da autora Sylvia Orthof. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLENE DE ALMEIDA 

ORIENTADOR: Cristian Pagoto 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras do Paraná 

Artigo  
Título: LEITURA: aventuras e desventuras do vestibular 

Palavras-chave: Leitura; vestibular; literatura; ensino-médio 

Resumo: : A prática da leitura é essencial para a construção do conhecimento 

e estímulo ao desenvolvimento do sentimento e opinião crítica do indivíduo. 

Sabemos das dificuldades que nós professores enfrentamos para fazer com que 

nosso aluno leia e, principalmente, leia obras literárias. Esse problema vem 

sendo diagnosticado em todas as etapas da vida escolar dos nossos estudantes 

e se tornando mais grave ao final do ensino médio, quando se aproximam as 

provas de vestibular. Na busca de auxiliar e incentivar práticas de leitura, este 



projeto busca nas leituras obrigatórias de vestibular, uma forma de desenvolver 

no aluno o hábito prazeroso da leitura, buscando contribuir para a formação de 

leitores competentes, bem como prepará-los para a prova de literatura dos 

vestibulares. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura: aventuras e desventuras do vestibular 

Palavras-chave: literatura; leitura; vestibular; ensino-médio 

Resumo: A prática da leitura é essencial para a construção do conhecimento e 

estímulo ao desenvolvimento do sentimento e opinião crítica do indivíduo. 

Sabemos das dificuldades que nós professores enfrentamos para fazer com que 

nosso aluno leia e, principalmente, obras literárias. Esse problema vem sendo 

diagnosticado em todas as etapas da vida escolar dos nossos estudantes, e se 

tornando mais grave ao final do 2º grau, quando se aproximam as provas de 

vestibular. Na busca de auxiliar e incentivar práticas de leitura, este projeto busca 

nas leituras obrigatórias de vestibular, uma forma de desenvolver no aluno o 

hábito prazeroso da leitura, buscando contribuir para a formação de leitores 

competentes, bem como prepará-los para a prova de literatura dos vestibulares. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLENE DE FATIMA REIS DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Franciele Luzia de Oliveira Orsatto 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS: uma 

proposta à luz da AD francesa 

Palavras-chave: Análise do discurso; leitura; anúncio publicitário. 

Resumo: O presente artigo tem por finalidade relatar uma experiência de 

trabalho desenvolvida com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, voltada 

para a leitura e interpretação de anúncios publicitários, tendo como base o 

aparato teórico da Análise de Discurso (AD) de filiação francesa. O trabalho 

objetivou ampliar a visão do aluno em relação à leitura crítica, estimulando-o a 

observar as relações de poder e as manifestações da ideologia presentes em 



textos verbais e não-verbais produzidos socialmente. Pretendeu-se chamar a 

atenção dos alunos para que, ao lerem um anúncio publicitário, percebam que 

este não é ingênuo; por isso, é preciso refletir sobre o(s) sujeito(s) que produzem 

e que interagem com o texto, levando em conta a situação sócio-histórica em 

que esse processo ocorre. Quais manifestações da ideologia são materializadas 

nesses textos? Que efeitos de sentido são construídos? Como o material 

linguístico se organiza? Estes foram alguns questionamentos levantados. Tendo 

como base os estudos de Orlandi (2007), Fiorin (2007) e Mussalin (2001), foi 

elaborada uma unidade didática, na qual foram utilizados textos de vários 

gêneros discursivos, priorizando os anúncios publicitários. A reflexão fornecida 

pela AD contribuiu de forma significativa para compreender melhor os diferentes 

discursos que circulam socialmente. A boa receptividade em relação ao trabalho 

desenvolvido comprovou que, se oferecermos um material atrativo, diversificado, 

do interesse e do nível do aluno, estaremos oportunizando-os a realizarem uma 

leitura crítica, reflexiva e questionadora, desvencilhando-os das sedutoras 

armadilhas que os textos midiáticos apresentam. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e interpretação de anúncios publicitários: uma proposta à luz da 

AD francesa 

Palavras-chave: Análise do Discurso; leitura; anúncio publicitário 

Resumo: Apresenta-se esta produção didática, fundamentada na Análise de 

Discurso francesa, com o objetivo de ampliar a visão do aluno em relação à 

leitura crítica, observando as relações de poder e ideologias presentes nos 

discursos dos anúncios publicitários. A importância desse trabalho justifica-se, 

primeiramente, pela presença cada vez mais significativa da mídia no cotidiano 

das pessoas. Daí a necessidade de chamar a atenção dos alunos para que, ao 

lerem o texto, percebam que este não é ingênuo, estimulando-os a refletir sobre 

o(s) sujeito(s) que produzem e que interagem com o texto, bem como sobre a 

situação sócio-histórica em que esse processo ocorre. Esta Unidade Didática 

apresenta propostas de atividades de leitura e interpretação de anúncios 

publicitários direcionados para alunos do 9º ano do período noturno, propondo 

que estes realizem uma leitura crítica, reflexiva e questionadora, 



desvencilhando-se das sedutoras armadilhas que os textos midiáticos 

apresentam. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLENE NERI SABADIN 

ORIENTADOR: Sanimar Busse 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM ENFOQUE NO TRABALHO 

COM A SALA DE APOIO 

Palavras-chave: Sala de Apoio; língua portuguesa; ensino; variação linguística. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir e refletir sobre os processos 

metodológicos utilizados pelo material didático adotado na Sala de Apoio à 

Aprendizagem de Língua Portuguesa, no que tange ao trabalho com a oralidade 

e a escrita. Dessa forma, espera-se contribuir, por um lado, para amenizar o 

preconceito linguístico com relação às variedades linguísticas, e, por outro, 

auxiliar na elevação dos níveis de aprendizagem e reflexão sobre a língua. 

Pretende-se, também, responder às seguintes questões: (i) Que procedimentos 

pedagógicos são utilizados pelo material didático presente na S.A.A. (Sala de 

Apoio à Aprendizagem), para trabalhar as questões relativas à variação 

linguística, como variedades de prestígio, dialetos, norma, gírias, estigma, 

preconceito? (ii) De que forma o/a professor(a) age nas situações em que os 

alunos utilizam variedades estigmatizadas? (iii) Como o trabalho com os 

fenômenos presentes na fala pode contribuir para a aprendizagem, 

compreensão e reflexão sobre a língua? Para tanto, foram trabalhadas questões 

relacionadas à variação linguística e ensino com professores da S.A.A., em 

módulos de grupos de estudos à distância, por meio da plataforma moodle, 

conhecido por GTR (Grupos de Trabalho em Rede), oficinas presenciais e 

aplicação do material produzido aos alunos. Acredita-se este trabalho será o 

propulsor de muitos que virão. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: UM ENFOQUE NO TRABALHO 

COM A SALA DE APOIO. 

Palavras-chave: Variação linguística; preconceito; língua portuguesa; escola. 

Resumo: Produção didático-pedagógica em que o tema é a variação linguística. 

A proposta consiste em não considerar a variedade culta como única, mas sim, 

apresentar as demais variedades da língua portuguesa e como elas se realizam 

nos diferentes contextos sociais, com a finalidade de reconhecer as outras 

modalidades expressivas e, assim, diminuir as atitudes discriminatórias. Nosso 

objetivo é possibilitar, por meio das atividades propostas aos alunos, meios para 

que eles desenvolvam suas capacidades linguísticas e superem as dificuldades 

identificadas ao entrarem para a Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua 

Portuguesa. Para dar conta da proposta, apresentamos nesta produção didático-

pedagógica procedimentos para trabalhar as questões relativas à variação 

linguística, como variedades de prestígio, variedades populares, dialetos, norma, 

gírias, estigma, preconceito, bem como as variantes dos alunos; e algumas 

sugestões de intervenção que o professor pode fazer quando os alunos utilizam 

variedades estigmatizadas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLENE PANARALI DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Aparecida de Fatima Peres 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Literatura e escola - concepções e práticas: contando e encantando 

Palavras-chave: Contação; Histórias; Sensibilizar; Encantar; Resgatar 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação de uma Unidade 

Didática, a qual teve como intuito promover estratégias que possibilitem aos 

educadores a formação de leitores por meio da Contação de Histórias, levando-

os a contá-las para manter a história viva, encantar e sensibilizar o ouvinte, 

estimular o imaginário, tocar o coração e resgatar significados para sua 

existência, visto que no cotidiano da sala de aula, eles buscam formas de tornar 

o ensino mais eficaz e estimulante. Uma das alternativas para isso foi aliar o 

prazer à aprendizagem, e a Contação de Histórias ofereceu múltiplas 



possibilidades para este trabalho pedagógico. Nesta proposta, estabeleceu-se 

uma relação entre a literatura infanto-juvenil e a prática pedagógica de dois 

professores. Nos encontros, foram desenvolvidas reflexões por meio de textos 

de Cléo Busatto, Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar, bem como 

atividades sobre a prática de leitura em sala de aula, promovendo o valor que a 

literatura pode ter na vida do adolescente para seu desenvolvimento intelectual 

e emocional, valorizando a atividade lúdica com Contação de Histórias como 

uma das maneiras de adquirir o conhecimento. Mediante o trabalho realizado, 

por meio de relatórios dos professores e educandos, pôde-se perceber o 

encantamento dos docentes pela prática de contar histórias e pelos resultados 

obtidos, bem como o interesse dos seus educandos pela leitura, os quais a 

consideraram mais aceitável e atraente. Logo, fica evidente que a Contação de 

Histórias, quando bem disseminada, desperta de forma significativa a formação 

de leitores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contando e Encantando 

Palavras-chave: Contação; Histórias; Sensibilizar; Encantar; Resgatar 

Resumo: “Contando e Encantando” tem como intuito, promover estratégias que 

possibilitem aos educadores formar leitores por meio da Contação de Histórias, 

levando-os a contá-las para manter a história viva, encantar e sensibilizar o 

ouvinte, estimular o imaginário, tocar o coração e resgatar significados para sua 

existência. As histórias e os contadores estão presentes em nossa cultura há 

muito tempo, e o hábito de contá-las e ouvi-las tem inúmeros significados. Está 

relacionado ao cuidado afetivo, à construção da identidade, ao desenvolvimento 

da imaginação, à capacidade de ouvir o outro e à de se expressar. Pretende-se 

com este trabalho incentivar de forma prazerosa o gosto pela leitura, por contar 

histórias, promovendo e atribuindo ao educando novos valores acerca da leitura. 

Sabe-se que os professores são os principais agentes na promoção dessa 

prática e que a escola é o principal espaço para isso. Esse trabalho visa a fazer 

que o aluno tenha prazer em ouvir, ler, participar e que isso se torne um hábito 

em sua vida. Assim, o livro deve ser mostrado e aberto com dimensão do prazer 

e da alegria, para que o aluno perceba que ler é uma viagem maravilhosa e não 

apenas mais uma das atividades de escola. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLENE SANTIAGO DA SILVA 

ORIENTADOR: Raquel Illescas Bueno 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: O APERFEIÇOAMENTO E 

APROFUNDAMENTO DA LEITURA DE 

CONTOSDE DALTON TREVISAN E 

DOMINGOS PELLEGRINI 

Palavras-chave: leitura;contos; literatura; 

Resumo: RESUMO Este artigo objetiva discutir o aprofundamento e 

aperfeiçoamento da leitura, no contexto escolar de EJA - Ensino Fundamental 

Fase II, considerando os fundamentos pedagógicos da leitura que objetivam 

garantir o aperfeiçoamento do ato de ler e compreender o que se lê. A discussão 

tem como eixo norteador as várias estratégias de leitura, considerando como 

ponto de análise os contos de Dalton Trevisan e Domingos Pellegrini. Com estas 

estratégias, o aluno chega a pensar sobre o que leu e imagina hipótese sobre a 

ideia central do conto. Compreende-se que lendo cada vez mais o mesmo texto, 

o sujeito pode reconhecer melhor o contexto em questão, sanando assim uma 

das dificuldades enfrentada no âmbito escolar. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O APERFEIÇOAMENTO E APROFUNDAMENTODA LEITURA DE 

CONTOS DE DALTON TREVISAN E DOMINGOS PELLEGRINI 

Palavras-chave: Leitura; contos; literatura 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo possibilitar ao aluno o 

aprofundamento da leitura, para que compreenda melhor o que lê. Bem como a 

importância da prática de leitura, na sala de aula em todas as disciplinas e 

principalmente na aula de Língua Portuguesa. Esta unidade didática tem por 

finalidade apresentar as atividades que serão trabalhadas com os alunos, da 

EJA do Ensino Fundamental- fase II, do CEEBJA Paulo Leminski de Lapa, Pr. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLENE WOGEL ZANOTELLI 

ORIENTADOR: Ildo Carbonera 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Trabalhando Histórias em Quadrinhos de forma Interdisciplinar 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos;Leitura; Interdisciplinaridade 

Resumo: O presente artigo é o resultado de um trabalho desenvolvido no curso 

PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), num período de dois 

anos(2010-2012), envolvendo uma turma do ensino fundamental (quinta série) 

do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis, de Missal/ PR. O estudo tem como 

objetivo principal investigar o uso do gênero Histórias em Quadrinhos Asterix e 

Obelix, no despertar do gosto pela leitura buscando reconhecer as relações e as 

práticas interdisciplinares dos conteúdos no trabalho com os alunos da referida 

série. O projeto nasceu da busca de uma prática pedagógica que oportunizasse 

a descoberta do conhecimento do aluno de maneira lúdica e prazerosa, unindo 

História, Arte, Literatura, Desenhos e Imagens. De maneira geral, procurou-se 

estimular a criatividade dos alunos, bem como despertar seu interesse pela 

leitura e pela escrita no decorrer do processo de leitura e análise em sala de 

aula. Um dos objetivos básicos da Educação é o estímulo à leitura, e é por esse 

motivo que despertar o hábito da leitura através das histórias em quadrinhos é 

um meio valioso para depois, na elaboração do texto, estimular a escrita a 

serviço da criatividade relacionando os conhecimentos de forma interdisciplinar. 

Além disso, a criança motivada de maneira adequada poderá adquirir este hábito 

para toda a vida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Seqüência didática: uma proposta metodológica a partir do gênero textual 

história em quadrinhos 

Palavras-chave: Leitura;prazer;HQ;interdisciplinariedade. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo a elaboração de uma Proposta 

Pedagógica de incentivo à Leitura, a partir do estudo do gênero textual história 



em quadrinhos, abordando temas interdisciplinares com as disciplinas de artes 

e história, proporcionando a melhoria da qualidade de ensino público. Será 

aplicada aos alunos da 5ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Padre Eduardo Michelis do município de Missal, núcleo de Foz do Iguaçu. 

Baseará se no estudo do gênero, sua historicidade, as características e 

elementos que o compõem, leitura e análise de algumas obras e análise de um 

filme do personagem Asterix de René Goscinny e Albert Uderzo. Está 

fundamentado nas teorias de Mikhail Bakhtin, Regina Zilbermann, Márcia 

Rodrigues de Souza Mendonça, Will Eisner, Ângela Rama, Waldomiro Vergueiro 

e nas DCES. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI AMALIA GARCIA BITTENCOURT 

ORIENTADOR: Valeria Sanches Fonseca 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Leitura e escrita de crônicas 

Palavras-chave: Ensino. Leitura e escrita. Gêneros do Discurso. Crônica 

Resumo: Resumo: O presente artigo com o título: “Leitura e Escrita de Crônicas” 

apresenta os resultados do trabalho que desenvolvemos, na forma de Unidade 

Didática, no 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Professor Darcy José 

Costa de Campo Mourão - PR. O trabalho com a Unidade Didática objetivou o 

ensino de leitura e escrita nas aulas de Língua Portuguesa de forma mais 

produtiva. Elegemos o gênero discursivo crônica, para desenvolver a Unidade 

Didática, propondo atividades de leitura e de escrita que permitissem ao 

estudante compreender o funcionamento do referido gênero como um enunciado 

produzido pelo campo jornalístico e também literário e que, por conseguinte, 

reflete as particularidades desses campos ao longo da história e práticas sociais. 

A proposta objetivou aprofundar conhecimento teórico e metodológico que 

pudessem apontar procedimentos e estratégias para a leitura e a escrita não só 

do gênero crônica, mas, a partir deste, encaminhar os alunos à leitura de outros 

gêneros com os quais eles mantêm contato diário, fazendo-os adentrar em 

conteúdos, estilos e estruturas composicionais de outros gêneros discursivos 



abordados por outros campos da nossa vida social. As Diretrizes Curriculares 

para Língua Portuguesa do Estado do Paraná também serviram de norte para o 

trabalho e adotou-se como subsídios teóricos e metodológicos a perspectiva 

bakhtiniana sobre os gêneros do discurso e teóricos da linguagem que focam 

seus estudos no texto e no discurso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e escrita de crônicas 

Palavras-chave: Leitura e escrita;gênero do discurso; crônicas 

Resumo: A Produção Didática Pedagógica: Unidade Didática ,intitulada “Leitura 

e Escrita de Crônicas” será desenvolvida no Colégio Darcy José Costa- EFM de 

Campo Mourão com alunos do 2º ano A do Ensino Médio com os quais 

trabalhamos e tem como objetivo geral transformar nossa atual práxis 

pedagógica em uma práxis mais produtiva.Desejamos trabalhar especificamente 

o processo ensino-aprendizagem de leitura e de produção textual com os alunos 

da referida série,utilizando o gênero textual/discursivo crônica.Gostaríamos de 

poder transformar a sala de aula em um espaço de leitura e escrita mais 

significativo e crítico Norteará nosso trabalho as orientações propostas pelas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa do estado do 

Paraná.desse modo,consoante essas DCEs,adotaremos a perspectiva sócio- 

interacionista de linguagem, concepção que compreende a linguagem como 

sendo dialógica,histórica,sócia,discursiva e ideológica.Dialogaremos com as 

contribuições do filósofo da linguagem,Mikhail Bakhtin(2004),que trata dos 

conceitos de dialogia, gêneros do discurso e ideologia, e também com as 

contribuições de vários teóricos que tratm do texto e do discurso,dentre eles 

podemos citar Ingedore G.V.Koch (2002) que trata da textualidade,definindo os 

mecanismos que respondem pela coesão e coerência textuais ;Luiz Antônio 

Marcuschi (2008) que desenvolveu pesquisa sobre os gêneros textuais; e Eni P. 

Orlandi (1996,1998) cuja pesquisa tem sido o discurso, tomado como sendo 

idelógico e histórico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI APARECIDA DIANIN TEIXEIRA 



ORIENTADOR: Raquel Terezinha Rodrigues 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: CONTRIBUIÇÕES PARA A LEITURA LITERÁRIA: O CORTIÇO COMO 

OBJETO DE ESTUDO 

Palavras-chave: Leitura literária, Cortiço; recurso didático-metodológico 

Resumo: Esse artigo tem como objetivo relatar a aplicação da proposta de 

intervenção para a formação de leitores no Ensino Médio. As estratégias de ação 

contemplaram a predição, leitura silenciosa, leitura em voz alta, exposição de 

pensamentos, identificação de fatores chave, representação visual dos 

acontecimentos, questionamentos (E) antecipação de informações. A obra 

escolhida para estudo foi “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo, tendo como 

propósito instigar os alunos a entrarem em contato com a leitura e 

posteriormente a escrita. As atividades didáticas revelam-se geradoras de novas 

experiências para os alunos no Ensino Médio, a partir da ideia de que o ato de 

ler e escrever pressupõe o enriquecimento do aluno, através de novas 

possibilidades de existência. Os alunos foram capazes de traçar um paralelo com 

as questões sócio-culturais vivenciadas no período em que a obra foi escrita. No 

decorrer da proposta de implementação, os alunos foram instigados a 

representar a realidade por meio de atividades diversificadas (leram, ouviram, 

debateram ideias, representaram, fotografaram, elaboraram textos e fanzines). 

Tudo isso contribuiu para a motivação dos alunos fazendo com que se 

envolvessem em situações de leitura de textos literários, realizando uma ponte 

com o contexto histórico da obra e o presente, trazendo à tona, as problemáticas 

atuais que estavam latentes no texto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONTRIBUIÇÕES PARA A LEITURA LITERÁRIA: O CORTIÇO COMO 

OBJETO DE ESTUDO 

Palavras-chave: LEITURA, LITERATURA, ESTUDO 

Resumo: A leitura é considerada de fundamental importância para o 

relacionamento do ser humano e, por isso, tem recebido atenção especial. 

Segundo Lajolo aquele que lê, amplia seus horizontes, assim como o universo 

da obra a partir de sua vivência cultural (em particular a leitura literária). Partindo 



desse princípio elaboramos um trabalho usando \"O Cortiço\" como objeto de 

estudo, no intuito de auxiliar o professor a uma nova postura diante da leitura 

dos clássicos da literatura. Oportunizando aos alunos através de pequenas 

peças teatrais desenvolveram sua capacidade de compreensão, expressão e 

criticidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARLI MARIA SCHONS 

ORIENTADOR: Josiele Kaminski Corso Ozelane 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Contação de histórias: a arte que forma leitores. 

Palavras-chave: Literatura, leitor, leitura, contos, contação de histórias 

Resumo: Levando em consideração que um dos principais objetivos da escola 

é despertar o gosto pela leitura, este artigo visa proporcionar aos alunos da 8ª 

série, encontros com a literatura por meio da contação de histórias, ouvindo e 

recontando narrativas como formas de socialização do conhecimento e prazer, 

inserindo os estudantes no universo encantado da leitura, formando novos 

leitores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contação de histórias: a arte que forma leitores. 

Palavras-chave: Literatura, leitor, leitura, contos, contação de histórias 

Resumo: A proposta apresentada é um dos grandes desafios da educação: 

como incentivar e gostar da leitura nas aulas de Língua Portuguesa. A partir de 

um estudo feito sobre contos, e contação de histórias, são lançadas propostas 

de atividades para a sala de aula, onde os alunos poderão se apropriar do texto 

literário, proporcionando encontros com a literatura, por meio da contação de 

histórias, ouvindo e recontando narrativas como formas de socialização do 

conhecimento e do prazer, inserindo os estudantes no universo da leitura, 

formando novos leitores. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARTA APARECIDA BATINI 

ORIENTADOR: NUBIO DELANNE FERRAZ MAFRA 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: LENDO CONTOS INFANTO-JUVENIS: a construção do letramento 

através da literatura 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; letramento; literatura infanto-juvenil. 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de apresentar os resultados da 

intervenção pedagógica realizada em uma turma de 6º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual João Sampaio, Londrina – PR, durante o 

segundo semestre do ano 2011. Esta intervenção pedagógica teve, como ponto 

culminante, a utilização de um caderno pedagógico que contém quatro oficinas 

com sequências didáticas que buscaram oferecer oportunidades para os alunos 

melhorem seu nível de letramento, através do estudo e análise de contos 

contemporâneos infanto-juvenis – um gênero textual de apoio – para o ensino, 

aprendizagem e aplicação de estratégias de leitura e compreensão leitora e para 

a realização de atividades de análise linguística e produção de narrativas curtas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Caminhos de leitura pelos contos infanto-juvenis. 

Palavras-chave: Estratégias de leitura; letramento; literatura infanto-juvenil. 

Resumo: As sequências didáticas constituem uma metodologia eficaz para a 

geração de um material didático promissor para ensinar leitura. Elas possibilitam 

que o exercício da leitura se faça por meio de atividades compartilhadas 

estabelecendo um contato mais significativo entre alunos e textos através da 

interação (leitura pessoal) e da colaboração entre leitores (socialização de 

interpretações diferentes para a construção de sentido de um mesmo texto). As 

atividades compartilhadas ajudam o educando a descobrir o sentido e o prazer 

de ler, desenvolvem a imaginação e a apreciação da qualidade literária do texto 

e motivam comportamentos leitores (seguimento de determinado gênero, tema 

ou autor). A presente produção didático-pedagógica constitui a elaboração de 

um caderno pedagógico que contém quatro oficinas com sequências didáticas. 



Ele busca oferecer oportunidades para os alunos melhorem seu nível de 

letramento, através do estudo e análise de contos contemporâneos infanto-

juvenis que representam um gênero textual de apoio para o ensino, 

aprendizagem e aplicação de estratégias de leitura e compreensão leitora; a 

realização de atividades de análise lingüística e a- produção de narrativas curtas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARTA BIASI 

ORIENTADOR: Angela Maria Pelizer de Arruda 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O Incentivbo na Prática de Leitura de Romances Brasileiros no Ensino 

Médio por meio da Literatura Contemporânea 

Palavras-chave: Incentivo à Leitura; Literatura Contemporânea; Romances 

Brasileiros. 

Resumo: O artigo apresenta e descreve a aplicação e os resultados obtidos na 

implementação do projeto de intervenção. Desenvolvendo atividades de 

interação e o método de leitura visual e não visual, pretendemos resgatar ogosto 

e o interesse dos alunos pela leitura desses romances. Os romances escolhidos 

foram: A voz do poste, de Moacyr Scliar e Reunião de família, de Lya Luft. Essas 

obras apresentam uma linguagem clara e objetiva. Seus temas são comparáveis 

aos acontecimentos da realidade da vida. Optou-se por fazer a leitura oral de 

cada um dele, pois assim, com as interferências e explicações dadas pela 

professora, os alunos puderam entender as obras. Além disso, as atividades do 

Caderno Pedagógico puderam propiciar o resgate do prazer da leitura, 

desenvolvendo atividades que aproporcionaram, criticidade, interpretação e 

produção, a leitura oral e práticas linguísticas nos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O incentivo na prática de leitura de romances brasileiros no Ensino Médio 

por meio da literatura contemporânea 

Palavras-chave: Leitura; Literatura;Romances; Brasileiros; Contemporâneos 



Resumo: Professores de Língua Portuguesa constatam diariamente o 

desinteresse que os alunos do Ensino Médio apresentam em relação à leitura de 

romances. Uns dizem que não gostam, quando o(a) professor(a) insiste, alguns 

leem o começo e o final apenas ou procuram pelo resuno na Internet, e outros 

se recusam realmente a ler. Esse caderno Pedagógico foi elaborado para 

incentivar e motivar os alunos a tomarem gosto novamente pela leitura. 

Escolhemos dois romances brasileiros contemporâneos, porque a maioria deles 

apresenta um linguagem direta, mais simples e compreensiva, os enredos são 

parecidos com os acontecimentos da vida real. A princípio, promoveremos um 

comentário sobre os temas dos romances, atentando para o interesse dos 

alunos, a abrangência e reflexos na vida cotidiana deles. Em um segundo 

momento, iniciaremos a leitura oral, utilizando passos da leitura visual. Esta 

acontecerá em círculo, onde cada aluno lerá um trecho ou um capítulo, com a 

participação da professora, proporcionando assim o conhecimento e a interação 

das histórias entre os alunos. Procederemos então, os passos da leitura não 

visual, para que ocorra a assimilação, internalização da mesma dentro de uma 

perspectiva interacionista discursiva, utilizando, atividades de interpretação, 

compreensão, produções de textos e algumas questões sobre análise 

linguiística. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARTA STELLA GRESSANA 

ORIENTADOR: RUTH CECCON BARREIROS 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: FORMAÇÃO LEITORA: um dos caminhos para a ressocialização de 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 

Palavras-chave: Leitura; Formação leitora; EJA; Socioeducação; 

Ressocialização 

Resumo: O presente artigo apresenta reflexões acerca da Implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica intitulado: “Formação leitora: um dos 

caminhos para a ressocialização de adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas”. Esse trabalho teve como objetivo promover atividades de 



formação leitora, por meio de oficinas de leitura com gêneros discursivos/textuais 

da esfera literária, canção/música e poema, a fim de que os adolescentes 

conhecessem e se apropriassem de estratégias de leitura, percebendo o ato de 

ler como fonte de prazer, aprendizagem, comunicação, interação, além de um 

recurso importante para o processo de ressocialização. O público alvo foram os 

adolescentes da FASE I de EJA (Educação de Jovens e Adultos) que cumpriam 

medidas socioeducativas no CENSE I – Centro de Socioeducação de Cascavel, 

no segundo semestre do ano de 2011. O projeto amparou-se teoricamente na 

perspectiva sociológica de leitura, tomando por base Freire (1996, 1997), Silva 

(2010); na linguagem como interação conforme Bakhtin (1999) e, Solé (2008) 

para o ensino de estratégias de leitura. Como metodologia adotou-se a 

Sequência Didática proposta por Dolz, Noverraz e Schnewly (2004). As 

atividades do projeto estiveram vinculadas ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, período 

2010/2011, o qual objetivou a formação continuada de professores. Os 

resultados do projeto em tela mostraram-se positivos, visto que as atividades 

desenvolvidas contaram com o interesse e a participação efetiva dos 

adolescentes. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: FORMAÇÃO LEITORA: UM DOS CAMINHOS PARA A 

RESSOCIALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

Palavras-chave: Leitura; Formação Leitora; Socioeducação; Ressocialização 

Resumo: Este material didático se justifica uma vez que tem por objetivo a 

formação leitora de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, como 

determina a legislação, ou seja, propiciar condições de ressocialização e 

despertar o gosto pelo ato de ler. A metodologia escolhida foi a Sequência 

Didática com estudos dos gêneros discursivos/textuais música/canção e poema. 

A escolha dos gêneros deu-se por acreditar-se que estes podem levar os 

adolescentes a se apropriarem e perceberem o ato de ler como fonte de prazer, 

aprendizagem, comunicação e interação. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MARTA TOME DE LIMA SOTO 

ORIENTADOR: Marciano Lopes e Silva 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O VALOR LITERÁRIO DA CULTURA HIP-HOP E A CONTRIBUIÇÃO 

AFRICANA 

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; hip-hop; RAP; Literatura 

Brasileira; Literatura Africana. 

Resumo: O presente artigo apresenta o resultado de uma intervenção 

pedagógica realizada com alunos do 3º ano, do Ensino Médio, matutino, do 

Colégio Estadual “Tânia Varella Ferreira”, em Maringá, Pr. Nesta intervenção 

buscou-se desenvolver o gosto pela leitura, bem como despertar a sensibilidade 

do aluno por meio de textos poéticos. Para isso, fundamentaram-se os trabalhos 

nas teorias dos métodos recepcional e criativo, de Bordini e Aguiar (1988), nas 

teorias dos gêneros do discurso, de Mikhail Bakhtin, (1992), como também nas 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, de Língua Portuguesa, (2008). 

Seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares, procuramos iniciar o 

trabalho com textos que fizessem parte da realidade dos alunos, iniciando as 

atividades com letras de RAP, e, passo a passo, fomos apresentando textos mais 

complexos para serem analisados de modo que houvesse uma ampliação do 

horizonte de expectativas da classe. Textos da literatura africana também foram 

trabalhados para mostrar a contribuição dos mesmos na formação da identidade 

nacional. Os resultados aqui apresentados foram coletados a partir de anotações 

feitas após cada aula ou oficina desenvolvidas e também com base nas letras 

de RAP feitas pelos alunos e apresentadas por eles ao final da implementação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O valor literário da cultura Hip-Hop e a contribuição africana 

Palavras-chave: Hip-Hop, cultura africana, leitura, aprendizagem, qualidade 

Resumo: A elaboração desse caderno pedagógico nasceu da necessidade de 

estimular o interesse do educando em aprender a língua portuguesa, visto que 

a maioria dos alunos apresenta resistência em fazer leituras e aprender o ensino 

da língua materna por não estarem familiarizados com a linguagem literária. 



Assim, buscou-se criar um material que partisse de textos que fazem parte do 

cotidiano dos educandos para, gradativamente, passar para textos mais 

complexos. Para isso, fundamentamos nossa pesquisa nos Métodos 

Recepcional e Criativo, de Bordini e Aguiar. Esse material também contempla a 

cultura afrobrasileira para que o aluno possa conhecer a contribuição africana 

para a formação da identidade nacional. A implementação dessa produção 

didático- pedagógica na escola contribuirá com a superação dos problemas 

encontrados no processo ensino-aprendizagem da língua portuguesa, 

garantindo assim uma melhor qualidade de ensino. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MAURA LUCIA CARVALHO DE MORAIS 

ORIENTADOR: elisiani vitoria tiepolo 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Ler, eis a questão:como incentivar a leitura de textos literários longos? 

Palavras-chave: Leitura; literatura; novela. 

Resumo: Este artigo descreve e apresenta os resultados obtidos na 

implementação do projeto Ler, eis a questão:Como incentivar a leitura de textos 

literários longos?, no intuito de recuperar a importância significativa da leitura de 

textos literários longos em sala de aula. Ainda aponta-se caminhos no sentido 

de possibilitar uma interação maior do estudante/leitor com o texto, além disso, 

aborda como é possível estabelecer com outros textos e manifestações culturais 

o despertar de uma leitura mais crítica, sensibilizando o leitor a um 

desenvolvimento do potencial estético, criativo e significativo da linguagem, 

aliado à pluralidade cultural. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ler, eis a questão:como incentivar a leitura de textos lliterários longos? 

Palavras-chave: leitura; senso crítico; pluralidade cultural; transformação social 

Resumo: Muito se tem discutido sobre a importância da leitura. Esta Unidade 

Didática tem como preocupação principal despertar o senso crítico do educando, 

do 6º ano , por meio da leitura, procedimento básico, indispensável à 



aprendizagem e elevando-o a pensar a respeito dos processos de transformação 

social, principalmente a pluralidade cultural e trazer à tona a vivência cotidiana 

dos alunos e ressignificá-la atribuindo-lhe uma nova roupagem, comprovada por 

conceitos desenvolvidos por Vygotsky acerca da Zona de Desenvolvimento 

Proximal. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MEIRE ORLANDO SERAPIAO 

ORIENTADOR: Angela Maria Pelizer de Arruda 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA ATRAVÉS DAS CRÔNICAS 

Palavras-chave: Palavras - chave: Crônica. Incentivo à leitura. 

Resumo: Este artigo é o resultado de estudos realizados e construídos a partir 

da leitura de crônicas publicadas em jornais, revistas, sites da Internet e em 

livros, com o objetivo de descobrir maneiras de incentivar a leitura e a produção 

de texto. São apresentadas crônicas que perpassam pelos acontecimentos e 

experiência do dia a dia com muito humor. A partir dessas leituras, foram feitas 

ligações entre a crônica e assuntos atuais, com a finalidade de favorecer um 

resultado positivo no processo de ensino aprendizagem dos conteúdos 

propostos. É na simplicidade, brevidade e graça, próprias da crônica, que se 

aprende muito mais, pois se diverte. Seus traços constitutivos são um veiculo 

privilegiado para mostrar, de modo persuasivo, muita coisa que, divertindo, atrai, 

inspira e faz amadurecer a nossa visão das coisas. Por outro lado, a charge, 

através da imagem, que é mediadora entre o mundo da leitura e da escrita, 

estabelece uma ligação entre o real e o imaginário, reconhecendo os 

ensinamentos e, a partir da observação de fatos do cotidiano, passam a refletir 

sobre as virtudes humanas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA ATRAVÉS DAS CRÔNICAS 

Palavras-chave: Crônica; Charge; Incentivo; Leitura. 



Resumo: Esta Unidade Didática é construída a partir da leitura das crônicas 

publicadas, em jornais, revistas, sites da Internet e em livros de crônicas. São 

apresentadas crônicas que passam dos acontecimentos e experiência do dia a 

dia ao humor. Fazendo uma ligação entre charge e crônica sobre assuntos atuais 

com a finalidade de para favorecer um resultado positivo no processo de ensino 

aprendizagem dos conteúdos propostos. Elas serão usadas em sala de aula 

como instrumentos pedagógicos para auxiliarem à leitura, com a finalidade de 

incentivar o gosto pela leitura e produção de texto. É na simplicidade, brevidade 

e graça próprias da crônica que se aprende muito mais, pois se diverte, e aqueles 

traços constitutivos da crônica são um veiculo privilegiado para mostrar de modo 

persuasivo muito coisa que, divertindo, atrai, inspira e faz amadurecer a nossa 

visão das coisas. E através da imagem estabelecem uma ligação entre o real e 

o imaginário sendo a imagem mediadora entre o mundo da leitura e escrita, 

reconhece ensinamentos e, a partir da observação de fatos do cotidiano, passam 

a refletir sobre as virtudes humanas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: MIRIAN CARLA TREVISAN 

ORIENTADOR: Marcio Roberto do Prado 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Riso e literatura: um estímulo à leitura. 

Palavras-chave: Riso; literatura; leitura; Graciliano Ramos. 

Resumo: Este artigo vem atender ao propósito de apresentar os resultados da 

implementação realizada com alunos da 3ª série, Ensino Médio, do Colégio 

Estadual Duque de Caxias referentes ao projeto PDE. A proposta da intervenção 

pedagógica foi dividida em seis módulos, trabalhados por meio de vídeos e 

textos humorísticos com destaque para os contos constantes no livro Alexandre 

e outros heróis, de Graciliano Ramos, para o desenvolvimento de atividades de 

leitura, reflexão e interpretação. O trabalho teve como objetivo despertar o prazer 

em ler e, consequentemente, incentivar o hábito da leitura por meio do humor. A 

escolha do tema deu-se porque, ao analisar o percurso do indivíduo na vida 

escolar, observa-se que não raras vezes, quanto mais crescem menos apreciam 



a leitura. Enquanto para uns ela é uma atividade prazerosa, para outros é um 

desafio que somente será alcançado por meio de muito incentivo considerando 

os constantes resultados insatisfatórios dos alunos brasileiros em exames de 

leitura, conforme a classificação do Brasil na avaliação do PISA/2009, em que 

nosso país ocupa a 54ª posição entre os 65 países avaliados. Portanto, optou-

se por trabalhar com o humor por ser um tema apreciado pelos educandos, 

possibilitando um bom envolvimento deles e um resultado satisfatório. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Riso e literatura: um estímulo à leitura 

Palavras-chave: Leitura; literatura; Graciliano Ramos; riso. 

Resumo: Ao analisar o percurso do indivíduo, na vida escolar, observa-se que 

não raras vezes quanto mais crescem menos apreciam a leitura. Enquanto para 

uns ela é uma atividade prazerosa, para outros é um desafio que somente será 

alcançado por meio de muito incentivo. Assim o principal propósito deste trabalho 

é despertar nos alunos o hábito da leitura, bem como resgatar o interesse 

daqueles que interromperam esse hábito. Sabendo que os temas mais 

apreciados pelos alunos são: o terror e o humor, optou-se por trabalhar com o 

humor por meio de vídeos e textos humorísticos com destaque para os contos 

constantes no livro “Alexandre e outros heróis” (Graciliano Ramos), para o 

desenvolvimento de atividades de leitura, reflexão e interpretação, tendo como 

finalidade primordial despertar o prazer em ler e consequentemente o hábito da 

leitura. Sobre a temática do humor, um número considerável de pesquisadores 

são unânimes em afirmar que “rir é o melhor remédio”, como comprovam os 

estudos a respeito das atribuições positivas e terapêuticas do riso. Destaca-se 

que o projeto corrobora com a posição de Morais quando afirma que a leitura e 

o prazer caminham juntos, pois segundo ele “além de envolver sentidos e 

interações pessoais, a leitura ainda envolve magia, prazer, encantamento e 

ludicidade. A leitura não está dissociada do prazer.” (MORAIS, 1996, p. 12). Este 

projeto será desenvolvido com alunos da 3ª série do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual Duque de Caxias, sob a forma de Implementação Pedagógica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: MIRIAN TERUE KAMEI 

ORIENTADOR: Thiago Alves Valente 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Releituras contemporâneas dos contos de fadas 

Palavras-chave: leitura; Método Recepcional; releituras contemporâneas. 

Resumo: O presente artigo compreende um trabalho de investigação sobre a 

recepção dos contos clássicos e de suas releituras contemporâneas pelos 

alunos da 5ª série (6º ano), do Colégio Estadual Professor Mailon Medeiros, no 

município de Bandeirantes – Pr. O estudo foi pertinente para o processo de 

ensino-aprendizagem da leitura. Nesse contexto, propôs-se intervir 

pedagogicamente com uma experiência de leitura que contemple os novos 

recursos da atualidade, como elementos de apoio no incentivo à leitura dos 

textos literários e realizar um processo de letramento literário a partir de obras 

selecionadas em tempo hábil no trabalho de intervenção. Esta proposta tem 

como embasamento a utilização do Método Recepcional, com a finalidade de 

instigar o aluno a ler as lacunas por outros e/ou novos “olhares”, a repensar o 

estabelecido, assim como, possibilitar uma produção textual proficiente. Reviver 

os contos de fadas com os alunos contribuiu para resgatar a vivência de leitura 

de casa ou da leitura que tiveram nas séries iniciais. Mesmo os que não tiveram 

esse contato com a leitura apreciaram os livros. Ofertar os contos modernos 

serviu para romper, questionar e ampliar as expectativas de muitos alunos ao se 

depararem com os novos perfis dos personagens dos contos de fadas atribuídos 

pelos escritores contemporâneos. Conclui-se que trabalhar a literatura infantil 

e/ou juvenil de forma lúdica, diversificada e usar os recursos midiáticos possibilita 

realizar procedimentos de leitura e escrita mais producentes em sala de aula. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Releituras contemporâneas dos contos de fadas 

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Aprendizagem; Método Recepcional; 

Expectativas. 

Resumo: Promover o prazer literário e o hábito de leitura não é tarefa fácil, é um 

desafio constante para a educação. Nesse aspecto, torna-se relevante 

questionar, discutir e analisar estratégias de intervenção que possam contribuir 



para melhorar essas habilidades. Esse trabalho visa a analisar a recepção dos 

contos de fadas e de suas releituras contemporâneas pelos alunos do 6º ano e 

realizar um processo de letramento literário incipiente a partir de obras 

selecionadas para trabalho em tempo hábil. Considerando os pressupostos 

teóricos apresentados na Estética da Recepção e na Teoria do Efeito, o projeto 

tem como embasamento a utilização do Método Recepcional, elaborado pelas 

professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar (1993). Essa 

metodologia divide-se em cinco etapas a ser desenvolvida em doze encontros 

de aulas geminadas. Para atender o horizonte de expectativas, os alunos serão 

convidados a viajar pelo mundo dos contos de fadas. Na ruptura do horizonte, 

será promovida a leitura da obra de Pedro Bandeira (1942), O fantástico mistério 

de Feiurinha (2009), por apresentar uma releitura instigante dos contos de fadas. 

Sob um novo olhar e com os horizontes ampliados, os alunos se aventuram pelo 

O Picapau Amarelo (2010), de Monteiro Lobato (1882-1948). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NADIA VILAS BOAS 

ORIENTADOR: Luiz Carlos Santos Simon 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Práticas de Leitura por meio dos Contos Brasileiros Contemporâneos, 

focados na temática do Idoso. 

Palavras-chave: leitura; conto; idoso; aluno e aprendizagem 

Resumo: O artigo corresponde à finalização da formação continuada realizada 

no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/SEED. Ao analisar as 

dificuldades encontradas no cotidiano da escola pública em relação à leitura, 

objetivou-se no projeto de intervenção propiciar momentos de incentivo e 

reflexão sobre o processo de ensino e de aprendizagem da leitura, através das 

Práticas de Leitura por meio dos Contos Brasileiros Contemporâneos, focados 

na temática do Idoso. O trabalho foi realizado com alunos do 2º ano do curso de 

formação de docentes na modalidade normal do Colégio Estadual Arthur de 

Azevedo. Foi elaborado através de muito estudo, pesquisas bibliográficas e 

orientações, propiciando maior conhecimento e reflexão no momento da 



execução do mesmo. A leitura é uma prática pedagógica desafiadora, o drama 

maior de quem atua no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho foi 

estruturado em nove unidades específicas, cada qual organizada com suas 

especificidades e objetivos, tendo início com a apresentação do projeto, 

características do gênero textual, autores, período literário e na sequência os 

contos sendo estudados em sua íntegra, incluindo dramatizações, visita ao asilo 

da cidade, à biblioteca, apresentação de vídeos, debates, reflexões sobre o 

tema, mural de exposição das atividades realizadas e produção de contos. O 

resultado foi satisfatório, pois a prática e o desenvolvimento das atividades 

ampliaram espaço de debate, estimulando o hábito de leitura e senso crítico, 

dando oportunidades a todos de exporem suas opiniões mediante as situações 

apresentadas pelas leituras, como também propiciar reflexões sobre a realidade 

de cada um, provocando mudanças e aprendizados significativos no decorrer do 

processo de estudo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Práticas de Leitura por meio dos Contos Brasileiros Contemporâneos, 

focados na temática do Idoso. 

Palavras-chave: leitura, conto, idoso, aluno e aprendizagem 

Resumo: O drama maior de quem trabalha no ensino médio envolve a leitura. 

Como fazer o aluno gostar de literatura se ele reage à leitura? E ler por quê? 

Sabendo-se que a leitura gera consciência, participação, atuação sobre o mundo 

e sobre si mesmo, o projeto propõe uma leitura interessante dos acontecimentos 

do cotidiano, vivenciados nas relações familiares, principalmente com o idoso, 

que vai instigar no aluno o interesse de ler. Diante deste quadro, o projeto visa 

trabalhar quatro dos Contos Brasileiros Contemporâneos, de autores 

diferenciados: ?Feliz Aniversário? de Clarice Lispector, ?Clínica de Repouso? de 

Dalton Trevisan, ?Luz sob a porta? de Luiz Vilela e ?Circuito fechado (2)? de 

Ricardo Ramos. Foram escolhidos e organizados para refletir sobre a temática 

do Idoso, observando a realidade dos alunos, a idade e o interesse pelo tema. 

Os contos apresentam histórias emocionantes, conduzindo os alunos do Curso 

de Formação de Docentes a interessar-se mais e mais pela realidade presente 

nas leituras dos contos como também nos textos diversos, podendo relacionar, 

comparar e refletir sobre as inúmeras informações contidas, fazendo um paralelo 



com a realidade que os cerca. Assim, o projeto busca além de estimular a leitura, 

resgatar a reflexão sobre a situação do Idoso na família e na sociedade, como 

também proporcionar maior contato com os livros, a leitura e a literatura. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NAIR APARECIDA POLLO 

ORIENTADOR: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Textos de Blogs, a motivação para a leitura e escrita. 

Palavras-chave: alunos;blogs;leitura;motivação 

Resumo: É possível observar uma séria dificuldade de leitura e escrita por 

grande parte dos discentes das escolas públicas. O livro didático acaba se 

transformando em uma barreira intransponível ao aluno. Possível de ser aferida 

nas avaliações realizadas em sala de aula, onde o conceito da maior parte dos 

alunos fica aquém do esperado. Tal problema se dá em virtude da expectativa 

de uma ação ativa do aluno em relação ao livro didático. O problema é que a 

vida cotidiana destes alunos impõe lhes uma postura passiva diante de todos os 

recursos midiáticos existentes no seu cotidiano. O que esta atividade didática 

propõe é a tentativa do uso de um recurso midiático acessível à grande maioria 

dos alunos, objetivando a inserção ao que se denomina “Àgora”- espaço da 

antiga Atenas - onde os cidadãos tinham participação ativa nas decisões da 

pólis. A internet se constitui atualmente como um recurso midiático acessível à 

grande maioria dos alunos, onde eles interagem ativamente, ou seja, 

expressando-se à sua maneira. A proposta foi trazer este recurso para sala de 

aula, em forma de textos de Blogs, jornais, notícias, enfim de assuntos 

pertinentes onde os alunos pudessem debater temas por eles sugeridos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Textos de Blogs, a motivação para a leitura e escrita. 

Palavras-chave: leitura;escrita;blogs;mídia;motivação 

Resumo: É possível observar uma séria dificuldade de leitura e escrita por 

grande parte dos discentes das escolas públicas. O livro didático acaba se 



transformando em uma barreira intransponível ao aluno. Possível de ser aferida 

nas avaliações realizadas em sala de aula, onde o conceito da maior parte dos 

alunos fica aquém do esperado. Tal problema se dá em virtude da expectativa 

de uma ação ativa do aluno em relação ao livro didático. O problema é que a 

vida cotidiana destes alunos impõe-lhes uma postura passiva diante de todos os 

recursos midiáticos existentes no seu cotidiano. O que esta atividade didática 

propõe é a tentativa do uso de um recurso midiático acessível à grande maioria 

dos alunos, objetivando a inserção ao que se denomina Àgora - espaço da antiga 

Atenas - onde os cidadãos tinham participação ativa nas decisões da pólis. A 

internet se constitui atualmente como um recurso midiático acessível à grande 

maioria dos alunos, onde eles interagem ativamente, ou seja, expressando-se à 

sua maneira. A proposta é trazer este recurso para sala de aula , em forma de 

textos de Blogs, jornais, notícias, enfim de assuntos pertinentes onde os alunos 

possam debater temas por eles sugeridos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NAIR BONFIM NOGUEIRA 

ORIENTADOR: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Memórias: um gênero e um possível caminho para práticas de oralidade, 

leitura e produção escrita. 

Palavras-chave: Memórias - Leitura - Comunidade - Produção 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação de uma prática 

discursiva que contemplou os três eixos: leitura, escrita e oralidade a partir do 

gênero discursivo memórias. Com o objetivo de fomentar um reconhecimento do 

gênero do discurso, houve um trabalho de promover leituras em torno de textos 

memorialísticos. Valorizou-se, também, a história da cidade de Altônia, tendo-se 

em vista uma investigação de alguns lugares que foram importantes para a 

cidade, mas que já não existem mais. Com base nas lembranças de alguns 

pioneiros, resgatou-se um pouco do passado de Altônia. Numa terceira etapa do 

trabalho, partiu-se das memórias recolhidas, os alunos que produziram 

memórias e resignificaram o que lhes foi contado pelos pioneiros. A oralidade 



teve papel de destaque, visto que as memórias recolhidas foram compartilhadas 

com os colegas em sala de aula, na apresentação final do trabalho. Ademais, é 

válido destacar a produção de um livro com os textos (memórias) produzidos 

pelos alunos, o que permitiu a eles um contato vivo com a experiência da escrita 

e uma relação com o caráter dialógico da linguagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Memórias: um gênero e um possível caminho para práticas de oralidade, 

leitura e produção escrita. 

Palavras-chave: memórias;  leitura;  resgate;  comunidade;  produção 

Resumo: É real a necessidade de um maior número de práticas de leitura e 

escrita por parte de nossos jovens e adolescentes. É função da escola buscar 

enriquecer o repertório de leitura e escrita. Nesse sentido, um possível caminho 

para a aquisição destas habilidades é o trabalho com os gêneros discursivos. 

Sendo assim, as práticas linguísticas, com base no gênero memórias, 

envolverão nesta proposta de intervenção na escola um trabalho em torno dos 

três eixos de uso da língua portuguesa (leitura, oralidade e escrita). O trabalho 

inicial envolverá práticas de leitura no gênero e um estudo e caracterização das 

memórias literárias. Em seguida, os alunos terão como base um trabalho com a 

oralidade, tendo-se em vista as atividades, a saber: recolhimento de memórias 

de antigos moradores, entrevistas e a socialização destas memórias em sala de 

aula. A produção escrita será uma atividade pautada na escolha por parte de 

cada aluno de uma memória que melhor resgata o passado da comunidade 

altoniense. Os alunos estarão (re) criando essas memórias recolhidas com total 

liberdade para transformar e resignificá-las. A divulgação dos textos 

memorialísticos produzidos pela turma será por meio do jornal mensal do 

colégio, da rádio e de apresentações para a comunidade escolar. Também 

haverá a elaboração de um livro com as produções escritas e algumas fotos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NAIR LUCILDA JUNGES 

ORIENTADOR: CLAUDIO JOSE DE ALMEIDA MELLO 

IES:  UNICENTRO 



Artigo  
Título: PROMOÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA A PARTIR DA ESCOLA 

Palavras-chave: leitura, literatura, leitores, estratégias, metodologia 

Resumo: Este artigo é resultado da pesquisa-intervenção pedagógica no 

Colégio Estadual Newton Felipe Albach - Ensino Fundamental e Médio, na 

unidade de Guarapuava-PR, que compõe o Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE. A proposta pesquisa-intervenção teve como objetivo o 

desenvolvimento de um trabalho com leitura a partir do Conteúdo Estruturante 

da Língua Portuguesa, o discurso como prática social, cujo objetivo foi 

desenvolver o gosto e hábito de leitura, uma vez que a leitura é necessidade 

básica, mas prazerosa, sendo o caminho para se adquirir cultura e 

conhecimentos para formar leitores mais críticos, interativos e conscientes. Esse 

artigo apresenta duas etapas: a primeira etapa corresponde à apresentação do 

universo de trabalho, a fundamentação teórica e fundamentação teórica 

metodológica da intervenção pedagógica. A segunda etapa envolve os 

resultados da intervenção pedagógica. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Promoção da leitura literária a partir da escola 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem; formação do leitor. 

Resumo: Com o objetivo de desenvolver atividades de incentivo à leitura, serão 

apresentadas algumas teorias que fundamentam a importância da leitura e a 

formação do leitor. A escola tem a função de ensinar a ler, orientar os alunos na 

escolha de materiais para serem lidos, assim despertando o gosto pela leitura. 

Muitas vezes o aluno é um leitor passivo, quando na verdade a leitura deveria 

ter uma significação no processo ensino-aprendizagem. Nesse processo de 

formação de leitores voluntários, a atuação do professor é primordial, pois um 

ponto relevante da falta de interesse pela leitura, são os meios de comunicação, 

como televisão e internet. Com base nessas considerações ressalta-se a 

importância da leitura e da biblioteca escolar nesse processo, buscando 

alternativas para se trabalhar literatura na disciplina de Língua Portuguesa nas 

séries iniciais do Ensino Fundamenta, Fase II. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NATALINA MARIA MANEIRA 

ORIENTADOR: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: RESSIGNIFICANDO A PRODUÇÃO ESCRITA Título DA 

DISSERTAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

Palavras-chave: concepção dialógica de linguagem; produção escrita, disserta- 

ção, ensino médio. 

Resumo: Cabe à escola oportunizar aos alunos diferentes práticas de leitura e 

es- crita, de modo a possibilitar a formação de leitores críticos e produtores de 

textos criativos, capazes de marcar sua voz na sociedade. Sabe-se que a prática 

de produ- ção de textos escritos em sala de aula sempre foi um desafio para os 

professores, principalmente quando se trata do texto dissertativo – gênero de 

texto exigido na maior parte dos vestibulares do país. Em nossa prática docente, 

percebemos que são raros os alunos que conseguem organizar as ideias de 

forma crítica, clara, coe- rente e coesa na produção de dissertações. Isso requer 

do professor o planejamento e o desenvolvimento de atividades que possibilitem 

aos alunos apropriar-se das ca- racterísticas constitutivas do gênero dissertação, 

de modo que eles adquiram condi- ções de produzir textos criativos e críticos 

que cumpram objetivos socialmente rele- vantes, isto é, textos que assegurem 

um posicionamento frente a uma questão da realidade social. Partindo desses 

pressupostos, o presente artigo apresenta e discu- te uma proposta de 

intervenção desenvolvida com alunos do Ensino Médio do Colé- gio Estadual 

Duque de Caxias, no segundo semestre de 2011, como requisito para concluir a 

participação no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná (PDE/turma 2010). Partindo-se de uma concepção dialógica de 

linguagem (BAKHTIN, 1999), objetivou-se contribuir com uma proposta 

alternativa para o ensi- no da dissertação no Ensino Médio, tendo em vista que 

esse gênero contribui para o desenvolvimento pessoal, político e social dos 

alunos, ampliando gradativamente as suas potencialidades comunicativas. Os 

resultados da intervenção demonstraram que propiciar aos alunos o estudo das 

condições de produção e de circulação da dissertação, das características 

composicionais do gênero e das características lin- guísticas, aliado à leitura e 



reflexão de textos que abordam a temática abordada na dissertação traz 

resultados positivos na produção desse gênero em sala de aula do Ensino 

Médio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ressignificando a produção escrita da dissertação 

Palavras-chave: Gênero discursivo; dissertação; competência leitora; 

competência escritora; sociointeracionismo 

Resumo: Cabe à escola oportunizar aos alunos diferentes práticas de leitura e 

escrita, de modo a possibilitar a formação de leitores críticos e produtores de 

textos criativos, capazes de marcar sua voz na sociedade. A produção de textos 

escritos em sala de aula sempre foi um desafio para os professores, 

principalmente, quando se trata do texto dissertativo-argumentativo – gênero de 

texto exigido na maior parte dos vestibulares do país. Percebe-se que são raros 

os alunos que conseguem organizar as ideias de forma crítica, clara, coerente e 

coesa na produção de dissertações. O professor, então, deve planejar e 

desenvolver atividades que possibilitem aos alunos apropriar-se das 

características constitutivas do gênero dissertação de modo que eles adquiram 

condições de produzir textos criativos e críticos que cumpram objetivos 

socialmente relevantes, isto é, textos que assegurem um posicionamento frente 

a uma questão da realidade social. Assim, pretende-se, com este trabalho, 

contribuir com uma proposta alternativa para o ensino da dissertação no Ensino 

Médio, tendo em vista que esse gênero contribui para o desenvolvimento 

pessoal, político e social dos alunos, ampliando gradativamente as suas 

potencialidades comunicativas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEIVA DARIVA MICHEL 

ORIENTADOR: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: \'O GÊNERO DISCURSIVO POEMA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO 

POR MEIO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 



Palavras-chave: : leitura; gênero discursivo poema; sequência didática. 

Resumo: RESUMO: Trabalhar com os gêneros discursivos na sala de aula é um 

desafio que nós, professores de Língua Portuguesa, estamos enfrentando a 

partir da organização das Diretrizes Curriculares do Estado Paraná (PARANÁ, 

2008). Para isso, buscamos uma metodologia que propicie não só abordar o 

gênero, mas atrelá-lo aos eixos da oralidade, da leitura, da análise linguística e 

da produção de textos, garantindo, assim, o trabalho com a língua em todas 

essas perspectivas. Diante do exposto, o objetivo deste artigo é relatar uma 

proposta de trabalho com Jovem e Adulto, envolvendo, principalmente, a prática 

da leitura, por meio de textos do gênero discursivo poema, adotando, para isso, 

a metodologia da sequência didática. Para desenvolver as reflexões teóricas, 

pautamo-nos principalmente em Bakhtin (1992) e Marcuschi (2003), no que se 

refere às reflexões sobre gêneros; Koch e Elias (2006) para tecermos reflexões 

sobre a leitura; Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para compreensão da 

proposta da sequência didática; Costa-Hübes (AMOP, 2007) e Costa-Hübes 

(2008), da qual adotamos os encaminhamentos metodológicos adaptados para 

o trabalho com sequências didáticas nas aulas de Língua Portuguesa. A partir 

da seleção do gênero poemas, desenvolvemos atividades com foco especial na 

leitura, as quais fizeram parte do Projeto de Implementação Pedagógica aplicado 

em uma turma da Educação de Jovens e Adultos – II Segmento. Assim, podemos 

dizer que o desenvolvimento desse artigo articula-se à concepção da Língua 

Portuguesa proposta nas Diretrizes Curriculares dos Jovens e Adultos e 

também, nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública do Estado do Paraná. As 

atividades estão centradas na construção e reconstrução de conhecimentos 

pelos sujeitos envolvidos na execução do trabalho com a Produção Didática. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: SEQUÊNCIA DIDÁTICA: GÊNERO DISCURSIVO POEMA 

Palavras-chave: leitura; gênero discursivo poema; sequência didática. 

Resumo: A Produção Didática envolve leitura, análise e produção escrita do 

gênero discursivo poema com alunos do CEEBJA. Neste sentido, pretendemos 

instigar a reflexão acerca da importância e da necessidade de ler como uma 

prática social e, assim, por meio dessa arte discursiva, buscar a cultura e o 

conhecimento. Portanto, nosso objetivo reside em incentivar no Jovem e Adulto 



a prática da leitura, por meio de textos do gênero discursivo poema, de forma 

que estimule o gosto pela leitura, amplie seus conhecimentos de mundo e 

desenvolva sua sensibilidade. Para desenvolver as reflexões teóricas, pautamo-

nos, principalmente nas concepções de Koch (2006), Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), Marcuschi (2003), seguindo a adaptação proposta por Costa-

Hübes (2008). Para isso, adotaremos a metodologia da SD que consiste num 

conjunto de atividades escolares, com a finalidade de auxiliar o aluno a ler, falar 

e escrever em diferentes situações de comunicação. Assim, podemos dizer que 

o desenvolvimento dessa Produção Didática articula-se à concepção da Língua 

Portuguesa proposta nas Diretrizes Curriculares dos Jovens e Adultos e 

também, nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública do Estado do Paraná. As 

atividades serão centradas na construção e reconstrução de conhecimentos 

pelos sujeitos envolvidos na execução da Produção Didática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEIVA DE LURDES COSA 

ORIENTADOR: REGINA MARIA VINK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: TEXTO DRAMÁTICO: UMA ALTERNATIVA NO ENSINO 

Palavras-chave: TEXTO;LINGUAGEM;CONTEXTO;CONHECIMENTO 

Resumo: O presente artigo tem como propósito instigar a reflexão dos 

professores das áreas de História, geografia e Língua Portuguesa nas séries: 1ª, 

2ª e 3ª do período diurno e noturno, a respeito do uso do texto dramático como 

alternativa de trabalho com o gênero para leitura e estímulo à escrita. A forma 

interdisciplinar de trabalhar os conteúdos específicos: a dimensão econômica e 

política do espaço geográfico e o espaço rural e a modernização da agricultura, 

sem desconsiderar o aspecto cultural e filosófico, presentes nos textos 

trabalhados em sala de aula, se justifica pela concepção do caráter dialógico da 

linguagem. Foram considerados três aspectos: o prático, o teórico e o 

metodológico, além das experiências observadas no cotidiano da sala de aula e 

a relação da esfera escolar como um todo. Os elementos e pontos de análise 

utilizados foram: o planejamento, as estratégias de leitura, de produção e 



sistematização de conteúdo literário Pré - Modernista; tendo o texto dramático 

não só como material de representação, mas sim portador de interações e 

inserido numa situação, segundo determinadas condições de produção. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: TEXTO DRAMÁTICO: UMA ALTERNATIVA METODOLÓGICA NO 

ENSINO 

Palavras-chave: TEATRO, LINGUAGEM, CONTEXTO, CONHECIMENTO, 

ENSINO 

Resumo: O material unidade didática pretende desenvolver práticas de escrita 

ampliando as formas de uso do gênero dramático como instrumento de 

expressão do senso crítico e forma de criação de novos discursos, podendo ser 

explorado pelas diferentes disciplinas. Através de textos para leitura e 

compreensão, de adaptações de outros textos, pesquisa e revisão conceitual no 

uso da linguagem. Também valoriza a linguagem como mediação entre o homem 

e a realidade, considerando a importância da leitura e escrita como forma de 

compreensão e expressão do sujeito na história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NELCI MARIA PERIZZOLO 

ORIENTADOR: Francismar Formentao 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Contar histórias: das tecnologias ao exercício dialógico 

Palavras-chave:  
Resumo: Este estudo discute a utilização da tecnologia digital e da filosofia da 

linguagem como subsídios reflexivos sobre o exercício de contar histórias na 

escola, sobretudo, da atividade dialógica que tais discursos orientam. Para isso, 

utiliza-se pesquisa bibliográfica com base teórica na filosofia da linguagem de 

Mikhail Bakhtin, principalmente o conceito de dialogismo como princípio da 

relação humana na linguagem. De tudo o que se vê, se ouve ou se sente, pode-

se realizar leituras. E dessas leituras, cada pessoa forma sua compreensão de 

mundo. A percepção de que a dificuldade na leitura é o maior impulsionador das 



contradições na escola originou este trabalho que propõe a realização da leitura 

reflexiva, com o intuito de tornar os participantes leitores críticos do mundo em 

geral e de sua realidade imediata, observando sempre o texto visual ou verbal 

do contexto da vida como um discurso dialógico. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contar histórias: das tecnologias ao exercício dialógico 

Palavras-chave: Contar histórias, filosofia da linguagem, narrativas, tecnologia, 

dialogismo. 

Resumo: Este estudo discute a utilização da tecnologia digital e da filosofia da 

linguagem como subsídios reflexivos sobre o exercício de contar histórias na 

escola, sobretudo, da atividade dialógica que tais discursos orientam. Para isso, 

utiliza-se pesquisa bibliográfica com base teórica na filosofia da linguagem de 

Mikhail Bakhtin, principalmente o conceito de dialogismo como princípio de 

relação humana na linguagem. De tudo o que se vê, se ouve ou se sente, pode-

se realizar leituras. E dessas leituras, cada pessoa forma sua compreensão de 

mundo. A percepção de que a dificuldade na leitura é o maior impulsionador do 

fracasso escolar no ensino fundamental originou este trabalho que propõe a 

realização da Leitura Reflexiva de alguns gêneros, com o intuito de tornar os 

participantes leitores críticos do mundo em geral e da realidade imediata. 

Observando sempre o texto visual ou verbal do contexto da vida como um 

discurso dialógico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NELCI SANTINI DAMBROS 

ORIENTADOR: Greice da Silva Castela 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A contação de histórias como recurso didático para a formaçõa de leitores 

Palavras-chave: contação de histórias; formação de leitores; fábula. 

Resumo: Este artigo é fruto do trabalho final de curso do Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) e tem como objeto de estudo a importância 

do ato de contar/ler histórias no espaço escolar, fatores preponderantes para 



despertar o gosto e o hábito da leitura literária e consequentemente contribuir 

para o letramento dos alunos. Acredita-se que essa atividade se constitui em um 

importante instrumento de formação de leitores, pois utiliza a impostação de voz 

e a expressão corporal do contador, elementos estes capazes de envolver o 

público espectador, já que as boas histórias não encantam apenas pelo enredo, 

mas também pela beleza das palavras. Este trabalho foi elaborado a partir da 

leitura de várias versões da fábula “A Cigarra e a Formiga”, complementado com 

atividades de oralidade, contação de histórias, produção textual, compreensão 

leitora e pesquisas, a fim de contribuir no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. Assim, acredita-se que a leitura realizada no espaço escolar passará 

a ser vista como uma atividade estimulante e prazerosa, e não mais como uma 

prática obrigatória e sem sentido, pois possibilita ao leitor/ouvinte viver um 

mundo fantástico, refletir criticamente sobre si e sobre o mundo que o cerca, bem 

como entrar em contato com a vasta cultura da humanidade. Enfim, os 

resultados das atividades propostas aos alunos de quinta série de uma escola 

estadual situada na área rural do município de Santa Izabel do Oeste, 

comprovam que toda criança adora ouvir histórias e estas serviram de motivação 

para novas leituras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A contação de histórias como recurso didático para a formação de leitores 

Palavras-chave: contação de histórias; formação de leitores;fábulas. 

Resumo: Como ler não está entre as atividades preferidas dos nossos alunos, 

neste trabalho buscou-se salientar a importância da leitura/contação de histórias 

no espaço escolar, fator preponderante para o ingresso do aluno no mundo da 

leitura literária, de modo que esta possa contribuir para a aquisição das 

habilidades de leitura e escrita. Para isso, propõem-se atividades variadas, como 

resgate de histórias de tradição oral junto às famílias, contação de histórias pelos 

alunos e professor, reescrita de histórias contadas e lidas, atividades de 

compreensão leitora de várias versões da fábula A Cigarra e a Formiga, 

produção de versões atuais da mesma, bem como sessões de histórias em 

vídeo. Assim, com essa prática, pretende-se reconstruir a forma de incentivar a 

leitura para os alunos, pois as boas histórias não encantam apenas pelo enredo, 

mas também pela beleza das palavras. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NELEI BOSQUE CONTIERI 

ORIENTADOR: Milton Hermes Rodrigues 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Leitura Literária de Lygia Fagundes Telles 

Palavras-chave: Leitura Literária; Lygia F. Telles; Conto; Método Recepcional 

Resumo: O trabalho se desenvolveu com base na teoria da Estética da 

Recepção, foi proporcionado um questionário para a aferição do horizonte de 

expectativa. Percebeu-se quais eram os gostos e temas preferidos dos alunos, 

do 9.º ano do Ensino Fundamental, no que se referia à leitura literária. Mediante 

isso, propôs-se o trabalho com o conto e em especial com a escritora Lygia 

Fagundes Telles que aborda alguns temas prediletos nesse período da 

adolescência. Os contos selecionados são “Herbarium” e “Venha ver o pôr do 

sol”. Este trabalho objetivou despertar e incentivar o interesse por leituras 

literárias visando melhorar seus conhecimentos e aperfeiçoar sua formação 

humanística. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O conto que instiga, questiona e humaniza 

Palavras-chave: Prática de leitura; literatura; conto 

Resumo: Por meio deste material faremos a sondagem para verificarmos o que 

o aluno apresenta de conhecimento sobre arte e literatura. Após, realizaremos 

algumas atividades que possam aprofundar o conhecimento dos alunos sobre 

literatura, leitura e interpretação dos contos de Lygia Fagundes Telles, 

possibilitando assim um caráter humanizador. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NELI OLINPIA BERLATTO 

ORIENTADOR: Ari Jose de Souza 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Recursos tecnológicos e o despertar para a leitura no ensino fundamental 

Palavras-chave: Leitura-Motivação-Tecnologia. 

Resumo: Entender a leitura como necessidade e um ato social, tal experiência 

será desenvolvida por recursos tecnológicos, um blog, como intermediário nas 

atividades de entendimento de leitura e vivência. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Recursos tecnológicos e o despertar para a leitura no ensino fundamental 

Palavras-chave: Leitura; Motivação; Tecnologia. 

Resumo: Entender a leitura como necessidade e um ato social, tal experiência 

será desenvolvida por recursos tecnológicos, um blog, como intermediário nas 

atividades de entendimento de leitura e vivência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NELSON MARIO RIZZARDI 

ORIENTADOR: Altair Pivovar 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Leitura, ato solidário: criação de comunidades de leitores na escola 

Palavras-chave: leitura; literatura; educação; arte; cultura. 

Resumo: A falta de leitura nas salas de aula é um problema que entrava o 

aprendizado e o desenvolvimento efetivo de nossos estudantes. O presente 

artigo busca analisar tal problema na tentativa de se criar uma visão mais 

verdadeira sobre ele, suas causas e possíveis soluções. Com o objetivo de 

despertar o gosto pela leitura no geral, partiu-se da leitura de literatura por essa 

trabalhar com o lado do prazer e da sensibilidade. Crê-se que a literatura possa 

contribuir muito para o reconhecimento do ato de ler, bem como em seu 

aprimoramento, tornando as pessoas não apenas leitores, mas leitores eficazes 

que compreendam efetivamente o que leem. Alguns princípios teóricos 

embasaram a realização do projeto, do qual esse artigo é fruto, como as idéias 

da professora Márcia Abreu no tocante à desmistificação da leitura e da literatura 



e os princípios de Daniel Pennac que conferem ao leitor vários direitos 

transformando a leitura em ato totalmente democrático e particular de cada leitor. 

As atividades foram desenvolvidas em forma de oficinas com pais, funcionários 

e professores da escola e numa segunda instância houve participação dos 

alunos para melhor envolvimento de todos da comunidade escolar. Como o 

trabalho foi centrado em dinâmicas, o resultado obtido foi positivo e de grande 

valia para se continuar pensando em possíveis soluções para esse entrave da 

falta de leitura e da falta de relacionamento com a arte no geral, que afeta a 

população brasileira como um todo e é fomentado pelos meios de comunicação 

de massas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Caderno de atividades literárias: ler é pra ser! 

Palavras-chave: leitura; literatura; artes 

Resumo: O presente material foi elaborado com atividades de leitura e análise 

de textos literários. Nele constam atividades com os seguintes gêneros literários: 

romance, conto, poema e crônica. As atividades foram elaboradas de maneira 

que o texto seja lido, analisado e usado para o desenvolvimento de uma 

atividade, que geralmente será apresentada aos alunos da escola onde ocorrerá 

a implementação do projeto. Assim, as propostas de atividades contidas nesse 

caderno são: criação de resumo a partir de informações conhecidas da obra; 

dinâmica de confronto texto/título;criação de relato a partir de crônica lida; 

produção sonora de narrativa; pesquisa de textos de terror; montagem de 

exposição sobre o tema terror; contação de histórias e ilustração fotográfica de 

poemas. Espera-se que essas atividades sejam desenvolvidas de maneira a 

envolver os componentes do grupo em discussões, pesquisas, debates e, 

obviamente, em leituras intensivamente, para que a prática e leitura se torne algo 

comum no dia a dia da escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NERI EMILIO DARIVA 

ORIENTADOR: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares 

IES:  UNIOESTE 



Artigo  
Título: A TRAMA DAS PALAVRAS 

Palavras-chave: análise do discurso; funções de linguagem; ideologias. 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar, com base na perspectiva teórica da 

Análise de Discurso de linha francesa, charge, cartum, propaganda, notícia, 

poema, artigo de opinião e letra de música, isto é, os discursos do cotidiano 

escolar. AD compreende como os objetos simbólicos produzem sentidos; 

analisando, assim, os gestos de interpretação que ela considera como atos no 

domínio simbólico, pois eles intervêm no sentido; trabalha seus limites, seus 

mecanismos, como parte dos processos de significação. O estudo é para que os 

alunos compreendam os discursos que os cercam e possam ter condições de 

interagir com uma gama de textos com diferentes funções sociais. Percebam, 

assim, que os discursos estão carregados de conteúdo ideológico e servem de 

trama a todas as relações sociais. De acordo com as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica (2008), “é importante ponderar a pluralidade de leituras que 

alguns textos permitem; o que é diferente de afirmar que qualquer leitura é 

aceitável. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A trama das palavras: as funções de linguagem em diferentes situações 

de uso. 

Palavras-chave: Análise do Discurso, Funções de Linguagem, intenções 

simbólicas e ideológicas. 

Resumo: A Produção didático-pedagógica visa analisar, com base na 

perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa, charge, cartum, 

propaganda, notícia, poema, artigo de opinião, letra de música e carta 

argumentativa sem ser envolvido pelas intenções simbólicas e ideológicas; tendo 

como auxílio, no reconhecimento dos discursos presentes nos textos, as 

Funções de Linguagem. A AD é uma prática e um campo da lingüística e da 

comunicação especializada em analisar construções ideológicas presentes no 

texto. Compreende como os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando, 

assim, os gestos de interpretação que ela considera como atos no domínio 

simbólico, pois eles intervêm no sentido; trabalha seus limites, seus 

mecanismos, como parte dos processos de significação. Cabe às Funções de 



Linguagem auxiliar na análise dos gêneros, para que os alunos possam 

compreender os discursos do cotidiano e possam interagir com uma gama de 

textos com diferentes funções sociais. A PDP tem o objetivo de ajudar o 

educando a dominar melhor a análise de um discurso, permitindo-lhe, assim, 

escrever ou falar de maneira mais adequada numa situação de comunicação. As 

atividades são interdisciplinares, organizadas de acordo com os objetivos que o 

professor quer alcançar para a aprendizagem de seus alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUSA KREWER KOLLENBERG 

ORIENTADOR: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A FORMAÇÃO DE LEITORES, TECNOLOGIA DIGITAL E BLOGS: um 

outro modo de leitura e escrita. 

Palavras-chave: Leitura; Tecnologia digital; Blog; Ensino-aprendizagem. 

Resumo: Considera-se a leitura o caminho mais eficaz para a aquisição do 

conhecimento. Porém, é preciso motivar os alunos para a leitura. Para que isto 

aconteça pode-se utilizar o blog como mediador e facilitador da leitura, 

direcionando o aluno para que através da leitura adquira o conhecimento e a 

aprendizagem se concretize. A sociedade de hoje está imersa na cibercultura, 

isto é, na cultura através das tecnologias digitais e virtuais. Este ciberespaço 

envolve e fascina a todos. Percebe-se que a curiosidade pelo novo está 

intrínseca no ser humano e independe de idade, nível social, cultural ou 

econômico. Sendo assim, a internet e o ciberespaço fazem de nós seus 

discípulos, sempre ávidos por saber e conhecer mais. Os alunos demonstram 

grande interesse pelos recursos tecnológicos, por isto a internet encanta os 

alunos, pois permite que busquem, conheçam, descubram e aprendam 

sozinhos. Então, através dos recursos tecnológicos e de blogs praticamos a 

leitura virtual em sites postados em um blog desenvolvido para este projeto. Sem 

que se apercebessem, através do Blog, os alunos leram e se tornaram leitores, 

e consequentemente adquiriram e construíram o conhecimento efetivando-se a 

aprendizagem de uma forma lúdica, dinâmica e prazerosa. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: DE LEITURA EM LEITURA NASCE UM NOVO LEITOR:FORMANDO 

LEITORES COM O AUXÍLIO DO BLOG. 

Palavras-chave: LEITURA;FORMAÇÃO DO LEITOR; BLOG 

Resumo: Considera-se a leitura o caminho mais eficaz para se chegar ao 

conhecimento. Porém, é preciso motivar os alunos para a leitura. Para que isto 

aconteça utilizamos o Blog como mediador e motivador da leitura, juntamente 

com a participação atuante do professor e dos educandos. A sociedade de hoje 

está imersa na cibercultura, onde as informações são acessadas por inúmeras 

pessoas ao mesmo tempo, com facilidade e rapidez. Elas surgem na tela de 

forma dinâmica, atendendo ao interesse de todos. Este dinamismo, chamado 

ciberespaço, envolve e fascina a todos. Percebe-se que a curiosidade pelo novo 

está intrínseca no ser humano e independe de idade, nível social, cultural ou 

econômico. Sendo assim, a internet e o ciberespaço fazem de nós seus 

discípulos, sempre ávidos por saber e conhecer. Quando se fala em internet e 

recursos virtuais, os alunos demonstram grande interesse, pelo encantamento 

provocado, motivando-os a buscar, descobrir, conhecer e aprender sozinhos. 

Utilizando os recursos tecnológicos, trabalharemos a Leitura, apresentando 

Contos que estão em sites postados no Blog desenvolvido para esta finalidade. 

Sem que se apercebam, através do Blog, os alunos estarão lendo e 

consequentemente chegarão a ter gosto pela leitura que auxiliará a efetiva 

construção do conhecimento e a tão almejada aprendizagem e riqueza de 

conteúdos que a leitura propicia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NEUZA LOURENCO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Literatura e Cinema numa perspectiva dialógica ampliam as 

possibilidades de leituras mais significativas 

Palavras-chave: Literatura; Cinema; Leitura 



Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar a experiência de elaboração 

e aplicação do projeto de intervenção pedagógica realizada no colégio estadual 

Frederico Guilherme Giese de Piên. sendo que a finalidade maior do trabalho foi 

oportunizar o aluno contato com o texto literário atrvés de diferentes mídias para 

que o mesmo estabeleça uma relação dialógica entre a linguagem literária e a 

cinematográfica. Neste, será relatado a elaboração do projeto e da unidade 

didática. A aplicação. A aplicação das atividades com alunos do 9o ano do ensino 

fundamental e a troca de experiências com outros professores da rede estadual 

através do GTR- Grupo de trabalho em Rede, bem como, os resultados obtidos 

eas conclusões a que se chegou. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Literatura e Cinema numa perspectiva dialógica ampliam as 

possibilidades de Leituras mais significativas 

Palavras-chave: Literatura; Cinema; Leitura 

Resumo: Esta unidade didática, propõe atividades que oportunizam o aluno o 

contato com o texto literário através de diferentes mídias e de discutir temas 

apresentados nessas respectivas linguagens. Descreve os procedimentos 

básicos para análise da obra, Memórias Póstumas, de Brás Cubas e sua 

adaptação para o cinema, de modo que o aluno compreenda melhor a relação 

entre a linguagem literária e a linguagem cinematográfica. Com instruções claras 

e objetivas esta unidade objetiva contribuir para que o cinema seja visto como 

instrumento didático, capaz de contribuir para que o aluno do nono ano 

estabeleça o diálogo entre intertextualidade. Apressnta anda, outra sugestões 

de para os professores. está embasada no método recepcional, elaborado por 

Bordini e Aguiar, no dialogismo de Bakhtin, mas também dialoga com o 

pensamento de outros autores: Regina Zilbermann, Glória Maria palma, Ismail 

Xavier,Rosália Duarte, José Manuel Moran, entre outros. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NILBIA DE OLIVEIRA PEREIRA 

ORIENTADOR: Neiva Maria Jung 

IES:  UEM 



Artigo  
Título: A variação linguística no curso de Formação de Docentes 

Palavras-chave: Variação linguística. Letras de músicas. Ensino Básico. 

Resumo: Este artigo apresenta resultados da implementação pedagógica sobre 

o tema variação linguística. Para a implementação, foram escolhidas alunas do 

curso de Formação de Docentes, pois elas serão futuras professoras e, mais do 

que os outros alunos, precisam compreender os usos da língua de modo mais 

adequado. Para a fundamentação teórica, optou-se pela sociolinguística, que é 

uma ciência desenvolvida por William Labov, nos Estados Unidos, na década de 

1960 com o objetivo de estudar a língua levando-se em conta a sociedade onde 

ela era falada. Para implementar este trabalho, foram escolhidas letras de 

músicas, textos jornalísticos e outro tipos de textos que mostrassem como é a 

variação linguística e com que objetivos é usada por determinados autores, e 

também para que as alunas percebessem que não podemos falar e escrever do 

mesmo modo. Após todo o período da implementação,percebeu-se que as 

alunas haviam entendido o que é variação linguística e como ela funciona na 

Língua Portuguesa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A variação linguística no curso de Formação de docentes 

Palavras-chave: Variação linguística; Leitura; Escrita. 

Resumo: Este material didático tem o objetivo de estudar a variação linguística 

em sala de aula com as alunas do curso de Formação de Docentes e perceber 

como elas falam e escrevem para mostrar que há uma grande diferença entre 

aquilo que falamos e o que escrevemos pois elas serão futuras professoras e 

darão aulas para crianças do Ensino Fudamental que também têm que saber 

falar e escrever de modo correto. Assim elas devem aprender que na escrita há 

regras gramaticais que devem ser seguidas para que seus textos tenham 

unidade de sentido com coesão e coerência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: NOECI MARIA CZECKOSCKI 

ORIENTADOR: Celia Bassuma Fernandes 



IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: O Gênero textual charge e sua aplicabilidade na sala de aula. 

Palavras-chave: Discurso. Charge. Interpretação. 

Resumo: A proposta de leitura de charges sobre o trânsito,nas aulas de língua 

Portuguesa ajudou a desenvolver, nos alunos a capacidade de compreensão 

onde possibilita inúmeros gestos de interpretação desse tipo de texto, e que 

exige do interlocutor o conhecimento desses fatores para ser entendida, pois fora 

dele, provavelmente perderá sua força comunicativa. Justamente por conta 

desta característica, esse gênero textual tem um papel importantíssimo como 

registro histórico. Assim, a prática da leitura contribuiu para a formação de 

sujeito-leitores críticos diante da realidade. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico a respeito do gênero charge, que contribui de forma significativa 

para o desenvolvimento da pesquisa. Após isso, foram apresentadas as charges 

selecionadas para os alunos. Finalmente, foram aplicadas as atividades 

propostas na Unidade de Ensino. A metodologia utilizada foi a exploratória, com 

o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-

lo mais explícito ou a constituir hipóteses, que foram comprovadas ao longo do 

trabalho. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O gênero textual charge e sua aplicabilidade em sala de aula 

Palavras-chave: Discurso; charge; interpretação 

Resumo: Sabemos que a aprendizagem da leitura não diz respeito apenas às 

primeiras séries escolares, mas é uma atividade contínua e crescente que se 

estende por toda a vida. É importante, portanto, que se desenvolva, desde cedo, 

no sujeito-leitor, o prazer pela leitura. Segundo as diretrizes de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental, é função da escola possibilitar que o 

educando tenha contato direto com os diferentes gêneros textuais, ensinando-o 

a produzir estes diferentes textos e também a compreendê-los. Enquanto 

professora de língua portuguesa, sinto a necessidade de utilizar as charges 

como um material de auxílio à minha prática pedagógica em sala de aula. Assim, 

esta pesquisa tem por fim desenvolver uma proposta do uso desse gênero nas 

aulas de língua portuguesa, visto acreditarmos que elas constituem um material 



interessante de ser trabalhado porque retratam assuntos do contexto sócio-

histórico atual, mesclando a linguagem verbal e não-verbal. Além disso, elas 

possibilitam desenvolver várias atividades de leitura, a fim de tornar os alunos 

cada vez mais capazes de construir os possíveis sentidos do texto. Para tanto, 

serão desenvolvidas atividades, na 5ª série do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Álvaro Natel de Camargo, no município de Espigão Alto do Iguaçu – 

PR, utilizando a charge como objeto de estudo. Este material poderá contribuir 

para melhor desenvolvimento das aulas de leitura na escola,pois essa teoria 

materialista do discurso fornece o aparato teórico para trabalhar com este 

conteúdo tão necessário pra tornar os alunos cidadão crítico e cientes do seu 

lugar na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ODETE PRETTO DEFANTE 

ORIENTADOR: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A FORMAÇÃO DE LEITORES A PARTIR DOS PRINCÍPIOS DE UMA 

FORMAÇÃO CIDADÃ 

Palavras-chave: CIDADANIA; LEITURA; EDUCAÇÃO 

Resumo:  
 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Formação de Leitores a Partir dos Princípios de uma Formaçõa Cidadã 

Palavras-chave: Leitura; Aprendizagem; Valores. 

Resumo: Tendo em vista que nos ambientes escolares precisam que a 

aprendizagem seja de qualidade, mas também da formação humana, necessita-

se que seja trabalhado junto aos alunos a importância da leitura para que eles 

compreendam que através da leitura desveladora se tem acesso à cidadania 

contribuindo também para a sua formação de leitor crítico, sendo que é através 

da leitura que se tem acesso á cidadania, a melhores posições no mercado de 

trabalho; um entendimento mais profundo da vida em sociedade; à construção 

de uma personalidade mais crítica. O objetivo desta unidade é trabalhar a 



importância da leitura onde o aluno compreenda a sua aplicabilidade no decorrer 

de suas atividades cotidianas. As atividades desta unidade didática foram 

organizadas com o intuito de refletir sobre os princípios de formação cidadão, 

fazendo comparações entre os contextos sócio-históricos do passado e do 

presente, confrontando experiências e valores, realizando atividades de 

compreensão leitora e produção textual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: OLIVIA SANTINI PRIMON 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Leitura Literária e Interação: O Conto em Ação 

Palavras-chave: Leitura literária; interação; conto; ensino de literatura. 

Resumo: Este artigo destaca a importância da leitura literária feita de forma 

interativa para que o aluno possa desenvolver melhor sua percepção de 

linguagem e ampliar seus horizontes de mundo. O gênero literário explorado é o 

conto. Considera-se que a interação propicia o desenvolvimento de uma atitude 

crítica no instante em que o aluno nota as possibilidades de significado do texto 

literário ao dialogar e trocar experiências de leitura com seus colegas. A leitura 

literária contribui para a formação humana e social do aluno, fornecendo 

bagagem para transformá-lo em leitor ativo, responsável e participativo da 

sociedade, na qual está inserido como cidadão de suas ações. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura Literária e Interação: O Conto em Ação 

Palavras-chave: Leitura literária; interação; conto; discurso. 

Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como tema de estudo o gosto 

pela leitura literária no gênero textual: conto. O plano norteador é a leitura, a 

interpretação e a interação, cujo objetivo é melhorar a percepção dos alunos ao 

buscar a ampliação dos seus horizontes socioculturais, por meio da prática da 

leitura literária de forma interativa, forma na qual os alunos leem, analisam, 



defendem pontos de vista, tendo a oportunidade de criticar e produzir seu 

discurso perante o outro leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: PEDRO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: Fabio Augusto Steyer 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A Leitura e a Escrita a partir da oralidade dos Contos de Fadas. 

Palavras-chave: leitura;escrita;contos de fadas;interpretação;reestruturação. 

Resumo: Através deste artigo se almeja uma reflexão do ensino-aprendizagem 

utilizando contos de fadas, tendo como referência o processo da leitura, no intuito 

de proporcionar o conhecimento e a interpretação através da narração oral, 

transformando a arte de contar história num contexto da tradição do imaginário. 

O ato de educar exige propostas com atividades diversificadas, atrativas e 

significativas, visto que um dos problemas dos alunos é a leitura. A realidade 

educacional é bem mais complexa nos nossos tempos; os alunos não leem, não 

interpretam; ocorre uma mecanização nas suas ações. Neste sentido cabe à 

escola oferecer um arranjo diferenciado nas aulas. Estimular os alunos através 

dos livros dos contos de fadas e das tecnologias de informação (TIC) possibilita 

o entendimento de que a leitura é introspectiva e assimilativa na concepção da 

apreensão linguística, reforçando a leitura, a escrita e a interpretação no 

processo cognitivo e através do imaginário para se chegar ao conhecimento do 

mundo letrado, simbólico e narrativo. Foi proporcionado aos alunos do 6º ano 

trabalhar contos de fadas com acesso e aprofundamento de conhecimentos 

históricos através dos meios disponíveis: programas de televisão, material 

cinematográfico, revistas educativos, livros, além de outros recursos que a 

escola dispunha. Os contos de fadas trabalhados nesse projeto são: A Bela 

adormecida e Cinderela. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Breves convites às possibilidades de tornar significativa a leitura e a 

escrita, através de narrativas de contos de fadas e sua reestruturação gramatical. 



Palavras-chave: Contos de fadas, leitura, imaginário, narração 

Resumo: Através deste projeto se almeja um ensino-aprendizagem utilizando 

contos de fadas tendo como referência o processo da leitura, no intuito de 

proporcionar o conhecimento e a interpretação através da narração oral, 

transformando a arte de contar história, num contexto da tradição do imaginário. 

O ato de educar exige propostas com atividades diversificadas, atrativas e 

significativas, visto que um dos problemas dos alunos é a leitura. A realidade 

educacional é bem mais complexa nos nossos tempos, os alunos não lêem, não 

interpretam; ocorre uma mecanização nas suas ações. Neste sentido cabe à 

escola oferecer um arranjo diferenciado nas aulas. Ao estimular os alunos 

através dos livros dos contos de fadas e das tecnologias de informação (TIC) 

possibilitará o entendimento de que a leitura é algo introspectiva e assimilativa 

possibilitando uma concepção da apreensão linguística, reforçando a leitura, a 

escrita e a interpretação no processo cognitivo e através do imaginário para se 

chegar ao conhecimento do mundo letrado, simbólico e narrativo. Será 

proporcionado aos alunos da quinta série (sexto ano) trabalhar contos de fadas 

com acesso e aprofundamento de conhecimentos históricos através dos meios 

disponíveis: programas de televisão, material cinematográfico, revistas 

educativas, livros, além de outros recursos que a escola dispõe. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: PEDRO VANDERLEI LEAL 

ORIENTADOR: Nerynei Meira Carneiro Bellini 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Introdução dos contos populares a alunos da 5ª série do ensino 

fundamental 

Palavras-chave: Contos Populares; Ricardo Azevedo; Morte. 

Resumo: Este artigo visa mostrar a incorporação de contos populares a alunos 

da 5ª série, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Professora Hercília de 

Paula e Silva, da cidade de Carlópolis. Para tanto, observou-se através de 

pesquisa bibliográfica a importância da leitura, bem como a forma como os 

contos faziam-se importantes para o cotidiano dos alunos. Os contos utilizados 



foram retirados do livro Contos de enganar a morte, de Ricardo Azevedo. Esses 

contos mostram como personagem principal a morte e como os outros 

personagens, de cada um deles, tentam enganá-la. Interessante observar como 

os alunos se relacionaram bem com tal temática. Para tanto, foi utilizado o 

método recepcional, criada por Hans Robert Jauss e adaptada por Bordini e 

Aguiar. Nele, valoriza-se o cotidiano do aluno e procura-se ampliar as suas 

expectativas de leitura. Com o Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) foi possível desenvolver pesquisa bibliográfica e análise reflexiva das 

contribuições de teóricos do assunto, voltando-se para os contos populares e o 

método recepcional. O objetivo principal da aplicação em sala de aula sempre 

foi que os alunos compreendessem a importância da leitura e percebessem o 

quanto a literatura pode causar uma reflexão sobre a realidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Introdução dos contos populares a alunos da 5ª série do ensino 

fundamental 

Palavras-chave: leitura; contos populares; histórias. 

Resumo: Este material foi produzido para introduzir as histórias e contos 

tradicionais populares, percebendo a importância das invenções para o 

progresso da leitura para alunos da 5ª série do ensino fundamental. O trabalho 

tem por objetivo desenvolver momentos onde o aluno e o professor terão acesso 

a belos contos populares, propiciando de forma lúdica e dinâmica, experiências 

diversificadas, estimulando o gosto pela leitura, enriquecendo a criatividade, o 

imaginário e o conhecimento. Ler é uma das atividades humanas que 

proporciona prazer nas diferentes fases da vida. A escola precisa, em sua função 

educadora, desenvolver a habilidade da leitura, procurando tornar o aluno um 

leitor competente. A leitura deve ocupar um espaço privilegiado nas aulas, assim 

como em todo o ambiente escolar. Para o desenvolvimento desta unidade 

didática com contos do autor Ricardo Azevedo, foi usado o Método Recepcional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: REGINA MARIA DA SILVEIRA 

ORIENTADOR: Luciana Brito 



IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Passeio Pelas Obras de Ziraldo em Busca da Emancipação Literária 

Palavras-chave: Método Recepcional, leitura, emancipação, Ziraldo. 

Resumo: O projeto intitulado Passeio Pelas Obras de Ziraldo em Busca da 

Emancipação Literária foi desenvolvido em consonância com o método 

recepcional de leitura e tem por objetivo valorizar a importância do uso das obras 

de Ziraldo na formação dos alunos, 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 crianças e jovens. Procurou-se, também, através 

de estratégias dialógicas e interacionistas, provocar durante o percurso de leitura 

a ruptura, o questionamento, tornar a escola, e por extensão a literatura infantil, 

em espaços para a criança refletir sobre sua condição pessoal. Promovendo, 

assim, a adoção de novos valores e a integração da criança com o meio social, 

a fim de conduzi-la, ao final do processo, à ampliação de seu horizonte de 

expectativa e, como consequência, à autonomia e à emancipação. Quanto aos 

textos literários, algumas obras de Ziraldo fizeram parte do corpus da pesquisa, 

dentre eles, O Menino Maluquinho, O Menino Marrom, O Menino Quadradinho, 

Menina Nina – Duas razões para não chorar e Flicts. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Passeio Pelas Obras de Ziraldo em Busca da Emancipação Literária 

Palavras-chave: Método Recepcional, leitor, leitura, Ziraldo 

Resumo: A leitura tem caráter emancipador, porém, há uma grande dificuldade 

em formar leitores. Neste projeto, busca-se estratégias para romper a distancia 

entre leitor e livro. Através do Método Recepcional e obras de Ziraldo que 

apresentam oportunidade da criança ingressar no mundo da leitura, de forma 

lúdica e prazerosa, as obras provocam a imaginação da criança, faz com que ela 

deixe o lugar comum e conheça um outro mundo por meio de histórias 

encantadoras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: REGINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS DO VALLE 



ORIENTADOR: ROSINEY APARECIDA LOPES DO VALE 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: FÁBULAS: trabalhando a leitura e a escrita por meio de historias 

Palavras-chave: Literatura Infantil, Leitura, Fábulas, Leitor crítico 

Resumo: A presente pesquisa proposta de intervenção terá como público-alvo 

os alunos de 5ª série do Ensino Fundamental do Col. Est. Cel. Joaquim Pedro 

de Oliveira – EFM na cidade de Japira – PR. Nossa intenção foi a de contribuir 

para o desenvolvimento crítico dos alunos, por meio do gênero textual “Fábulas”, 

uma vez que tal gênero é bastante popular entre crianças e adolescentes, 

tornando-se, assim, um elemento que estabelece fácil interação entre a leitura e 

a realidade que os cercam. Pretendeu-se buscar por meio dos textos 

selecionados uma reflexão sobre as histórias lidas, incentivando a criticidade e 

vislumbrando diferentes possibilidades de interpretação por parte dos 

interlocutores, posto que o conhecimento de mundo de cada um determina as 

escolhas na hora da interpretação e contribui para a construção de sentidos. A 

metodologia aplicada foi a de pesquisa bibliográfica que nos deu suporte na 

segunda etapa, foram desenvolvidas atividades relacionadas com o 

reconhecimento do gênero, suas características, a simbologia dos animais, a 

questão da moral e dos provérbios que são marcas do gênero. Para tanto, 

utilizou-se fábulas de Esopo, La Fontaine e Fedro. Durante a intervenção do 

projeto, a avaliação foi cotidiana, levando em consideração a aprendizagem dos 

alunos e o nível de envolvimento com as atividades propostas. E ao final foi 

desenvolvido uma fábula coletiva sobre o aprendido no decorrer da 

implementação deste projeto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Despertando o gosto pela leitura através das fábulas 

Palavras-chave: Fábulas ; leitura ;  aprendizagem 

Resumo: Esta proposta de trabalho terá como intervenção os alunos de 5ª série 

do Ensino Fundamental, e foi selecionada para esta sequencia didática o gênero 

“Fábulas” por apresentar uma organização estrutural com enunciação 

argumentativa em um aspecto narrativo e esta encaminha para o processo de 

argumentação, é o que justifica este trabalho que busca o desenvolvimento 



crítico através deste gênero popular entre crianças e adolescentes, o qual 

estabelece fácil interação entre a leitura e a realidade que os cercam, 

predominando a reflexão e absorvendo diferentes possibilidades e finalmente 

fazendo uso da leitura de forma competente e crítica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: REGINA PLACIDA MOREIRA DA COSTA TIMOFEICZYK 

ORIENTADOR: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: O uso de textos midiáticos no aperfeiçoamento da leitura nos ensino de 

disciplinas regulares. 

Palavras-chave: Educação, leitura, escrita, cultura, mídias. 

Resumo: Este artigo tem a intenção de mostrar como o uso de textos midiáticos 

pode influenciar e estimular - alunos e professores - a ler e escrever, já que a 

escrita é inseparável da leitura. A leitura e produção de textos pressupõem a 

recepção, compreensão e a análise de textos de outros. Ao investigarmos a 

teoria que a orienta, teoria que, por sua vez, precisa voltar-se à prática, como 

reflexão dinâmica do fazer cotidiano, geradora de nova conduta diante da leitura 

e da escrita na escola e para a escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ouso de textos midiáticos no aperfeiçoamento da leitura no ensino de 

disciplinas regulares 

Palavras-chave: Leitura, escrita, mídias 

Resumo: Este material incide sobre a formação de professores, preparando-os 

para atuar com desenvoltura na abordagem da produção midiática, entre outras, 

e na análise de sua recepção pelo público, como forma de atualização, provendo 

um aparato crítico a respeito da leitura, e capacitando-os a catalisar essa atitude 

junto aos alunos. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RENI APARECIDA ANJOS 

ORIENTADOR: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Contos Brasileiros e leitura literária na escola 

Palavras-chave: Palavras-chave: leitura, conto literário; leitor. 

Resumo: RESUMO: Para manter a prática da leitura literária em sala de aula e 

investir na conquista de leitores, nos voltamos para a exploração de contos de 

autores brasileiros, tônica desta experiência com a literatura. Devido a 

importância da literatura, defendemos a leitura literária mediada para todos e 

também a constante busca de métodos que possibilitem desenvolver níveis de 

leitura literária capazes de seduzir leitores e prepará-los para o encantamento e 

a reflexão diante da narrativa de ficção. Assim, ao desconstruir e descobrir a 

provocação através das múltiplas leituras partilhamos conhecimentos, 

acrescemos leituras, ampliamos o olhar, nos apoderamos de idéias subversivas 

que nos instigam a pensar, pois da leitura literária escolar como prática, 

queremos atingir a prática cultural e conquista pessoal. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contos Brasileiros e Leitura Literária na Escola 

Palavras-chave: leitura; literatura;contos;alunos 

Resumo: A intervenção pretende propor práticas de leitura e encaminhamentos 

para minimizar o problema de leitura literária na escola.A inserção do texto 

literário nestas práticas ameniza problemas de efetivas leituras, pois este tipo de 

texto exige leituras mais complexas e através da intevenção propõe-se 

enriquecer formas de raciocínio dos alunos e sensibilizá-los para a arte literária. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RITA DE CASSIA LECHINHOSKI CAMILO DE SOUZA 

ORIENTADOR: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO 

IES:  UFPR 

Artigo  



Título: As possíveis leituras em contos literários 

Palavras-chave: Literatura; Contos; Machado de Assis 

Resumo: Incentivar os jovens a ler e a se expressar de maneira que tenham 

competência para interpretar qualquer mensagem em língua portuguesa é o 

grande desafio para os professores. Nesse sentido, pretendeu-se com o 

presente estudo observar as possíveis leituras nos contos, incentivando a leitura 

literária, buscando os sentidos explícitos e implícitos nas obras machadianas. 

Além disso, pretendeu-se contribuir para a valorização da leitura como elemento 

eficaz na formação do leitor/cidadão crítico, sendo ela fundamental para que o 

sujeito tenha a capacidade de pensar na sua consciência cidadã. A metodologia 

utilizada consistiu na leitura e análise de contos machadianos. A implementação 

foi direcionada aos alunos da 2.ª Série do Ensino Médio do Colégio Estadual 

“São José” da Lapa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: As possíveis leituras em contos literários 

Palavras-chave: leitura;contos;Machado de Assis 

Resumo: Incentivar os jovens a ler e a se expressar de maneira que tenham 

competência para interpretar qualquer mensagem em língua portuguesa é o 

grande desafio para os professores. Nesse sentido, pretende-se com o presente 

estudo observar as possíveis leituras nos contos incentivando a leitura literária e 

buscando os sentidos explícitos e implícitos nas obras de Machado de Assis. 

Este trabalho visa, também, contribuir para a valorização da leitura como 

elemento eficaz na formação do leitor/cidadão crítico, sendo ela fundamental 

para que o sujeito tenha a capacidade de pensar na sua consciência cidadã. 

Serão analisados os contos “Flor Anônima”, “ideias do Canário” e “Apólogo” de 

Machado de Assis. As atividades estão relacionadas ao ensino e aprendizagem 

de leitura e o público objeto da intervenção será o aluno do Ensino Médio. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RITA DE FATIMA LEUTNER 

ORIENTADOR: MELISSA RODRIGUES DA SILVA 

IES:  UNICENTRO 



Artigo  
Título: Aprender brincando:um final feliz 

Palavras-chave: Ludicidade; Leitura; Expressividade; Apreensão 

Resumo: Este artigo pretende apontar o uso do lúdico como uma das práticas 

de ensino para alunos de 6ª série/7º ano, a fim de tornar as aulas de leitura e 

interpretação de textos mais prazerosos. A metodologia utilizada foi pesquisa 

bibliográfica, recurso teórico utilizado como conhecimento efetivo na intervenção 

docente, comprovando influência positiva nas atividades desenvolvidas, as quais 

tornaram ricas as oportunidades, bem como um crescimento sadio e 

organização racional, regrando a vida social competitiva, integrando convivência 

e marcando valores de solidariedade, cooperação e respeito. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O lúdico em sala de aula: motivação e prazer para a leitura e 

interpretação 

Palavras-chave: Ludicidade;Leitura;Expressividade;Apreensão 

Resumo: Na educação escolar, mais precisamente em leitura expressiva e 

interpretação de textos, pode-se comprovar uma grande influência positiva com 

atividades lúdicas em bons ambientes, que se apresentem desafios, ricos em 

oportunidades e cheios de experiências para o crescimento sadio dos pré-

adolescentes. Assim sendo, seria conveniente um desenvolvimento cognitivo 

que amplie os conhecimentos, estimule interesse pela vida social competitiva e 

contribua para a convivência dos alunos numa sociedade produtiva, marcada por 

valores como solidariedade, liberdade, cooperação e respeito. Por conseguinte, 

para que estes valores aflorem, seria necessário propiciar algumas atividades de 

expressão, motivando linguagens na leitura oral e interpretação das lendas e 

contos. Em consequência disso, este material vem apresentar alguns 

apontamentos de leituras expressivas, vislumbrando os gêneros citados, que ao 

conceituá-los e analisá-los nos diferentes textos destas atividades, diferenciando 

e reproduzindo outros a partir da sequência dos elementos da narrativa, recria 

textos e aprimora a expressão oral dos gêneros trabalhados e os valores 

esquecidos, tornando-os cotidianos. As atividades serão avaliadas nos gêneros 

evidenciados, com jogos e brincadeiras propostas aos discentes que 

desenvolverão tarefas numa aprendizagem significativa, estimulando-os assim 



à reflexão e estruturação de conhecimentos, redescobrindo, vivenciando, 

modificando e recriando regras, para assimilar mais facilmente os conteúdos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROGEL ANTONIO CAMARGO BARRETO 

ORIENTADOR: Celia Bassuma Fernandes 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: As crônicas de Stanislaw Ponte Preta sob o viés da Análise de Discurso. 

Palavras-chave: leitura; texto; sentido; análise de discurso. 

Resumo: A formação de sujeitos-leitores capazes de ler os diferentes discursos 

que circulam no seu cotidiano, compreendendo os diferentes efeitos de sentidos 

que eles provocam, é de fundamental importância para a eficácia do processo 

de formação desses sujeitos-cidadãos. O grande desafio do professor/escola é 

desenvolver neles o interesse pela leitura, promovendo práticas mais 

significativas, a partir de textos curtos como, por exemplo, as crônicas. Desse 

modo, este trabalho procurou desenvolver, sob o aporte teórico da Análise de 

Discurso de linha francesa, uma proposta de ensino com as crônicas de 

Stanislaw Ponte Preta, efetivando assim, práticas de leituras e propiciando a 

formação de sujeitos-leitores capazes de ocupar seu lugar na sociedade na qual 

se inserem. Para essa vertente teórica, a interpretação é um “gesto” (Pêcheux, 

1969), que se dá, porque todo texto é marcado pela incompletude e pela relação 

com o silêncio. Assim interpretar um texto, de acordo com a Análise de Discurso, 

consiste em observar os efeitos de sentido que ele produz no sujeito-leitor, 

levando em conta, não somente os sujeitos e as circunstâncias em foram 

produzidos, mas também a memória discursiva ou o interdiscurso, entendido 

como os já-ditos que retornam no fio do discurso, provocando a repetição do 

mesmo, por meio dos processos parafrásticos, ou produzindo o novo, por meio 

da polissemia. Para a Análise de Discurso, a questão a ser respondida não é 

mais “o que o autor quis dizer”, de cunho conteudista, mas que efeitos de sentido 

o texto produz em sujeitos atravessados pelo inconsciente e afetados pela 

história. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: O cotidiano e o humor de Stanislaw Ponte Preta em sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura; crônica; contidiano; humor 

Resumo: Unidade Didática contendo: teoria sobre crônica e leitura ,fragmentos 

de textos e encaminhamentos metodológicos que será utilizado como material 

de apoio para implementação do projeto na escola. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROMILDA WIELEVSKI 

ORIENTADOR: Lidia Maria Goncalves 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO À LEITURA DE JORNAIS: PARA 

AMPLIAR A ÁREA DE INTERESSE DOS ALUNOS 

Palavras-chave: Leitura; Jornal; Ensino-Aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a diversidade de 

ações vivenciadas, por meio da leitura de jornais, pelos alunos da 6ª série, do 

período matutino, do Colégio Estadual Érico Veríssimo, do município de Faxinal-

PR. Tal proposta teve como foco principal impulsionar a formação de leitores por 

meio do jornal. A escolha do jornal para o trabalho de leitura durante as aulas de 

Língua Portuguesa deve-se a diversidade de gêneros presentes naquele suporte 

textual. Para a realização da Unidade Didática proposta junto aos alunos, temos 

como material didático o recebimento semanal de um jornal da região. O 

embasamento teórico, para a realização desta pesquisa-ação, é advindo das 

Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e de fontes oriundas de renomados 

autores que povoam este texto. O público alvo desta pesquisa teve como 

contribuição o despertar do gosto pela leitura da mídia impressa. A experiência 

apresentada neste artigo objetiva divulgar o processo e os seus respectivos 

resultados, como meio para incentivar outros educadores a trilhar este caminho 

de investimento em sua qualificação profissional e na formação de seus alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Metodologias de incentivo à leitura de jornais: Para ampliar a área de 

interesse dos alunos. 

Palavras-chave: Leitura; jornal em sala de aula; ensino-aprendizagem. 

Resumo: O presente projeto tem como objetivo despertar o gosto pela leitura de 

jornais de forma com que cada aluno se conscientize da importância da leitura 

da mídia impressa para seus estudos, aprendizagem de conteúdos atuais e 

maior conhecimento acerca da sociedade em que vive. Trata-se de um projeto 

de leitura que espera contribuir para que a população jovem goste de ler jornais. 

Quem aprende, desde cedo, a ler o jornal, diariamente, tem maior facilidade para 

escrever, desenvolve o senso crítico, pode mais facilmente vir a se interessar 

por outras leituras e suportes, além de sentir-se melhor capacitado para exercer 

sua cidadania. As ações desenvolvidas para a aplicação do projeto tem como 

foco principal o incentivo à leitura e, como instrumento principal o jornal. Neste 

sentido, admitimos ser um projeto que busca resultado a longo prazo e, 

certamentte, serão duradouros os seus frutos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RONICEIA APARECIDA BISCAIA SOLAK 

ORIENTADOR: Jane kelly de Oliveira 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: leitura: contação de histórias - uma prática diferenciada 

Palavras-chave: leitura, contação de histórias, formação de leitores 

Resumo: Este artigo refere-se ao trabalho de conclusão do Programa de 

Desenvolvimento Educacional-PDE, da Secretaria da Educação do Estado do 

Paraná, e tem o objetivo de relatar o processo de implementação do projeto 

elaborado no plano de trabalho do PDE, intitulado: Leitura: contação de história 

uma prática diferenciada, desenvolvido de julho a novembro de 2011. O projeto 

foi implementado nos 7º anos da Escola Estadual “Prof. Amálio Pinheiro”, 

localizada na cidade de Ponta Grossa, Paraná. No artigo, ressaltou-se a leitura 

como questão fundamental de grandes discussões não somente na escola, mas 

em todo contexto social, tendo sua prática como grande desafio que a escola 

tem enfrentado na formação de futuros leitores por meio da apropriação dos mais 



diversos conhecimentos que circulam na nossa sociedade de forma escrita. Para 

realização do projeto, utilizou-se uma Unidade Didática, com oficinas de leitura, 

destacando a contação de histórias como prática e estímulo à leitura e à 

formação de leitores. Apresentaram-se técnicas e estratégias de leitura, 

formação de grupo de leitores, apresentações orais e escritas. Os resultados 

evidenciaram o papel do professor como figura essencial no processo de 

desenvolvimento da leitura, e a contação de história como um importante recurso 

no incentivo da leitura e na formação de futuros leitores. Este trabalho contribuiu 

para o entendimento da leitura como uma prática social permanente no cotidiano 

escolar e possibilitou aos educandos novos conhecimentos e formas 

diferenciadas de entender e interagir no mundo em que vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: leitura: contação de histórias - uma prática diferenciada 

Palavras-chave: leitura, contação de histórias, formação de leitores 

Resumo: A leitura estimula a imaginação, informa e proporciona conhecimentos, 

porém a leitura tem sido atualmente o grande desafio que a escola tem 

enfrentado na formação de leitores e na apropriação dos mais diversos 

conhecimentos que circulam na nossa sociedade. Nesta perspectiva, a 

metodologia desta Unidade Didática é apresentar um material que propõe a 

contação de histórias como prática diferenciada de estímulo à leitura e à 

formação de leitores. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSALINA MARIA HUFFNER PARDAL 

ORIENTADOR: KELI CRISTINA PACHECO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: CRUZ E SOUSA: a expressão da desigualdade 

Palavras-chave: educação; Cruz e Sousa; desigualdade racial; preconceito 

Resumo: O presente artigo refere-se à aplicação do trabalho pedagógico 

desenvolvido com os alunos da turma 3AX, do curso de Formação Docentes, 

sobre o tema “Cruz e Souza e a expressão da desigualdade”, como parte do 



trabalho realizado durante o período dedicado ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) 2010/2012. Este trabalho pretendeu efetuar um estudo crítico 

dos poemas “Escravocratas”, “Litania dos pobres”, “Crianças negras” e “Da 

senzala”, estabelecendo relação entre a época em que foram escritos e a 

atualidade. Procurou verificar como as situações retratadas pelo poeta (Cruz e 

Sousa) em relação às desigualdades sociorraciais são práticas presentes nos 

dias de hoje, bem como, possibilitar aos educandos um novo olhar sobre os 

poemas do Cisne Negro. Para tanto, o objetivo geral deste estudo é realizar a 

leitura e análise crítica dos poemas de Cruz e Souza, estabelecendo relações e 

comparações, no que tange à desigualdade social e racial, entre a época em que 

foram produzidos os textos e a realidade atual. Foi possível observar que quando 

se faz o uso de estratégias diversificadas e propõem-se atividades que desafiem 

os alunos, eles mantêm-se atentos e cooperativos. A leitura, a análise e a 

discussão dos textos foram importantes no sentido de motivá-los criando neles 

o desejo de expressar suas emoções e fazer a comunicação. Cabe ressaltar que 

o interesse pelos poemas expandiu-se para a literatura como um todo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Cruz e Sousa e a expressão da desigualdade. 

Palavras-chave: Cruz e Sousa; Simbolismo; Preconceito; Negro. 

Resumo: O projeto \"Cruz e Sousa e a expressão da desigualdade\" pretende 

efetuar um estudo crítico dos poemas “Escravocratas\", \"Litânia dos pobres\", 

\"Crianças negras\" e \"Da Senzala\", estabelecendo relação entre a época em 

que foram escritos e a atualidade.Verificando como as situações retratadas pelo 

poeta (Cruz e Sousa) em relação às desigualdades sóciorraciais são práticas 

presentes nos dias de hoje, bem como, possibilitar aos educandos um novo olhar 

sobre os poemas de nosso Cisne Negro. Neste projeto iremos analisar os 

poemas de Cruz e Sousa numa perspectiva de quebra de paradigma, não nos 

atendo apenas as características simbolistas, mas enfatizando a questão social, 

o contexto social excludente em que ele (negro e pobre) estava inserido. 

Possibilitaremos aos educandos uma nova leitura perante os poemas de Cruz e 

Sousa, sensibilizando-os a respeito do valor da experiência vivida pelo poeta e 

sua luta contra a escravidão por meio das palavras. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSA MARIA MARTINS GARCIA 

ORIENTADOR: Paulo de Tarso Galembeck 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A Construção de Significados na Leitura de Editorial de Jornal: Uma visão 

crítica dos fatos 

Palavras-chave: Ensino de leitura; gêneros textuais; editorial de jornal 

Resumo: Esta pesquisa analisa as dificuldades de leitura de textos 

argumentativos pelos alunos do Ensino Médio. Adotou-se neste trabalho a 

concepção teórico-metodológica sugerida nas Diretrizes Curriculares do Paraná. 

De acordo com essa perspectiva, considera-se a leitura um ato dialógico. 

Também fundamentaram este trabalho os gêneros textuais concebidos por 

Bakhtin que apresentam a diversidade dos gêneros do discurso que circulam nas 

diversas esferas de atividade humana. Para desenvolver a pesquisa utilizou-se 

textos do gênero notícia, reportagem, crônica, carta do leitor e editorial da Folha 

de Londrina e do Jornal de Londrina, todos relacionados a um mesmo tema. 

Deu-se ênfase a leitura do editorial pela sua estrutura dissertativa e seus 

elementos linguísticos que contribuem para a formação de leitores críticos 

capazes de compreender a realidade social e política na qual estão inseridos. O 

trabalho foi realizado com alunos do 2.º Ano do Ensino Médo, do Colégio 

Estadual Benedita Rosa Rezende, na cidade de Londrina. Conclui-se que apesar 

das dificuldades de leitura que o gênero editorial apresenta, é possível 

desenvolver a competência de leitura deste gênero textual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Construção de Significados na Leitura de Editorial de Jornal: Uma visão 

crítica dos fatos 

Palavras-chave: gêneros textuais; editorial; jornal 

Resumo: O material didático-pedagógico apresentado nesta unidade didática, 

propõe desenvolver uma proposta de encaminhamento didático com atividades 

de leitura de Editorial de Jornal, com alunos do 2.º Ano do Ensino Médio, em 

uma perspectiva dialógica interlocutiva sugerida nas Diretrizes Curriculares da 



Educação Básica do Estado do Paraná. Acreditamos que o gênero editorial 

constitui-se um grande instrumento para a formação do leitor crítico, uma vez 

que leva o aluno a ler a sua realidade social e cultural. Buscamos, assim, 

oferecer aos alunos um gênero discursivo que trata de temas sociais polêmicos 

inseridos na esfera de atividades do aluno, e, dessa forma ressaltar a interação 

entre escola e a realidade social expressa na mídia, como formas de estimular a 

participação dos alunos na vida social e política como sujeitos conscientes de 

seu papel na sociedade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSA NATALINA MARTINI PALLAORO 

ORIENTADOR: Ari Jose de Souza 

IES: UNICENTRO 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O encantamento da leitura por meio do gênero textual contos de fadas 

Palavras-chave: Gênero; Contos; Leitura, Incentivo; Encantamento 

Resumo: A Unidade Didática apresenta como objetivo principal desenvolver e 

criar mecanismos por meio do gênero literário contos de fadas, que estimulem o 

educando à pratica da leitura e à reflexão, despertando nele o interesse, não só 

pela leitura de textos que circulam diariamente no seu cotidiano como também 

pela literatura enquanto arte literária, proporcionando-lhe o desenvolvimento da 

imaginação, a socialização em grupo, a percepção de mundo, a construção da 

identidade e a autonomia própria. 

 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANA APARECIDA DA SILVA BARBOSA 

ORIENTADOR: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA 

IES:  UEPG 

Artigo  



Título: Uma Aventura pela Universo das Palavras Através da Poesia 

Palavras-chave: Leitura; Poesia em sala de aula; Metodologia 

Resumo: Este artigo trata de estratégias possíveis na abordagem de poemas e 

letras de canções em sala de aula. Tem por referência o nosso Projeto “Poesia: 

uma aventura pelo mundo das palavras”, desenvolvido, em 2011, com uma 

turma de 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Jorge Queiroz 

Netto, Piraí do Sul, PR. Sabe-se da dificuldade geral que os alunos apresentam 

em relação à leitura. Esta situação é mais complicada ainda quando se trata da 

leitura literária e, principalmente, do gênero poético. Ao longo de décadas, 

professores, estudiosos e até mesmo documentos do próprio Ministério da 

Educação reconhecem a rarefação da Poesia nas salas de aula, seja pelas 

dificuldades inerentes às características desse gênero, seja pelo receio e até 

desinteresse dos professores no trato do mesmo, seja ainda pela inadequação 

de sua abordagem nos livros didáticos. Visando superar tal situação, buscaram-

se alternativas que pudessem, de forma lúdica, motivadora e envolvente, 

despertar, incentivar e aprimorar nos alunos o interesse e o gosto pela leitura e 

escrita de poemas. E, desta forma, ampliar sua proficiência no campo da leitura 

em geral. O trabalho se desenvolveu através das seguintes atividades: Ler com 

Paixão, Contato Imediato, Varal de Poesia, Roda de Leitura, Jogral, Autor/Obra, 

Seminário, Mini-Oficinas, Visualização, Sarau Poético e Publicação (livro 

artesanal de poemas dos alunos). Conseguiu-se a participação interessada, 

lúdica e criativa dos alunos. As atividades realizadas certamente plantaram nos 

alunos a capacidade de desfrutar da magnífica aventura que foi ler e produzir 

poemas, para irem se tornando bons leitores literários, ampliando e 

aperfeiçoando, consequentemente, a sua proficiência para a leitura em geral. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Poesia: Uma aventura no universo das palavras. 

Palavras-chave: poesia; incentivo; leitura; hábito. 

Resumo: Ler é importante porque instiga a ver o mundo sob outras perspectivas. 

Pessoas que não são leitoras têm a vida restrita à comunicação oral e 

dificilmente ampliam seus horizontes, apenas têm contato com idéias próximas 

da suas. Nota-se que os alunos estão desmotivados para ler, e com muitas 

dificuldades nas atividades de leitura e escrita. Objetiva-se despertar o gosto 



pela leitura através de poemas, com também formar escritores eficientes. O 

trabalho se desenvolverá no Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto, com a 5ª 

série do Ensino Fundamental, através de atividades motivadoras como: roda de 

leitura, seminário, mini-oficinas, sarau poético e confecção de livro de poemas. 

Espera-se uma participação ativa do aluno, ou seja, um comprometimento com 

o exercício de leitura. Possibilitando assim futuros leitores nas séries seguintes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANA GONCALVES TORQUATO 

ORIENTADOR: Thiago Alves Valente 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Poesia como gênero vivo na escola 

Palavras-chave: Formação do Leitor; Poesia; Músicas; Leitura. 

Resumo: O presente estudo originou-se da necessidade de se formar leitores 

proficientes para este novo século. Aborda-se, para tanto, a poesia como campo 

para o debate. Poemas e poetas da localidade, compositores e músicos da 

região, são evocados para a construção de uma nova concepção de leitura, 

entendendo que existe a necessidade de se tomar a leitura como um ato de 

prazer, que ultrapasse os limites temporais e espaciais da escola, no sentido de 

que o aluno incorpore o hábito de leitura em seu cotidiano. A socialização, 

preparação, divulgação e o sarau são atividades apresentadas para tornar a 

poesia um gênero vivo na escola e potencializar o gosto e hábito de ler. Esses 

elementos mostram-se como caminho promissor na construção de uma cultura 

da leitura, a partir do encontro dos estudantes com os autores e práticas de 

declamação e escrita de poemas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Poesia como gênero vivo na escola 

Palavras-chave: Leitura; Aprendizagem; Poema; Música; Tecnologia. 

Resumo: Pautada na reconhecida indiferença do estudante em relação à leitura 

e produção, a proposta possui a finalidade de promover o gosto pela leitura, por 

meio da criatividade e técnicas variadas de ensino para a formação de 



estudantes leitores, um dos grandes desafios do trabalho do professor em sala 

de aula. Nesse sentido, consciente dessa realidade e da importância da leitura 

foca-se a poesia como uma forma atrativa para o atendimento dos objetivos da 

proposta. A sistematização do trabalho de implementação dar-se-à em forma de 

um Caderno Pedagógico que e composto por várias Unidades Didáticas, e será 

desenvolvido através do método criativo de Bordini e Aguiar (1983) que prevê 

etapas resumidas em: constatação de uma carência, coleta desordenada de 

dados, elaboração intensa de dados, constituição do projeto criador, elaboração 

do material e divulgação do trabalho. E para dinâmica do trabalho serão 

utilizadas música e tecnologia. Nessa perspectiva, há o intuito de utilizar a 

expressão poética em diferentes textos, para contribuir na elevação do número 

e qualidade de estudantes leitores do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, 

Assaí – Paraná. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS MEDEIROS 

ORIENTADOR: Denise Gabriel Witzel 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: (Re)significações da Chapeuzinho Vermelho: da leitura à escrita 

Palavras-chave: Leitura. Produção textual. Intertextualidade. Conto de fadas. 

Resumo: Este trabalho apresenta a implementação do projeto intitulado 

“(Re)significações da Chapeuzinho vermelho: da leitura à escrita” desenvolvido 

com alunos do 1o ano do Ensino Médio. Em turmas superlotadas e com carga 

horária reduzida, foram desenvolvidas práticas pedagógicas com vista ao 

primoramento da leitura e da escrita, tendo em conta temas de interesse dos 

alunos, em destaque nas diferentes versões do clássico conto infantil, tais como 

a sexualidade e a construção identitária de gênero. Como norte teórico-

metodológico, valemo-nos prioritariamente dos pressupostos da Linguística 

Textual, com relevo para oscritérios de (inter)textualidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: (Re)significações de Chapeuzinho Vermelho: da leitura à escrita 



Palavras-chave: Leitura. Produção textual. Intertextualidade. Conto de fadas. 

Resumo: O objetivo primordial deste material didático é cooperar para que 

discentes tornem-se leitores e produtores de texto mais eficientes; que saibam 

produzir textos coesos e coerentes; que entendam que os sentidos advêm de 

um trabalho intertextual e interdiscursivo, o que envolve a língua, o sujeito e o 

contexto. Para tanto, damos relevo, também, às informações externas ao texto, 

na medida em que estas exigem mais do aprendiz, ou seja, ele necessita ir além 

do explícito e alcançar o implícito, o não-dito, o subentendido. Para tanto 

dividimos a unidade didática em quatro propostas de atividades: a primeira é em 

torno da intertextualidade valendo-se de três textos tradicionais de Chapeuzinho 

Vermelho. A segunda atividade discorre sobre os fatores da textualidade, 

inicialmente esclarece alguns conceitos tomando como referência Costa-Val 

(1994), e de dois textos de versões modernas que fazem intertextualidade com 

os clássicos de Chapeuzinho Vermelho: Fita verde no cabelo e Chapeuzinho 

Amarelo. A terceira atividade com textos publicitários e a questão de ser mulher, 

esclarecendo que ela sempre esteve longe de ser o sexo frágil, mas sempre 

ouve predominância social e política do homem sobre ela. E para fechar as 

atividades propomos que os alunos produzam seis textos considerando os 

gêneros presentes em nosso cotidiano. A organização das produções pauta-se 

nas sugestões de Kaufman e Rodriguez (1995). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANE ANTONIA DE SOUZA 

ORIENTADOR: Josiele Kaminski Corso Ozelane 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O Cinema e a Música na Sala de Aula e suas Relações com o Ensino da 

Literatura. 

Palavras-chave: Ensino, Literatura, música, cinema 

Resumo: Este trabalho trata da relação entre Literatura, música e cinema, pois, 

os três segmentos possuem elementos suficientes para nos transportar a lugares 

utópicos e a estados de espírito que vão, desde a felicidade até a mais profunda 

tristeza; das lágrimas ao sorriso e do imaginário ao real. E, é exatamente essa 



cumplicidade, esse entrosamento, essa troca de saberes e sensações existentes 

nesse triângulo que se uniu para tornar as aulas de Literatura um diferencial no 

cotidiano escolar. Não “apenas mais uma aula de Literatura”, mas, um meio de 

transportar professor e alunos para o universo de poesias, contos, leituras, 

romances, imagens e sons. Dessa forma, trabalhando com a Literatura, a música 

e o cinema foi possível explorar as possibilidades educativas a partir da relação 

existente entre os três, e também a execução de uma prática pedagógica 

diferenciada para o ensino da Literatura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O CINEMA E A MÚSICA NA SALA DE AULA E SUAS RELAÇÕES COM 

O ENSINO DA LITERATURA 

Palavras-chave: Literatura; música; cinema; relação; ensino 

Resumo: O trabalho tem como objetivo geral explorar as possibilidades 

educativas a partir da relação existente entre a literatura, a música e o cinema. 

O tema justifica-se pela necessidade que temos de repensar as nossas práticas 

pedagógicas, vendo no cinema e na música, um novo método de leitura, uma 

vez que, as tecnologias educacionais possibilitam uma nova forma de ler, 

entender e interpretar a Literatura através dos tempos e ainda contribui para que 

essas novas formas sejam apreendidas pelos educandos. As atividades 

propostas nesse material consistem em aulas mescladas entre músicas e filmes. 

Os filmes visam o estudo de duas escolas literárias: O Romantismo e o Realismo 

no Brasil. As músicas também seguem pelo mesmo caminho dos filmes e 

contemplam as mesmas escolas. Todos os filmes e músicas devem ser 

trabalhados em sala de aula, onde serão analisados, discutidos, relacionados 

com as escolas literárias e, posteriormente, os alunos serão avaliados pelas 

produções resultantes dos estudos realizados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANE APARECIDA GULGIELMIN 

ORIENTADOR: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  



Título: LEITURA DA LITERATURA INFANTO - JUVENIL: contribuições para a 

promoção da igualdade étnico - racial em ambientes educativos. 

Palavras-chave: Letramento Literário; Prazer pela Leitura; Relações Étnico-

Raciais; Sequência Básica; Leitura Literária. 

Resumo: O presente artigo visa apresentar o trabalho prático de letramento 

literário, desenvolvido no Colégio Estadual Professora Izabel Fonseca Siqueira 

– Ensino Fundamental e Médio de Reserva do Iguaçu-PR, realizado com alunos 

de 5ª série (6º ano) do Ensino Fundamental em 2011, conforme o referencial 

teórico sugerido pelo professor Rildo Cosson em seu livro Letramento Literário: 

teoria e prática (2006). O comprometimento, aqui exposto, mostra que se pode 

começar o trabalho de escolarização da literatura por meio da sequência básica 

(a motivação, introdução, leitura, interpretação), para que a proximidade do 

educando com a literatura seja uma procura contínua de acepção própria ou 

figurada para o texto literário e assim, despertar o educando para o prazer desta 

leitura. Além disso, como os estudantes têm pouco, ou nenhum, conhecimento 

sobre a cultura negra como elemento essencial na formação da identidade 

nacional, as práticas metodológicas para o ensinamento do letramento literário, 

iniciando com os contos africanos, cooperam para o prazer pela leitura literária 

e em defesa da igualdade; contra o racismo, a discriminação e o preconceito 

racial que reinam na sociedade. O objetivo principal foi incentivar os alunos sobre 

a importância de nossas raízes afro-brasileiras, por meio de contos africanos 

como forma de comunicação e expressão, contribuindo para a construção de 

valores, interagindo e integrando escola e comunidade, levando o aluno a 

observar, perceber, descobrir e refletir sobre o mundo. Enfim, a organização do 

ensino sistemático e constante com os contos africanos desempenhará 

importante estratégia didática, tanto para a promoção da igualdade das relações 

étnico-raciais na escola, como sendo o gênero textual que contribuirá para 

despertar o prazer pela leitura literária. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: JANELA PARA O MUNDO:LEITURA LITERÁRIA DO CONTO 

AFRICANO 

Palavras-chave: LEITURA LITERÁRIA; CONTO AFRICANO;PRAZER 



Resumo: A intenção com as atividades aqui descritas é que elas possam 

cooperar para uma alteração nas práticas pedagógicas do ensino de leitura 

literária, despertando o prazer por essa leitura, combatendo o racismo, à 

discriminação e o preconceito racial na sala de aula e na sociedade. Sabe-se 

que é impossível uma escola igual para todos, mas acreditamos que seja 

possível a (re) construção de uma instituição de ensino que reconheça que os 

educandos são diferentes, que possuem uma cultura diversa e que repense o 

currículo, a partir da realidade existente dentro de uma lógica de igualdade e de 

direitos sociais. Recorrendo às alternativas para tornar o ato de ler prazeroso e 

constante, almejando um ambiente que incite o respeito à diversidade, o caderno 

pedagógico principiará com os contos africanos e depois com outros textos de 

vários gêneros discursivos. As práticas metodológicas para o ensinamento do 

letramento literário, iniciando com os contos africanos, cooperam para o prazer 

pela leitura e em defesa da igualdade; contra o racismo, a discriminação e o 

preconceito racial. Surge, assim, a necessidade de construir referenciais 

positivos de ser afro-descendente, pensando sobre atitudes preconceituosas, 

buscando o respeito à diversidade e à promoção da igualdade de oportunidades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA APARECIDA BASSO 

ORIENTADOR: Miguel Heitor Braga Vieira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A construção de leitores através do gênero poesia 

Palavras-chave: Leitura; Poesia; Conhecimento; Participação; Oportunidades. 

Resumo: Este projeto abrangeu o trabalho com gênero poesia. Ele contou com 

a participação dos alunos da 7ª série “A” do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Papa Paulo VI- Ensino Fundamental e Médio na cidade de Nova 

América da Colina PR. Por meio do gênero poesia, proporcionamos aos alunos 

a oportunidade de desenvolverem o gosto e o prazer pela leitura sem perder de 

vista a imaginação, a criação, a leitura, a interpretação e a análise de textos, 

procurando obter uma relação íntima com os livros e ativando assim, o 

enriquecimento de nossos leitores. A mobilização dos alunos para o trabalho 



com poesia, contribuiu para que eles se tornassem mais criativos e sensíveis. 

Esse trabalho ainda possibilitou a expansão dos conhecimentos dos alunos, 

além de fazer com que eles tivessem uma performance comunicacional, oral e 

escrita melhor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A construção de leitores através do Gênero Poesia 

Palavras-chave: Proporcionar; Compreender; Interpretar. 

Resumo: Através da Unidade Didática buscarei proporcionar ao alunos 

oportunidades para que os mesmos adquiram gosto pelos textos do Gênero 

Poesia. Com leituras, jograis incentivaremos os mesmos para que percebam a 

importância da poesia e de seus escritores em nosso dia a dia considerando que 

a leitura é compreendida como um ato dialógico, interlocutivo que envolve 

demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas. 

Proporcionaremos atividades sensibilizantes, preparatórias aproximando o 

textos da realidade psicológica e social do aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA APARECIDA SKROBOT 

ORIENTADOR: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: O Dialogismo como procedimento no ensino de literatura 

Palavras-chave: Dialogismo; literatura; interdiscursividade. 

Resumo: O presente trabalho traz uma proposta de ensino de literatura com 

base no princípio do dialogismo de Mikhail Bakthin, aplicado ao estudo de obras 

literárias através da intertextualidade e da interdiscursividade. Aliado a isso 

houve um incentivo à pesquisa, enquanto metodologia de trabalho dos próprios 

alunos, possibilitando uma situação de aprendizagem motivadora, significativa e 

propiciadora da própria construção do conhecimento pelo aluno. Para tanto, foi 

elaborada uma sequência de atividades que levam o aluno a pesquisar, ler, 

comparar diversos textos, discutir com seus colegas e escrever. Nessa 

perspectiva, acredita-se que o ensino da literatura oportunizou o 



desenvolvimento, pelo aluno, do hábito da pesquisa, da leitura de obras literárias, 

do raciocínio, do trabalho em equipe, incentivando o espírito crítico e criativo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma análise dialógica do conto de Machado de Assis 

Palavras-chave: Dialogismo; interdiscursividade; intertextualidade 

Resumo: Esta produção didático pedagógica traz uma análise dialógica do 

conto de Machado de assis Pai contra mãe. As atividades aqui propostas 

consideram as diferentes vozes presentes no texto e as possibilidades de diálogo 

com outras produções contemporâneas a ele ou não. Esta produção traz várias 

sugestões de questionamentos para análise do conto, além de indicaçoes de 

outras obras e autores que tratam do mesmo tema. As atividades são ancoradas 

no trabalho em equipe e na pesquisa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA DALLA COSTA 

ORIENTADOR: Ari Jose de Souza 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Leitura literária em sala de aula: uma experiência com o método de 

Sequência Didática. 

Palavras-chave: Leitura literária - Sequência Didática - Gênero textual 

Resumo: Este artigo apresenta considerações a respeito de como o processo 

de leitura vem sendo conduzido nas escolas e a dificuldade em despertar nos 

alunos o gosto por ler. Analisa também os resultados obtidos durante a 

implementação pedagógica - sequência didática - e destina-se a professores de 

Língua Portuguesa. Tem como propósito estudar estratégias de leitura que 

contribuam para a formação de alunos-leitores. Como procedimento 

metodológico, buscou apoio na sequência didática, proposta por Dolz, Noverraz 

e Schneuwly(2004). Também utilizou como referência os estudiosos: 

Kleiman(1989), Solé(1998), Goodman(1997) e as Diretrizes Curriculares 

Estaduais. 

 



Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura literária em sala de aula: uma experiência com o método de 

Sequência Didática. 

Palavras-chave: Leitura literária; Diário; Sequência Didática 

Resumo: A unidade didática tem como objetivo oportunizar aos alunos a prática 

de leitura de textos literários, utilizando como suporte o livro \"Mano descobre a 

liberdade\" de Prieto, Heloisa e Dimenstein, Gilberto. Pretende investigar se a 

leitura crítica, reflexiva contribui para a formação de leitores 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA MACHADO 

ORIENTADOR: Nelci Alves Coelho Silvestre 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: ASPECTOS DE UMA INFÂNCIA FELIZ: a recepção da obra “O menino 

maluquinho” de Ziraldo 

Palavras-chave: leitura; infância; estética da recepção. 

Resumo: O presente trabalho foi elaborado com a preocupação de desvendar 

alguns problemas encontrados na escola em relação à aprendizagem dos 

alunos, principalmente no que concerne à dificuldade de leitura e interpretação. 

Foram oferecidas oportunidades para que o discente desenvolvesse sua 

capacidade leitora, bem como de interpretação de textos. Para tanto, foram 

propostas atividades que analisaram alguns gêneros do discurso, tais como 

poemas, músicas, desenhos, elas, vídeos, memórias, etc, até chegar à leitura do 

livro “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo. As atividades obedeceram às cinco 

etapas propostas pelo Método Recepcional. A narrativa infanto-juvenil 

selecionada envolveu o tema infância e as características da personagem 

principal foram relacionadas aos próprios alunos, criando, assim, uma 

identificação entre os mesmos. O incentivo à leitura e ao trabalho com diferentes 

gêneros textuais contribuiu para a ampliação dos horizontes de expectativas do 

aluno, rumo à construção de leitores autônomos. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: ASPECTOS DE UMA INFÂNCIA FELIZ:a recepção da obra 

Palavras-chave: Leitura;Infância;Estética da recepção 

Resumo: Este trabalho tem como preocupação desvendar alguns problemas 

encontrados na escola em relação à aprendizagem dos alunos, principalmente 

no que concerne à dificuldade de leitura e interpretação. Desse modo, este 

material vai oferecer oportunidades para que o discente desenvolva sua 

capacidade leitora, bem como de interpretação de textos. Para tanto, serão 

propostas atividades que analisem alguns gêneros do discurso, tais como: 

poemas, músicas, desenhos, telas, vídeos, memórias, etc. até chegar à leitura 

do Livro “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo. As atividades obedecerão as cinco 

etapas propostas pelo Método Recepcional. A narrativa infanto-juvenil 

selecionada envolverá o tema infância e as características da personagem 

principal serão relacionadas aos próprios alunos, criando assim, uma 

identificação entre os mesmos. Nosso objetivo é despertar nos alunos o 

interesse pela leitura e, ao mesmo tempo, contribuir para a construção de leitores 

autônomos, a partir do trabalho com diferentes gêneros textuais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA MARIA DA COSTA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Alba Maria Perfeito 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Literatura e Escola: Redescoberta do Poema em sala de aula 

Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Gênero Discursivo Poema; Castro 

Alves; Plano de Trabalho Docente. 

Resumo: Numa tentativa de amenizar a dificuldade e até uma certa antipatia por 

parte de alguns educandos no ensino médio, quanto à leitura/interpretação dos 

poemas em sala de aula, este artigo em foco é o resultado do trabalho 

desenvolvido com a Unidade Pedagógica, a qual trabalhou o gênero discursivo 

poema, priorizando alguns poemas de Castro Alves, caracterizando-os de 

acordo com as dimensões bakhtinianas: condições de produção, conteúdo 

temático, construção composicional e marcas de lingüístico-enunciativas. Nesse 

sentido, abordei-os, conforme Perfeito e Vedovato (2011), na transposição 



didática, com Plano de Trabalho Docente, proposto por Gasparin (2009), 

adaptado pela Profª Drª Alba Maria Perfeito. Tal plano foi pautado “em atividades 

planejadas que possibilitem ao aluno a leitura e a produção oral e escrita, bem 

como a reflexão e o uso da linguagem em diferentes situações.” (PARANÁ, 2008, 

p. 55). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Literatura e escola – Redescoberta do Poema em Sala de Aula. 

Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Gênero Discursivo Poema; Castro 

Alves; Plano de Trabalho Docente. 

Resumo: Numa tentativa de amenizar a dificuldade e até uma certa antipatia por 

parte de alguns educandos, quanto à leitura/interpretação dos poemas em sala 

de aula, esta unidade pedagógica trabalhará o gênero discursivo poema, 

priorizando alguns poemas de Castro Alves, caracterizando-os de acordo com 

as características bakhtinianas: condições de produção, conteúdo temático, 

construção composicional e marcas de linguagem,. Nesse sentido irá abordá-

los, conforme Perfeito e Vedovato (2011), na transposição didática, com Plano 

de Trabalho Docente, proposto por Gasparin (2009), adaptado pela Profª Drª 

Alba Maria Perfeito. Tal plano será pautado “em atividades planejadas que 

possibilitem ao aluno a leitura e a produção oral e escrita, bem como a reflexão 

e o uso da linguagem em diferentes situações.” (PARANÁ, 2008, p. 55). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSANGELA ORSI 

ORIENTADOR: Sonia Aparecida Vido Pascolati 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Importância da oralidade para o desenvolvimento de competências 

leitoras 

Palavras-chave: Palavras-chaves : leitura; oralidade; competência leitora. 

Resumo: O objetivo deste artigo é refletir sobre as ações realizadas durante a 

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola. Portanto, 

apresentamos considerações sobre os resultados da preparação e aplicação de 



um material didático cujo foco é o discurso enquanto prática social, tema 

contemplado nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná. O material 

didático utilizado para a Implementação Pedagógica foi elaborado em forma de 

Caderno Pedagógico e a turma selecionada foi uma 6ª série do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual João Paulo I, Município de Bom Sucesso , 

Paraná. A partir da compreensão de que as atividades envolvendo oralidade 

costumam ser relegadas a segundo plano, este trabalho voltou-se para 

atividades orais, que na realidade constituem-se, quando abordadas 

coerentemente, em riquíssimos instrumentos de aprendizado e interação, além, 

é claro, de possibilitar ao educando expressar seus pensamentos, obtendo maior 

clareza de ideias, sentindo-se capaz de agir e interagir com o grupo. A hipótese 

norteadora da pesquisa é que o desenvolvimento da habilidade oral tem reflexos 

positivos sobre a competência leitora. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Importância da oralidade para o desenvolvimento de competências 

leitoras 

Palavras-chave: sem palavras chave 

Resumo: Uma das maiores preocupações no ensino de Língua Portuguesa é 

capacitar o aluno a expressar-se oralmente e por escrito,com clareza e 

objetividades de ideias, bem como ampliar sua capacidade interpretativa, 

tornando-o um leitor competente; neste sentido, propomos atividades que 

comtemplam oralidade, no intuito de favorecer a interação com o grupo, tornar-

se bom ouvinte, captando mensagens explícitas e implícitas em textos orais, falar 

com fluência produzindo seu próprio discurso, de forma a adaptar sua linguagem 

mediante assunto, ambiente e interlocutor, adequando-se a eles. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSEANE APARECIDA SOUZA CASTRO 

ORIENTADOR: Pascoalina Bailon de Oliveira Saleh 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: O uso do jornal como incentivo na formação de sujeitos-leitores 



Palavras-chave: Jornal;Leitura;Conhecimento de mundo;Multiletramento 

Resumo: Este artigo é parte integrante e final da Formação Continuada 

PDE/2010. Aborda alguns aspectos de_um dos maiores entraves no meio 

escolar: o ensino e aprendizagem em leitura. A leitura, através do conhecimento 

que veicula, é a principal porta de inserção para o mundo culto e cidadão. Mas, 

infelizmente, nossos alunos estão pouco interessados nessa “tal cidadania” e 

nessa inserção de mundo que para eles está apenas no paralelo (inatingível). 

Estão quase sempre à margem dos acontecimentos e aquém dos resultados 

esperados em quase todas as disciplinas. Esse ainda não é o pior dos 

problemas: observa-se que a maioria dos professores das diversas áreas de 

ensino não sabe o que fazer. Esse artigo comenta a respeito do projeto 

elaborado pela professora PDE, bem como o material pedagógico produzido e 

sua implementação no Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico no ano de 

2011 com o objetivo maior de contribuir de forma indireta para melhorar o hábito 

de leitura dos alunos nas diversas disciplinas. Para isso, foram proporcionadas 

aos interessados (professores e agentes educacionais) algumas oficinas com 

atividades variadas tendo o jornal como aporte principal, bem como uma 

abordagem teórico- metodológica sobre o tema . Acreditou-se que dessa forma 

o trabalho pudesse ter maior alcance na tentativa de resolução da problemática 

citada, pois cada participante levaria para seu ambiente de atuação os ganhos 

obtidos com a leitura dos diversos gêneros textuais, as discussões, a troca de 

experiências e as oficinas realizadas. O testemunho dos participantes, elemento 

central no relato dessa experiência, indica que a tarefa foi bem sucedida. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso do jornal como incentivo na formação de sujeitos-leitores 

Palavras-chave: sem palavras chave 

Resumo: sem resumo 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSELI APARECIDA FEDECHEM 

ORIENTADOR: Claudia Mendes Campos 

IES:  UFPR 



Artigo  
Título: Escrever bem não é privilégio 

Palavras-chave: Dificuldade; ortografia; atividades adequadas 

Resumo: O referido Artigo refere-se ao estudo realizado sobre a dificuldade que 

os alunos apresentam na grafia correta das palavras. Observou-se que nem 

todas as dificuldades podem ser consideradas patologias e os alunos não 

precisam ser encaminhados a profissionais especializados. Muitas vezes, há 

falta de leitura ou atividades adequadas para fazer com que o aluno levante 

hipóteses, faça experimentações, questione-se. Os vários fonemas para uma 

mesma letra podem colaborar para a dificuldade na ortografia, mas a Língua 

Portuguesa não é a única a oferecer essa diversidade. Todas as línguas 

possuem a sua especificidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Escrever bem não é privilégio 

Palavras-chave: Ortografia; dificuldade; variedade linguística 

Resumo: O presente Projeto visa a realizar uma sondagem e possíveis 

intervenções em alunos que apresentam dificuldades na ortografia. Procura 

mostrar que, erroneamente, na maioria das vezes, os profissionais de educação 

tratam essa dificuldade como se fosse patologia. Cada aluno possui seu tempo 

de aprendizagem, por isso que alguns aprendem mais rapidamente que outros, 

sem significar que o mesmo possui algum distúrbio emocional ou mental. A 

metodologia adequada pode ser uma ferramenta importante para procurar sanar 

essas dificuldades, considerando-se que a metodologia usada para um aluno 

pode não surtir o mesmo efeito em outro. O que, muitas vezes, é tratado como 

disgrafia, encaminhando-se o aluno a outros profissionais da educação, não 

passa de uma dificuldade na ortografia. As regras e exceções gramaticais fazem 

parte de qualquer idioma e isso pode ser mais um colaborador para a grafia 

incorreta das palavras. O que o aluno escreve precisa ser significativo para ele. 

A mera reprodução de atividades mecânicas não o fazem questionar, levantar 

hipóteses sobre a ortografia, por isso é inadequada à aprendizagem 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: ROSELIA RAMOS SHIGEMORI 

ORIENTADOR: WAGNER DE SOUZA 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Literatura e realidade social: a terceira idade feminina. 

Palavras-chave: valores; figura feminina idosa; relacionamento. 

Resumo: O presente artigo está pautado no estudo de contos e obras da 

literatura infanto-juvenil de autores brasileiros contemporâneos. Apresenta os 

contos \"Feliz aniversário\" de Clarice Lispector, \"Penélope\" de Dalton Trevisan 

e \"Teresa\" de Rubem Fonseca. Tais contos abordam aspectos negativos no 

que tange a violência para com a figura feminina idosa. Também são objetos de 

estudo, as obras Vovó quer namorar de Maria de Lourdes Krieger e Vovó Delícia 

de Ziraldo, enfatizando o vìés positivo que permeia essa fase. O artigo tem como 

objetivo contribuir para o resgate de valores humanitários como respeito e 

gratidão para com a terceira idade. Destina-se a alunos do 2º ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, na faixa etária entre 15 e 16 

anos. Autores como Candido, Cereja, Eagleton, Peter Burke, Jim Sharpe, Jean 

Claude Schmitt, Ecléa Bosi, Alfredo Bosi, Beatriz Zanchet fundamentam este 

trabaolho. Segundo Schmitt, são inúmeras as formas de marginalização; 

inclusive contra o idoso. Os textos servirão de ponto de partida para o estudo 

envolvendo leitura, análise, interpretação e compreensão, elaboração de novos 

conceitos com relação ao viver e conviver com a figura feminina idosa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Literatura e realidade social: a terceira idade feminina. 

Palavras-chave: Literatura;valores;relacionamento. 

Resumo: Por se perceber este um momento de grandes transformações na 

sociedade, torna-se necessário apropriar-se de conhecimentos que 

fundamentem e consolidem o processo de humanização do homem. Com o 

propósito de contribuir na mudança comportamental do adolescente, por meio 

da literatura em seu relacionamento com pessoas idosas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: ROSELI DE OLIVEIRA BUENO 

ORIENTADOR: Paulo de Tarso Galembeck 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: DA LÍNGUA INFORMAL À NORMA CULTA 

Palavras-chave: oralidade; cotidiano; língua-padrão; adequação. 

Resumo: Este artigo tem por finalidade ressaltar a utilização de recursos 

didáticos que possam transformar o desprezo pela língua falada, pela 

necessidade da norma padrão em várias situações de uso do nosso cotidiano. 

O domínio da oralidade formal deveria fazer parte de todo indivíduo que conclui 

o Ensino Básico . A escola acolhe alunos de uma imensa variedade linguística, 

e o convívio entre eles é maior do que o tempo em que passam em sala de aula 

aprimorando seus conhecimentos, portanto é importante ressaltar que a 

linguagem do seu meio social e cultural é a que prevalece após o término do 

curso. Sabemos que a linguagem verbal é a prática discursiva mais utilizada 

pelos nossos educandos, sendo assim, percebo o descaso na oralidade do 

cotidiano, não se preocupando com concordâncias, desde as mais corriqueiras 

até um vocabulário mais elevado. Portanto, é por meio de exemplos de situações 

concretas do uso da oralidade, que percebe-se a necessidade ou não do domínio 

da língua culta, pois o bom uso da língua é aquele que é adequado ao seu uso. 

Sendo assim, foram elaboradas várias atividades, para que essas dificuldades 

pudessem ser identificadas e adequadas ao contexto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DA LÍNGUA INFORMAL À NORMA CULTA 

Palavras-chave: Oralidade.  Variantes.  Língua-Padrão 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por finalidade ressaltar mecanismos que 

levem nossos alunos a saber adequar sua linguagem de acordo com o contexto 

do momento. A educação é o único caminho possível para levar o cidadão à sua 

própria emancipação, pois é pelo trabalho que o homem tem a capacidade de 

valorizar, transformar e criar. A educação formal realiza-se na escola e a língua 

é dinâmica e está em constante renovação. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSELI MENDONCA 

ORIENTADOR: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: DIÁLOGOS POSSÍVEIS E NECESSÁRIOS ENTRE A LINGUÍSTICA E O 

ENSINO TRADICIONAL 

Palavras-chave: linguística; gramática; interação verbal; textualidade 

Resumo: Este artigo é uma síntese de uma pesquisa-ação elaborada durante o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. O 

estudo objetivou, num primeiro momento, discutir as divergências e os possíveis 

diálogos entre os estudos da Linguística e da gramática em sala de aula. Sob a 

perspectiva Bakhtiniana e enviesada, sobretudo, pelos estudos de Irandé 

Antunes, a pesquisa tratou das reflexões voltadas para as questões textuais 

como referências determinantes para os que querem superar o ensino de Língua 

Portuguesa visto, por muitos ainda, como um sinônimo de aula de gramática, 

simplesmente. Num segundo momento, passou-se a relatar os resultados 

obtidos com a implementação, em 2011,numa 5ª série, de um material didático 

fruto das reflexões teóricas levantadas durante a fase de análise teórica do 

assunto. Por meio do conto popular “O macaco e a velha”, buscou-se contemplar 

no trabalho as dimensões da interação, do léxico, da gramática e da textualidade, 

culminando com uma produção textual dos alunos, resultante da análise da 

interdependência dessas dimensões. Após a implementação, entendeu-se a 

necessidade de acrescentar a este trabalho a contribuição de Koch que, em 

parceria com Elias, preconiza a importância do texto e da leitura na prática 

docente como forma de mobilização dos alunos para o seu verdadeiro papel de 

interlocutores. Produzir o material didático foi uma experiência de extrema 

importância para a professora, pois a intensa reflexão sobre o fazer pedagógico 

fez com que se efetivasse mais concretamente a apropriação das discussões 

oportunizadas durante a fase de estudos do programa, além de propiciar aos 

alunos da turma, um trabalho com vistas à aquisição de uma maior desenvoltura 

linguística. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Mais que dar nome às coisas da língua 

Palavras-chave: Interação; léxico; gramática; textualidade 

Resumo: Optou-se pela Unidade Didática a partir do conto popular “O macaco 

e a velha” por este se constituir num gênero textual compatível com os interesses 

dos alunos da 5ª série. Tem como objetivo possibilitar um trabalho na/ pela língua 

portuguesa com vista a compreender a relação entre elementos gramaticais 

atinentes à construção dos sentidos e a uma concepção de língua como 

interação social. Refere-se às atividades de 32 horas/aula. Está subdividido em 

etapas que refletem o trabalho com a obra nas dimensões da interação, do 

léxico, da gramática, da textualidade, e do aprimoramento da produção escrita e 

oral dos alunos. Ao longo das atividades vão permeados vários comentários 

esclarecedores sobre os assuntos abordados, direcionados ora ao professor, ora 

aos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSELI NOGUEIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: Caio Ricardo Bona Moreira 

IES:  Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d 

Artigo  
Título: Diálogo entre o Naturalismo e o Neonaturalismo 

Palavras-chave: Literatura;Naturalismo;Neonaturalismo;Violência; Escola 

Pública. 

Resumo: O presente trabalho aqui exposto, teve como objetivo um breve estudo 

sobre realismo e sua ligação com a expressão da subjetividade e individualidade 

dos indivíduos presentes em determinados grupos sociais relatados pelas obras 

literárias escolhidas, como por exemplo, o “Quarto de Despejo” da autora Maria 

Carolina de Jesus, “Boca do Inferno” de Patrícia Melo e \"O Cortiço” de Aluísio 

de Azevedo. A fim de demostrar na sala de aula que a literatura é uma ferramenta 

necessária a todos os indivíduos, pois, trata-se de uma fonte humanizadora 

essencial para refletir e ampliar discussões sobre temas universais presentes na 

sociedade e cotidiano dos adolescentes das escolas públicas atuais. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: ESCOLA E COMUNIDADE UM ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DO 

COTIDIANO 

Palavras-chave: Literatura. Sincronia. Sensibilidade. Relação. Poder. 

Resumo: Este material aborda a Literatura numa perspectiva sincrônica. Eleger 

o dialogismo entre obras, textos, numa abordagem sincrônica, refere-se a 

mudança no ensino da Literatura. Objetivos - Propor através dos textos literários 

a capa-cidade do pensamento crítico e sensibilidade estética dos alunos, 

assegurando que a literatura possa ser compreendida e estudada como fonte de 

aproximação temporal, social, histórica conceitual e até ideológica de cada 

momento literário. Sensibilização para a parti-cipação na elaboração de poemas. 

Metodologia - Deverá garantir aos estudantes o apri-moramento do domínio 

discursivo no âmbito da orali-dade,da leitura a fim de permitir que compreendam 

e interfiramnas relaqções de poder com seus próprios pontos de 

vista,possibilitando aos educandos o enten-dimento do poder configurado pelas 

diferentes práticas discursivas-sociais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSEMARA APARECIDA GONCALVES TUROSSI 

ORIENTADOR: Viviane Cristina Poletto Lugli 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Gênero Digital Contos: Uma Proposta de Leitura e Escrita 

Palavras-chave: Conto; Escrita; Internet; Leitura 

Resumo: O estudo tomou como objeto de ensino o gênero digital contos. Esse 

instrumento de ensino e aprendizagem foi trabalhado por meio de uma 

intervenção pedagógica realizada na escola, com auxílio do computador e da 

internet como multimeio educacional para desenvolver capacidades nos alunos 

de leitura e escrita desse gênero. Para tanto, primeiramente realizamos estudos 

teóricos relacionados ao ensino de gêneros textuais, em seguida, procedemos à 

seleção de modelos didáticos dos gêneros para elaborarmos as atividades a 

serem desenvolvidas pelos alunos e por último, foi realizada a produção da 

sequência didática e a implementação pedagógica na escola, com alunos do 3º 

ano do Colégio Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental e Médio, 



localizado no município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná. Para a 

atividade de implementação didática foram selecionados três contos: Venha ver 

o pôr do sol de Lygia Fagundes Telles; Desenredo de João Guimarães Rosa e 

O homem do furo na mão de Ignácio de Loyola Brandão. Os resultados 

demonstraram que o trabalho promoveu uma aprendizagem significativa para os 

alunos, uma vez que conseguiram utilizar os conhecimentos adquiridos para 

produzirem textos em um blog da turma. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Gênero digital contos: uma proposta de leitura e escrita 

Palavras-chave: Conto; Leitura; Escrita; Internet. 

Resumo: Este projeto visa desenvolver um trabalho com a leitura e a produção 

escrita a partir do gênero contos. Optamos por trabalhar com uma turma de 

segundo ano do Ensino Médio, com o objetivo de motivar os alunos a estudarem 

a língua do suporte computador. Considerando o uso das novas tecnologias na 

escola inevitável, as ferramentas disponibilizadas com o uso do computador em 

rede demandam mudanças que não podem ser ignoradas. Para tanto, 

selecionamos três contos e trabalharemos as características, assim como 

desenvolveremos as capacidades de linguagem dos alunos para a leitura e 

escrita a partir desse gênero, uma vez que os alunos produzirão textos para 

postar no gênero blog, que também será produzido pelos mesmos. Portanto, 

propomos realizar um trabalho que promova a aprendizagem significativa dos 

alunos por meio da leitura e atividades de escrita do gênero digital contos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSEMARY DOS SANTOS TOSTA CORREA 

ORIENTADOR: Nerynei Meira Carneiro Bellini 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Contos: transformando o real em ficção. 

Palavras-chave: contos; leitura; produção escrita. 

Resumo: O presente artigo foi produzido como requisito parcial para a conclusão 

do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE-2010, e tem como objetivo 



divulgar a pesquisa realizada a partir da implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica. O referido projeto analisou o desempenho dos alunos 

da 6ª série do Ensino Fundamental, em atividades envolvendo leitura, oralidade 

e escrita. Apoiada nas teorias de Dolz, Schneuwly e Bernard, foi elaborada uma 

Sequência Didática embasada nas concepções das Diretrizes Curriculares 

Estaduais. Para isso, utilizaram-se contos da obra “O Santinho”, do escritor Luís 

Fernando Veríssimo, os quais serviram como base para uma diversidade de 

conteúdos que promoveram o aprimoramento do discurso em sua totalidade, 

apresentando o conto como procedimento artístico e fonte de aprendizagem 

simultaneamente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Contos: transformando o real em ficção. 

Palavras-chave: contos; leitura; escrita. 

Resumo: Unidade Didática elaborada a partir de um Projeto de Intervenção 

Pedagógica, que tem como objetivo verificar a possibilidade de aprimoramento 

da escrita por meio da leitura e análise de contos contemporâneos. Esse Projeto 

surgiu da necessidade de levar ao aluno uma metodologia que favoreça a 

aprendizagem considerando a tríade leitura, oralidade e escrita. Por esse motivo, 

foi elaborada uma Sequência Didática como forma metodológica de envolver o 

aluno em diferentes processos de conhecimento. Tendo como foco a produção 

escrita, esta Sequência Didática busca a sistematização dos elementos 

estruturantes do texto e dificuldades expressivas já detectadas, como a 

sequência de ideias, a paragrafação, a pontuação e o discurso direto. É preciso 

levar o aluno a compreender os elementos composicionais do gênero conto, 

respeitando o discurso como prática social. Embora o foco do trabalho seja a 

produção escrita, há também uma valorização do conto em seu caráter artístico 

e literário, respeitando o prazer da leitura e permitindo ao aluno sensibilizar-se e 

expressar-se por meio de um conto. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSEMERY PELIKY SILVA 

ORIENTADOR: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO 



IES:  UFPR 

Artigo  
Título: A POESIA COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

LEITURA 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Poesia Concreta. 

Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar as várias possibilidades para 

a prática de leitura de textos poéticos, levando-se em conta os poemas concretos 

e cinéticos. Tendo como referência a característica de constante transformação 

visível no mundo contemporâneo e, em decorrência disso, a necessidade de se 

formarem leitores eficientes para um ambiente marcado pela expressiva 

quantidade de informação que circula em diferentes esferas sociais, entende-se 

que o leitor deve ser incentivado a interagir crítica e criativamente com o texto 

para a compreensão de seus sentidos. Acredita-se que a convivência com a 

palavra escrita e falada se torna mais dinâmica e atrativa, quando oferece 

oportunidades de explorar recursos, como as formas e o movimento, em uma 

combinação harmoniosa de significados, sons, imagens, capazes de transmitir 

ideias, sentimentos, emoções e pensamentos. É a poesia, a arte da palavra, 

usada com criatividade e originalidade. Assim, este trabalho, atividade do quarto 

período do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 

Paraná – apresenta as reflexões e os resultados obtidos com a implementação 

das propostas do projeto de intervenção pedagógica. Transformar nossos alunos 

em leitores críticos e reflexivos requer um trabalho persistente e progressivo e, 

para isso, devem-se promover situações favoráveis para a ampliação da 

capacidade leitora, da competência comunicativa e da criatividade por meio do 

trabalho sistemático de leitura de textos poéticos, familiarizando os alunos com 

a poesia, a fim de que exponham suas emoções explorando os recursos 

expressivos da linguagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A POESIA CONCRETA COMO INCENTIVO À LEITURA 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Poesia Concreta. 

Resumo: Este projeto propõe a prática de leitura de textos poéticos, levando-se 

em conta os aspectos de construção dos poemas concretos e cinéticos. Tendo 

como referência a característica de constante transformação visível no mundo 



contemporâneo e, em decorrência dessa característica a necessidade de se 

formar leitores eficientes para um ambiente marcado pela expressiva quantidade 

de informação que circula em diferentes esferas sociais, entende-se que o leitor 

deve ser incentivado a interagir criativamente com o texto para a compreensão 

de seus sentidos. Assim, justifica-se esta proposta para o ensino de textos 

poéticos na escola, a fim de subsidiar a sua prática de leitura. Entende-se que o 

principal desafio no sistema de ensino público atualmente é formar leitores e o 

deste trabalho é formar leitores literários por meio da poesia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSI DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS 

ORIENTADOR: Marcio Matiassi Cantarin 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Buscando o prazer da leitura por meio dos “Contos de Fadas” 

Palavras-chave: Literatura Infantil; Conto de Fadas; Leitura; Estímulo. 

Resumo: A presente pesquisa teve como prioridade considerar a importância do 

ato de ler, através dos contos de fadas infantis abrangentes na literatura dentro 

da proposta pedagógica escolar. Sabe-se do papel importante ao estímulo da 

leitura para nossas crianças, onde professores e família sentem dificuldades de 

trabalhar com esse tema tão fundamental para sua formação, cujo 

desenvolvimento motor e cognitivo está em plena capacidade de assimilação. 

Os contos de fadas, certamente, vêm para complementar esse processo de 

abstração no contexto de formação da criança. Buscamos propor um projeto de 

leitura, voltado, especificamente, para o público do 6º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Cel. Joaquim Pedro de Oliveira - EFM – na 

cidade de Japira – Paraná. O objetivo principal desta proposta foi desenvolver 

um incentivo à leitura através do gênero Conto de Fadas, com perspectiva de 

estimular uma formação crítica dos alunos. Assim, construir um trabalho, para 

que os educandos consigam desenvolver o letramento através de atividades que 

lhes propiciem diferentes significados, inferências e intertextualidade. A 

metodologia utilizada foi a princípio da pesquisa bibliográfica concomitantemente 

com a realização de atividades práticas no cotidiano escolar, que propôs aos 



alunos uma postura mais consciente quanto à Literatura, onde através de textos 

selecionados a reflexão foi uma constante e um agente especial no processo de 

aprendizagem, enriquecendo-o intelectualmente. O resultado e avaliação que 

serão demonstrados no decorrer deste trabalho, foi realizando em cinco etapas 

de implementação. Pôde-se observar que a participação, a curiosidade, o 

estímulo, a percepção foram aguçadas. A proposta inicial foi atendida e que 

como crianças respondem muito bem às novas propostas, basta um despertar 

positivo por parte do educador. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Buscando o prazer da leitura por meio dos contos de fadas 

Palavras-chave: Leitura, contos de fadas, leitor crítico 

Resumo: A literatura infantil tem um papel fundamental para o estímulo da 

criança, cujo seu desenvolvimento motor e mental está em plena formação. Os 

contos de fadas, certamente, vêm para complementar esse processo. O objetivo 

é desenvolver nos alunos o espírito crítico e a compreensão dos textos literários 

para que se tornem sujeitos atuantes na sociedade contemporânea. O método a 

ser trabalho propõe que o aluno alcance uma postura mais consciente quanto à 

Literatura, os textos selecionados devem referir-se ao universo do aluno. Deve-

se desenvolver a reflexão, transformando o aluno em um agente de 

aprendizagem, enriquecendo-o intelectualmente. Haverá cinco etapas de 

implementação do projeto, sendo a primeira a determinação do horizonte de 

expectativa, onde se fará um diálogo com os alunos para identificar em que nível 

de leitura este se encontra. Na segunda serão levados para a classe textos 

literários que os alunos apreciem, e as estratégias deverão ser trabalhadas na 

forma que eles conheçam e não tenham dificuldades. Na terceira fase a estrutura 

do texto a ser apresentado manterá a mesma temática, porém, serão alterados 

os outros aspectos, exigindo do leitor mais atenção e raciocínio para a 

compreensão. A próxima etapa é de questionamento do material literário 

trabalhado. Na quinta e última etapa, os alunos estarão conscientes das 

aquisições feitas com a leitura e das alterações vividas por meio da experiência 

com a literatura, assim sendo, eles buscarão outras leituras, e isso ampliará 

ainda mais os seus horizontes. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSILDA DE MIRANDA SANTOS 

ORIENTADOR: Patricia Cristina de Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O gênero discursivo Artigo de Opinião na prática da sala de aula 

Palavras-chave: Gênero Discursivo; Artigo de Opinião; Leitura; Produção 

Textual. 

Resumo: A preocupação com o ensino da leitura e escrita tornou-se constante 

na escola, devido, principalmente, aos baixos resultados obtidos em exames 

destinados a aferir a competência leitora e discursiva dos alunos. Em virtude 

dessa situação, cada vez mais, investiga-se e estuda-se o assunto, na tentativa 

de encontrar uma maneira de fazer com que os alunos adquiram o hábito de ler 

e assim possam produzir textos de circulação social e não apenas escolar. No 

intuito de contribuir para a solução deste problema, este artigo, vinculado ao 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), tem por objetivo 

mostrar como foi desenvolvido o projeto, O Gênero Discursivo Artigo de Opinião 

na Prática da Sala de Aula, o qual fundamentou-se na concepção dialógica da 

linguagem e na teoria dos gêneros propostas por Bakhtin (1992; 2003). A 

sistematização do trabalho de intervenção pedagógica deu-se em forma de 

encaminhamentos metodológicos, baseados no Plano de Trabalho Docente, 

elaborado por Gasparin (2009). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Gênero Discursivo Artigo de Opinião na Prática da Sala de Aula 

Palavras-chave: Gênero discursivo; Leitura; Produção Textual; Artigo de 

Opinião. 

Resumo: O material didático-pedagógico, ora disponibilizado, propõe um 

trabalho centrado na leitura e também na escrita, utilizando-se o gênero artigo 

de opinião. O gênero em pauta faz parte do cotidiano dos alunos. Seu conteúdo 

temático sempre traz questões polêmicas que geram discussões, controvérsias 

e diferentes pontos de vista. Por isso, acreditamos que a proposta de trabalho 

irá instigar os educandos e isso proporcionará o desenvolvimento do domínio 



discursivo, contribuindo, dessa forma, para inseri-los de forma crítica na 

sociedade. Pretendemos, também, a partir deste trabalho, buscar soluções para 

os problemas ligados à prática da produção textual, que, muitas vezes, passa 

despercebida nas salas de aula. Por conseguinte, a produção didático-

pedagógica que compõe esta unidade didática retrata uma proposta de trabalho 

para a 3ª série do ensino médio. As atividades de leitura e produção textual, aqui 

propostas, dar-se-ão em forma de encaminhamentos metodológicos, baseados 

no Plano de Trabalho Docente elaborado por Gasparin (2009). Para o autor, 

“este trabalho tem a Teoria Dialética do Conhecimento e a Teoria Histórico-

cultural como suporte epistemológico, e representa um esforço e uma tentativa 

de traduzir para a prática docente e discente a pedagogia histórico-crítica” 

(Gasparin, 2009, p.10). 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE APARECIDA BENDER FERREIRA CORREA 

ORIENTADOR: Neiva Maria Jung 

IES:  UENP 

Artigo  
Título: DAS ATIVIDADES DE ORALIDADE PARA RETEXTUALIZAÇÃO 

ESCRITA DO GÊNERO MEMÓRIAS LITERÁRIAS: O aluno com voz e com vez 

Palavras-chave: Oralidade; Entrevista; Retextualização escrita; Memórias. 

Resumo: Os documentos oficiais de Língua Portuguesa recomendam trabalhar 

com a oralidade e a escrita, de forma que o aluno perceba o que constitui cada 

uma dessas práticas. Diante desse cenário, optou-se por observar a aplicação 

de um conjunto de atividades ligadas entre si, por meio de um trabalho com 

gêneros da oralidade – entrevista e relato de experiência, e gêneros da escrita – 

entrevista e memórias, bem como quais são as adequações necessárias para 

reescrever um gênero oral em um gênero escrito, além disso, apresentar 

propostas sobre a maneira como os professores de Língua materna podem 

abordar esses dois eixos, visando contribuir com práticas linguageiras voltadas 

para o ensino da oralidade por meio da retextualização (MARCUSCHI, 2010). 

Estes estudos foram empreendidos em grupo de alunos de 1º Ano do Ensino 

Médio de uma escola pública do interior do Estado do Paraná. Devido à 



amplitude dessa temática e a limitação de espaço para análise, optou-se por 

analisar neste artigo: a transcrição da entrevista oral gravada; a primeira 

retextualização (da entrevista e do relato de experiência com mudança de 

modalidade); o texto final (retextualização com mudança de gênero); e por fim, 

a observação da aplicação de questionários. Essa pesquisa obteve vários 

resultados positivos, sendo o mais evidente o amadurecimento linguístico do 

grupo ao terem sido capazes de transformar o texto falado com suas 

características orais em um texto escrito, respeitando as convenções da escrita. 

Ficou dessa forma comprovado que como consta nas DCEs (2007), “O trabalho 

com os gêneros orais deve ser consciente”. Diante das ações dos participantes 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Das atividades de oralidade para a retextualização escrita do gênero 

memórias literárias: O aluno com voz e com vez 

Palavras-chave: Oralidade; retextualização escrita; entrevista; memórias 

Resumo: Desde a publicação dos PCNs, no final da década de 90, vêm sendo 

publicados diversos estudos debatendo o ensino da modalidade oral. De acordo 

com as DCEs (2007), “O trabalho com os gêneros orais deve ser consciente”, ou 

seja, não basta deixar, ou fazer com que o aluno fale, é necessário todo um 

planejamento e encaminhamento, com objetivos claros e práticas linguísticas 

voltadas para o desenvolvimento de habilidades orais. Diante desse cenário, 

optou-se para que esta Produção Didático-Pedagógica esteja devidamente 

relacionando a oralidade e a escrita por meio de atividades de retextualização. 

O que propõe este material é um conjunto sistematizado de atividades ligadas 

entre si, que objetiva contribuir com práticas linguageiras voltadas para o ensino 

da oralidade por meio da retextualização, baseado no modelo e nas propostas 

sugeridas por Marcuschi na obra “Da fala para a escrita: atividades de 

retextualização”. Para tanto, o material apresenta diversas atividades, 

relacionando as modalidades oral e escrita, a temática minha escola e os 

gêneros entrevista e memórias literárias, com a proposição de cada uma das 

etapas a serem seguidas pelos alunos, sempre acompanhadas de informações 

e esclarecimentos direcionados ao professor que pretensa aplicar esta 

sequência didática. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE APARECIDA BRESSAN MORALES 

ORIENTADOR: Vanderleia da Silva Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: O GÊNERO CONTO SOB A PERSPECTIVA DO MÉTODO 

RECEPCIONAL 

Palavras-chave: Método Recepcional; Letramento Literário; Gênero Conto; 

Ensino e Aprendizagem de leitura. 

Resumo: O atual panorama em que se encontra o ensino e aprendizagem da 

leitura, revelador de um número expressivo de analfabetos funcionais, foi o fator 

principal que impulsionou a pesquisa e a implementação de um projeto de leitura, 

cujo método e os resultados serão socializados por intermédio deste artigo. O 

presente artigo aborda o trabalho realizado com a leitura da literatura, 

desenvolvido de acordo com o método recepcional, sistematizado por Aguiar e 

Bordini (1993), em consonância com os estudos sobre letramento, letramento 

literário e pressupostos teóricos relacionados ao ensino de literatura na escola. 

A abordagem literária privilegiou o gênero conto por este se tratar de uma 

narrativa curta e se adequar a turma, oportunizando, também, uma relação com 

os demais gêneros textuais que subsidiaram todo o trabalho. O eixo condutor foi 

o tema “marginalização infantil” e os vários aspectos que o circundam. A 

proposta de leitura foi organizada sob a forma de uma unidade didática e 

aplicada aos alunos do 6º ano do período noturno que traziam no currículo um 

histórico de disfunção idade/série, déficit de aprendizagem, evasão e repetência. 

Estes fatores, além de tornarem a experiência significativa com o trabalho 

sistematizado de leitura, também constituiu um grande desafio diante dos 

entraves que foram enfrentados. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O GÊNERO CONTO SOB A PERSPECTIVA DO MÉTODO 

RECEPCIONAL 

Palavras-chave: Método Recepcional; Estética da Recepção; gênero conto 



Resumo: A leitura constitui uma importante habilidade desenvolvida pelo ser 

humano e é através dela que se pode ter acesso às outras áreas do 

conhecimento. No entanto, é possível verificar que o ensino da leitura apresenta-

se como um dos muitos desafios da escola, uma vez que, no panorama atual, 

observa-se um aumento considerado de analfabetos funcionais. Por isso, se faz 

necessária e urgente a popularização da leitura literária, pois esta se configura 

como uma grande aliada na formação de um leitor autônomo, capaz de 

posicionar-se de forma crítica diante das informações que lhe são impostas. Este 

material tem por objetivo apresentar uma proposta de trabalho através do 

letramento literário para alunos de 5ª série, utilizando-se do gênero conto e 

outros gêneros textuais apresentados de forma sistematizada por intermédio do 

Método Recepcional, que está fundamentado na teoria da Estética da Recepção 

e foi sugerido pelas Diretrizes Curriculares DO PARANÁ – Língua Portuguesa, 

como um instrumento metodológico que poderá ser eficaz nesta proposta de 

ensino da literatura. Esta unidade didática compõe o terceiro capítulo do caderno 

pedagógico intitulado Letramento literário: prática de leitura com o gênero 

dramático, conto e poesia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSILENE VAROTTO 

ORIENTADOR: Suely Leite 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O mundo encantado das fábulas, leitura semiótica e intertextualidade na 

sala de aula 

Palavras-chave: Leitura;Fábula;Semiótica 

Resumo: O presente trabalho visa proporcionar ao aluno a leitura prazerosa e 

releitura crítica do gênero fábula, misturando o linguístico, o textual e o 

conhecimento de mundo para construir o sentido do texto. Dessa forma, o estudo 

da narrativa fabulística ocorrerá em um contexto significativo, o que possibilita 

que os alunos desenvolvam a leitura e a escrita de textos com intenção de 

ensinar, aconselhar, convencer, divertir ou criticar, reconhecendo a importância 

da literatura infantil e a eficácia do gênero fábulas na perspectiva da Semiótica 



Discursiva como estratégia de leitura. Ao se trabalhar a fábula pelo viés da 

semiótica, é possível perceber informações para buscar e analisar elementos 

escondidos nas profundezas textuais procurando um amplo entendimento da 

funcionalidade do texto e suas intenções. Sendo assim, o objeto de estudo da 

semiótica é o texto, entendido por dois pontos de vista complementares: como 

um objeto de significação, com mecanismos sintáticos e semânticos, que 

respondem pela produção de sentido; e como um objeto cultural de 

comunicação, criado num determinado contexto e que dialoga com outros textos. 

Trata-se de uma maneira pessoal de interpretar o valor do processo de 

aprendizagem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O mundo encantado das fábulas,leitura semiótica e intertextualidade na 

sala de aula 

Palavras-chave: Leitura;Fábula;Semiótica 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como plano de trabalho proporcionar ao 

aluno a leitura prazerosa e releitura crítica do gênero fábula, misturando o 

linguístico, o textual e o conhecimento de mundo para construir o sentido do 

texto. Dessa forma, o estudo da narrativa fabulística ocorrerá em um contexto 

significativo, o que possibilita que os alunos desenvolvam a leitura e a escrita de 

textos com intenção de ensinar, aconselhar, convencer, divertir ou criticar. 

Reconhecendo a importância da literatura infantil e a eficácia do gênero fábulas 

na perspectiva da Semiótica Discursiva como estratégia de leitura. Ao se 

trabalhar a fábula pelo viés da semiótica, é possível perceber informações para 

buscar e analisar elementos escondidos nas profundezas textuais procurando 

um amplo entendimento da funcionalidade do texto e suas intenções. Sendo 

assim, o objeto de estudo da semiótica é o texto, entendido por dois pontos de 

vista complementares: como um objeto de significação, com mecanismos 

sintáticos e semânticos, que respondem pela produção de sentido; e como um 

objeto cultural de comunicação, criado num determinado contexto e que dialoga 

com outros textos. Trata-se de uma maneira pessoal de interpretar o valor do 

processo de aprendizagem e aproveitamento evidenciado pela leitura. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROSMARI GNOATTO DAL MOLIN 

ORIENTADOR: Ari Jose de Souza 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA – DO CONHECIMENTO 

PARA A COMPREENSÃO INTERATIVA DO LEITOR 

Palavras-chave: Leitura; fábulas; ensino da literatura. 

Resumo: Este trabalho apresenta a produção pedagógica realizada na Escola 

Estadual Irmão Isidoro Dumont de Itapejara D’Oeste-PR. Sintetiza o trabalho de 

pesquisa acerca do Plano Integrado de Formação Continuada (PDE 2010). O 

estudo promoveu reflexões sobre o Ensino e Aprendizagem de Leitura, para 

tanto, analisamos a fábula: “Alice no País das Maravilhas”, (Lewis Carroll). A 

discussão, inicialmente, envolveu educadores (GTR) que zelam pela leitura da 

literatura como ingrediente essencial ao incentivo à formação do aluno leitor, 

tendo como principal teoria os estudos de Ângela Kleiman, (2008), Jean 

Foucambert, (1994), e Isabel Solé, (2008). Em seguida, realizamos leitura crítica 

de outras fábulas e, por meio de interpretações, reflexões e debates, planejamos 

as histórias e elaboramos a produção de fábulas em quadrinhos. O estudo foi 

realizado com os alunos da sexta série “C” dessa Escola. Por fim, os fabulistas 

promoveram momentos de socialização na escola com a noite cultural; 

realizaram a feira de livros composta de oficinas literárias criativas voltadas para 

o fomento e incentivo a leitura. As famílias marcaram presença na escola nessa 

noite. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensino e Aprendizagem de Leitura - do conhecimento a produção 

interativa do leitor 

Palavras-chave: Leitura; aprendizagem; interação. 

Resumo: Nesta Unidade Didática salientaremos a importância que a literatura 

infantil e infanto-juvenil exerce na vida das crianças, adolescentes e jovens, uma 

vez que ela é fundamental para a aquisição do conhecimento, da recreação, da 

informação e da interação necessárias ao ato de ler. Percebemos que há a 

necessidade da aplicação de atividades coerentes que despertem o prazer de 



ler, na escola, afim de que a leitura se torne uma prática constante na vida dos 

alunos. Para tanto, optamos pelo Gênero Fábulas, por serem textos acessíveis 

na escola e pela beleza das narrativas, capazes de envolver o leitor, 

possibilitando assim, aos alunos/leitores o estabelecimento de relações entre a 

obra literária e suas experiências pessoais e sociais, a fim de ampliar seus 

conhecimentos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROZELAINE PALMIRA COSTA 

ORIENTADOR: Joao Carlos Cattelan 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Uma proposta metodológica de Ensino de Língua Portuguesa a partir do 

gênero discursivo “piada” 

Palavras-chave: gênero discursivo; piada; interpretação; produção 

Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para o Programa PDE 2010, 

bem como faz um relato de sua implementação. A proposta foi desenvolvida na 

oitava série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Presidente Arthur da 

Costa e Silva, na cidade de Terra Roxa, Paraná, pela professora Marli Almeida 

de Jesus. O trabalho contemplou o gênero discursivo “piada”, prevendo que 

despertaria mais o interesse dos alunos pelo conteúdo, propiciando um 

desenvolvimento maior da oralidade, da interpretação, da produção escrita 

(pontuação para produzir sentidos), bem como da utilização dos recursos 

tecnológicos por parte do professor. Durante a aplicação do projeto, observou-

se um interesse maior por parte dos alunos. Houve uma aprendizagem 

significativa quanto à interpretação, bem como à percepção da pontuação e para 

o desenvolvimento da oralidade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uma proposta metodológica de Ensino de Língua Portuguesa a partir do 

gênero discursivo 

Palavras-chave: GÊNERO DISCURSIVO; PIADA; INTERPRETAÇÃO; 

PRODUÇÃO. 



Resumo: Os gêneros discursivos estão presentes nas situações cotidianas do 

convívio social, pois, se observarmos, sem eles, não há interação. O homem, 

como ser social, necessita desenvolver certas habilidades para interagir com o 

outro no convívio social. O trabalho em sala de aula com textos do gênero piada 

é propício por suas características particulares e pelo efeito causado por ela 

como descontração e divertimento, pois o homem é um incansável buscador de 

prazer (FREUD, 1905, p. 123). O trabalho com o gênero discursivo “piada” 

contribui para o desenvolvimento da habilidade de leitura, de interpretação e de 

percepção da pontuação dos textos narrativos, valendo-se para isso, também 

dos recursos tecnológicos como instrumentos para a motivação e melhoria do 

resultado da aprendizagem. Os textos humorísticos servem de ponto de partida 

para o desenvolvimento da competência linguística do aluno. Freud analisa as 

piadas, separando-as em dois tipos: inócuas e tendenciosas. As inócuas 

proporcionam prazer devido às técnicas utilizadas para formá-las; as 

tendenciosas apresentam alguma tendência que acaba gerando a satisfação dos 

desejos inconscientes. Por isso, não se pode precisar se o riso é devido à técnica 

utilizada, ou devido ao pensamento expresso por ela ou, ainda, pela junção 

desses dois elementos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: ROZIANI SERPELONI PIRANI 

ORIENTADOR: Sonia Aparecida Vido Pascolati 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA - A INTERTEXTUALIDADE 

COMO AUXILIAR NA FORMAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEITORA 

Palavras-chave: leitura; letramento; intertextualidade; competência leitora 

Resumo: O presente artigo é um relato de experiência da aplicação de uma 

proposta voltada ao ensino de leitura, focada na intertextualidade, com o objetivo 

de fazer com que o aluno desenvolva a capacidade de ler e interpretar além das 

informações explícitas, visto que os sentidos se produzem no diálogo entre os 

textos. Para isso, e com base nos estudos e conhecimentos adquiridos sobre 

multiletramento e intertextualidade, foi elaborado e aplicado um material didático 



dirigido para turmas de quinta série/sexto ano do Ensino Fundamental. 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: A Intertextualidade como mecanismo auxiliar da competência leitora 

Palavras-chave: Leitura; Multiletramento; Intertextualidade; Competência 

Leitora 

Resumo: O maior desafio da escola hoje é o aprendizado da leitura. Portanto, 

cabe a ela promover o letramento e/ou o multiletramento do aluno para que ele 

alcance a competência leitora. Por isso, é necessário o desenvolvimento de 

mecanismos e estratégias eficazes para a formação do leitor crítico. As 

atividades contempladas pelo presente Material Didático-Pedagógico procuram 

desenvolver um trabalho sistematizado com a intertextualidade, já que para ler 

e escrever com proficiência, além de outros aspectos, é imprescindível estar 

imerso nas relações intertextuais, pois um texto nasce de/em outro. Sendo 

assim, o trabalho com a intertextualidade deve servir para que o aluno não só 

reconheça tal recurso, mas, ao perceber seu uso, melhore seus níveis de 

interpretação de textos, bem como o utilize em sua produções. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RUTE PADILHA 

ORIENTADOR: REGINA MARIA VINK 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Abordagem sociointerativa da escrita: uma ferramenta para o exercício 

da cidadania. 

Palavras-chave: artigo de opinião; sequência didática; escrita, norma padrão. 

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa que 

abordou a prática com o gênero discursivo artigo de opinião numa turma de 

segunda série do ensino médio. Para o trabalho, considerou-se como aspecto 

primordial, a funcionalidade e a importância do artigo de opinião no 



aprimoramento da argumentatividade dos alunos, com o objetivo de 

proporcionar-lhes melhores condições de leitura e escrita no ensino médio. Para 

a implementação do projeto, organizou-se uma sequência didática cujos 

procedimentos em sala abrangeram atividades de análise dos elementos 

temáticos, estruturais, linguísticos e atividade de produção e circulação do 

gênero de acordo com suas características sóciocomunicativas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: sequência didática - artigo de opinião 

Palavras-chave: Produção de texto, cidadania, norma culta 

Resumo: Considerando a resistência dos alunos à escrita, a proposta de 

trabalho visa valorizar a escrita dentro da norma culta como ferramenta para o 

exercício da cidadania por meio de uma sequència didática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: RUTH RAQUEL PESAVENTO 

ORIENTADOR: Antonio Carlos aleixo 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: A PRODUÇÃO DE SENTIDO NA LEITURA DE CONTOS 

Palavras-chave: LEITURA. PRODUÇÃO DE SENTIDO. CONTOS. 

Resumo: ESTE ARTIGO FOCALIZA ALGUNS ASPECTOS EMBASADOS EM 

PESQUISAS SOBRE A FORMAÇÃO DE LEITORES E TEM COMO 

FINALIDADE A PRODUÇÃO DE SENTIDO NA LEITURA DE CONTOS. O 

PROJETO EM TORNO DE UMA PROPOSTA EM FORMA DE UNIDADE 

DIDÁTICA DESENVOLVIDO COM ALUNOS DO ÚLTIMO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NO COLÉGIO ESTADUAL CARLOS GOMES, LOCALIZADO 

NA CIDADE DE UBIRATÃ-PR, PERÍODO VESPERTINO (CONTRATURNO). A 

PROPOSTA VINCULADA A PRÁXIS CONDUZ O ALUNO NA AQUISIÇÃO DE 

SENTIDO COMO IMPULSIONADOR DA PRODUTIVIDADE ESCOLAR 

ENQUANTO LEITOR DA FICÇÃO E DA REALIDADE, TENDO O PROFESSOR 

COMO MEDIADOR CONSTANTE NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. 

O MÉTODO UTILIZADO PARA A LEITURA BASEIA-SE NA ESTÉTICA DA 



RECEPÇÃO OU MÉTODO RECEPCIONAL, PROPOSTO PELAS 

PROFESSORAS MARIA DA GLÓRIA BORDINI E VERA TEIXEIRA AGUIAR NA 

OBRA \"FORMAÇÃO DO LEITOR\" (1993) E PREVÊ CINCO ETAPAS 

RELACIONADAS AO HORIZONTE DE EXPECTATIVAS DO ALUNO: 

DETERMINAÇÃO, ATENDIMENTO, RUPTURA, QUESTIONAMENTO E 

AMPLIAÇÃO. O MAIOR LANÇADOR DA CHAMADA ESTÉTICA DA 

RECEPÇÃO FOI HANS ROBERT JAUSS, PROFESSOR DE CIÊNCIA DA 

LITERATURA NA ESCOLA DE CONSTANÇA (ALEMANHA). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A PRODUÇÃO DE SENTIDO NA LEITURA DE CONTOS 

Palavras-chave: LEITURA; PRODUÇÃO; SENTIDO 

Resumo: O PRESENTE MATERIAL VISA TRABALHAR O PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE SENTIDO NA LEITURA DOS ALUNAOS DA 8ª SÉRIE E 

TENTAR BUSCAR RESPOSTAS CENTRADAS NA LEITURA DOS 

ESTUDANTES.PROCUROU-SE TRAZER ALTERNATIVAS PARA ENTENDER 

TODA IMPORTÂNCIA DO PROCESSO PARA A FORMÇÃO CRÍTICA DOS 

ESTUDANTES DE LÍNGUA PORTUGUESA. FACE A ESSA PRESPECTIVA É 

QUE OS EDUCADORES ESTUDAM MÉTODOS E METODOLOGIAS A FIM DE 

AMENIZAR OS PROBLEMAS COM LEITURA QUE PERMEIAM AS ESCOLAS 

E A NECESSIDADE DOS SUJEIITOS-LEITORES COMPARTILHAREM A 

EXPERIÊNCIA DIALÓGICA ENTRE AUTOR, OBRA E LEITOR TENTANDO 

TRANSFORMAR OS ALUNOS EM SUJEITOS MELHORES, PARA SEREM 

CAPAZES DE REFLETIREM, EMITIREM JUIZO SOBRE SEUS PROBLEMAS 

EM CONSONÂNCIA COM OS PROBLEMAS DA SOCIEDADE BRASILEIRA. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SALVADOR DE BRITO GONDIM 

ORIENTADOR: LUCIANA CRISTINA FERREIRA DIAS 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A arte de contar histórias como um incentivo à leitura e à produção 

escrita. 



Palavras-chave: Alunos; Contação de Histórias; Escola; Leitura 

Resumo: O presente estudo versa sobre a contação de histórias como prática 

de incentivo à leitura. Para tentar dar conta da temática, o estudo baseou-se na 

seguinte metodologia: a) revisão bibliográfica, a fim de conceituar a prática da 

contação de histórias e a estrutura narrativa da história contada; b) apresentação 

de algumas considerações sobre o livro, os fantoches, o velcômetro, as 

dobraduras, a marionete e o teatro de sombras, como recursos para que o aluno 

possa contar a sua própria história e; c) implementação de uma pesquisa-ação 

com o intuito de verificar a viabilidade da contação de histórias como incentivo à 

leitura. A pesquisa-ação culminou em uma intervenção pedagógica no Colégio 

Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental e Médio, numa turma da 6ª 

série / 7ª ano do Ensino Fundamental, onde foram aplicadas aulas divididas em 

seis etapas de planejamentos. Em cada planejamento, foi adotado um recurso 

(livro, fantoches, velcômetro, dobraduras, marionetes e teatro de sombras) para 

a contação de histórias. O estudo indica que a contação de histórias é viável 

para incentivar o gosto e hábito pela leitura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A arte de contar histórias como um incentivo à leitura 

Palavras-chave: Aluno; Contação de Histórias; Leitura; Produção Escrita. 

Resumo: A unidade didática é uma produção didáticopedagógica voltada para 

o estudo da contação de histórias como um incentivo para a leitura. É 

direcionada à ação docente, de modo que contempla textos que objetivam o 

aprofundamento teórico/metodológico acerca do tema. Acreditamos que a 

contação de histórias é uma estratégia diferente de incentivar a leitura, uma vez 

que contar histórias é saber criar um ambiente de encantamento, suspense, 

surpresa e emoção, no qual o enredo e personagens ganham vida, 

transformando tanto o narrador como o ouvinte. No entanto, a unidade didática 

proposta não deve ser interpretada como um manual, mas como um passo inicial 

de aprofundamento teórico/metodológico. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA APARECIDA PESSETTI PERON 



ORIENTADOR: Rita das Gracas Felix Fortes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Uma leitura da condição feminina nos contos “SOTA E BARLA”, 

“O PRIMO” E “MAS VAI CHOVER” 

Palavras-chave: Leitura; Dupla moral patriarcal; “Sota e Barla”; “O Primo”; “Mas 

Vai Chover” 

Resumo: O presente artigo trata das dificuldades de aprendizagem na aquisição 

da leitura e da escrita e seu principal objetivo é conhecer quais são as causas 

encontradas no contexto escolar que dificultam o aprendizado das habilidades, 

além de fornecer aos professores subsídios teóricos que venham a fortalecer a 

práxis pedagógica, possibilitando, assim, uma intervenção de acordo com o ritmo 

de aprendizagem de cada aluno. Desse modo, vislumbrar a leitura e a escrita 

como essenciais para o exercício da cidadania é compreender que estão 

indissociavelmente interligadas e que a prática constante delas estabelece 

comunicação com o mundo, tornando o indivíduo que a utiliza um agente de 

conhecimentos. Nesse sentido, o artigo objetiva analisar comparativamente os 

contos “Sota e Barla”, de João Guimarães Rosa, “O Primo”, de Dalton Trevisan, 

e “Mas Vai Chover,” de Clarice Lispector, com a finalidade de compreender como 

esses autores se atêm à contraposição entre a condição masculina e a feminina 

em relação à dupla moral patriarcal. Em “Sota e Barla”, Guimarães Rosa destaca 

as motivações sociais que levaram Doriano a optar por casar-se com a donzela 

Bici e a desistir de Aquina, de quem ele também gostava muito e com a qual 

cogitou casar-se, a despeito de sua condição de mulher “desfrutável”. No conto 

“O Primo”, Dalton Trevisan discute como o profundo amor não é forte o suficiente 

para romper com os preconceitos morais e sociais de Bento, que, por sentir-se 

traído, não consegue conviver com a mulher que ama. Em “Mas Vai Chover”, 

Clarice Lispector aponta como, a despeito da liberação feminina e da 

independência econômica e social da mulher da segunda metade do século XX, 

o homem, mesmo quando na condição de prostituto, ainda é quem determina os 

rumos da história. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Uma leitura da condição feminina nos contos “Sota e Barla”, “O Primo” e 

“Mas Vai Chover” 

Palavras-chave: Dupla moral patriarcal, “Sota e Barla”, “O Primo”, “Mas Vai 

Chover” 

Resumo: A produção didática tem como alvo: os alunos da 3º série do Ensino 

Médio, com vistas a contribuir para que os alunos superem suas dificuldades e 

desinteresse em relação à leitura como um todo e à das obras literárias em 

especial; os professores de Língua Portuguesa, aos quais pretende-se 

disponibilizar elementos analíticos que garantam a eficácia da leitura e análise 

dos contos a serem estudados. Far-se-á a leitura e análise dos contos “Sota e 

Barla”, de João Guimarães Rosa, “O Primo”, de Dalton Trevisan e “Mas Vai 

Chover,” de Clarice Lispector, com o objetivo de compreender como estes 

autores se atém à contraposição entre a condição masculina e a feminina – em 

relação à dupla moral patriarcal e ao comportamento sexual – com vistas a levar 

os alunos a refletirem sobre as relações sociais e familiares dos homens e 

mulheres . Analisar-se-á a contraposição entre a virgem e a “mulher experiente” 

no conto “Sota e Barla”; discutir-se-á no conto “O Primo” como o profundo amor 

de Bento não é suficientemente forte para romper com os preconceitos morais e 

sociais; apontar-se-á no conto “Mas Vai Chover”, como, a despeito da liberação 

feminina e da independência econômica e social da mulher, o homem, ainda é 

quem determina os rumos da história. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA MARA NOSCHANG 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Cartas do leitor: questão de sujeito, de memória e de ideologia. 

Palavras-chave: leitura; discurso;interpretação; carta do leitor 

Resumo: O artigo aqui apresentado tem o objetivo de relatar os resultados do 

trabalho de leitura e de interpretação, resultado do projeto PDE \"Cartas do leitor: 

uma questão de sujeito, de memória e de ideologia\", realizado pela professora 

PDE-2010, no ano de 2011, além da implementado aplicada com alunos do 



quarto ano do período noturno, do Curso de Formação de Docentes Integrado, 

em uma escola pública do Paraná. Tal trabalho de leitura se sustentou na teoria 

da Análise de Discurso de origem francesa e teve como corpus, textos 

pertencentes ao gênero discursivo cartas do leitor versando sobre três temas 

distintos e publicadas em diferentes edições da revista Veja. O objetivo principal 

deste trabalho era alcançar um desenvolvimento concreto do potencial de leitura 

do aluno que ultrapassasse a simples decodificação ou reprodução do que foi 

lido, com fins a uma postura crítica com diferentes formas de vivenciar e 

compreender o mundo, além de ajudar na transformação desse leitor como 

sujeito social, menos ingênuo e mais atuante nas práticas de letramento da 

formação social, considerando a interpelação pela ideologia e pelo inconsciente. 

Os resultados apresentados propiciam algumas reflexões sobre a aplicação da 

teoria da Análise de Discurso nas práticas de leitura no Ensino Médio. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Cartas do Leitor: questão de sujeito, de memória e de ideologia. 

Palavras-chave: carta do leitor;discurso; sujeito; memória; ideologia. 

Resumo: As cartas do leitor encaminham para discursos e fazem sentido em 

relação a quem escreveu, a quem lê, ao veículo de comunicação, à matéria 

sobre a qual versa a carta e as suas condições de produção, pois o sujeito que 

as escreve inscreve-se em formações discursivas e ocupa uma posição na 

formação social, falando desse lugar. É a linguagem que dá sentido à relação 

desse sujeito com o mundo e é no discurso que ele se constitui e constitui a sua 

realidade. O objetivo desse trabalho é realizar a leitura e a 

interpretação/compreensão para que haja uma nova relação do sujeito-leitor com 

a textualidade das cartas, apontando para diferentes formas de ver o objeto 

discursivo, pelo trabalho de ressignificação, de memória. O trabalho a ser 

realizado é a de leitura e compreensão/interpretação dessas cartas na sala de 

aula considerando uma postura crítica com as diferentes formas de vivenciar e 

compreender o mundo, além de ajudar a transformar o homem como sujeito 

social, atuante nas práticas de letramento da formação social, considerando a 

interpelação pela ideologia e pelo inconsciente. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA MARA WELTER TOALDO 

ORIENTADOR: Celia Bassuma Fernandes 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A PROPAGANDA NA SALA DE AULA: Uma proposta de ensino 

Palavras-chave: propaganda;leitura;interpretação; cidadania 

Resumo: Sob o quadro teórico da Análise do Discurso de orientação francesa, 

pretendemos estimular os sujeitos-alunos a lerem propagandas de forma crítica, 

levando em conta as formações ideológicas nelas sedimentadas, bem como as 

condições de sua produção. Após a leitura de textos publicitários, eles foram 

orientados de modo a reconhecer os procedimentos discursivos utilizados para 

convencer o sujeito-consumidor a adquirir determinado produto, bem como 

problematizar questões ligadas à sociedade de consumo. Com este trabalho, 

esperamos, também, que esses sujeitos se tornem aptos a identificar os vários 

discursos e as ideologias presentes em outros gêneros textuais, contribuindo 

assim para torná-los sujeitos-leitores competentes e cientes do seu lugar na 

sociedade. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A PROPAGANDA NA SALA DE AULA: Uma proposta de ensino 

Palavras-chave: propaganda; leitura; interpretação; cidadania 

Resumo: Há um número significativo de alunos que encontram dificuldades em 

relação à leitura tanto daquilo que está dito quanto do que não está. Sabe-se 

que a produção de discursos se dá conforme as condições histórico-sociais e a 

posição que o sujeito da enunciação ocupa no momento em que produz 

determinado enunciado. Sabe-se também que a interpretação não pode ser vista 

como mera decodificação, já que a linguagem é igualmente histórico-social e, 

portanto, os significados estão condicionados a esses fatores. Sendo assim, esta 

Unidade Didática propõe estimular o aluno a ler textos publicitários de forma 

crítica, levando em conta as formações discursivas neles sedimentadas, bem 

como o momento histórico-social de sua produção. É importante conscientizar 

os educandos de que, além do papel de persuadir o consumidor a adquirir 

determinado produto, a propaganda também é importante agente formador de 



opiniões. Após a leitura de textos publicitários previamente selecionados, o aluno 

deverá perceber o que os motiva, quais ideologias veiculam, quais vantagens 

decorrem da aceitação/rejeição do produto que as propagandas anunciam, 

quem será beneficiado com a compra do produto em questão e, em especial, 

reconhecer que procedimentos discursivos esse tipo de texto utiliza para 

convencer o sujeito-consumidor a adquirir determinado produto. O aluno será 

estimulado, ainda, a problematizar questões ligadas à sociedade de consumo. O 

objetivo principal de tal atividade é contribuir na formação de jovens cidadãos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA MARLI TRINDADE 

ORIENTADOR: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Adidatização da obra adaptada "Odisseia" de Ruth Rocha como fruição 

à leitura. 

Palavras-chave: leitura; retextualização; história em quadrinhos; literatura 

adaptada; Odisseia. 

Resumo: Este artigo, parte da implementação do projeto PDE, tendo por objetivo 

apresentar uma intervenção pedagógica realizada no Colégio Estadual Avelino 

Antonio Vieira – Ensino Fundamental e Médio, colégio da rede pública do Estado 

do Paraná. Percebendo-se a relevância de trabalhar com a didatização da obra 

adaptada de Ruth Rocha como fruição à leitura e da apreciação do filme “A 

Odisseia”, que conta a aventura de Ulisses relatada na obra, deu-se início às 

demais atividades de contextualização histórica e outros itens trabalhados a 

partir desta literatura. Os alunos de 6ª séries participaram das atividades no 

ambiente escolar e também fora dele. Nesse artigo analisaremos o resultado do 

ponto de vista da reelaboração de significado apreendido depois da leitura da 

obra de (re)contar o que foi lido por meio de História em Quadrinhos. Os 

resultados obtidos demonstram que a leitura da obra serviu de incentivo para 

outras leituras e também percebemos que dessa forma podemos desenvolver o 

potencial de leitura dos educandos, o potencial de usar outro suporte linguístico 

para transmitir uma mensagem e melhorar o rendimento da aprendizagem, 



usufruindo de outras obras literárias sempre tão presentes no cotidiano escolar 

e no patrimônio cultural da humanidade 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A didatização da obra adaptada 

Palavras-chave: Leitura;Odisséia;Atividades;Mitologia Grega. 

Resumo: O presnte projeto de leitura visa desenvolver a competência leitora do 

aluno no contexto escolar e fora dele. No intuito de se obter êxito e considerando 

a viabilidade de sua implementação, o presente projeto fará o uso da obra 

adaptada “Odisséia” de Ruth Rocha, oportunizando aos jovens uma proximidade 

com clássicos literários de forma mais lúdica. Essa obra épica literária é bastante 

instigante e mexe com o imaginário criativo podendo servir de incentivo a outras 

leituras clássicas e outros gêneros. Quando um aluno lê, escreve e se comunica 

melhor, adquire os requisitos necessários para ter sucesso em qualquer 

disciplina, pois, interpretando e desenvolvendo a capacidade de recontar numa 

perspectiva crítica as informações que assimilou, além de elaborar novas 

produções, buscar outras leituras, o educando constrói conhecimentos, amplia 

sua visão de mundo, compreende e interage em seu contexto social com mais 

eficiência. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA BELCHIOR FAZOLLI 

ORIENTADOR: Evandro de Melo Catelao 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O ENSINO/APRENDIZAGEM DO GÊNERO NOTÍCIA: uma proposta 

sociodiscursiva de leitura no ensino médio 

Palavras-chave: Gêneros; Notícia; Ensino Médio; Educação. 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma sequência 

didática com atividades que pudessem suprir as necessidades envolvendo a 

leitura dos diferentes gêneros de texto. Para tanto, o projeto contou com os 

pressupostos do interacionismo sociodiscursivo como ferramenta teórica e como 

objeto para o trabalho em sala para o desenvolvimento das atividades com 



alunos do ensino médio. Por meio da leitura dos textos escolhidos do gênero 

notícia, a compreensão e atividades foram exercitadas e finalizou-se com uma 

produção de texto sobre um fato real vivido pela sala de aula. Como resultado 

percebeu-se que os alunos desenvolveram suas capacidades de compreensão, 

interpretação, bem como de aperfeiçoamento linguístico em atividades de 

reflexão. Na produção final, os alunos tiveram a chance de reconhecer o texto 

como um gênero e se projetar como sujeitos produtores/interpretadores no meio 

sociodiscursivo em que estão inseridos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Os pressupostos do interacionismo sociodiscursivo no trabalho com o 

gênero notícia em sala de aula 

Palavras-chave: gênero;notícia;didática. 

Resumo: O projeto os pressupostos do interacionismo sociodiscursivo no 

trabalho com o gênero discursivo notícia em sala de aula, tem como objetivo 

proporcionar ao aluno a análise para que ele produza inferências a partir de 

pistas textuais.Conforme Bonini, Rojo temos as posições teóricas de Bakhtin. No 

estudo dos gêneros - segundo Bronckart - a organização dos gêneros apresenta-

se para os usuários de uma língua. O procedimento inicial será o trabalho com 

a pré-leitura, estrutura e inferências.O resultado esperado do aluno com o gênero 

textual:notícia, é que ele possa reconhecer as características, finalidade, tipos 

de acontecimentos, em que contexto circula e como é a linguagem na sua 

elaboração. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DA SILVA TONELLO 

ORIENTADOR: Aecio Flavio de Carvalho 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Entre as linhas do texto: o conto na formação de leitores 

Palavras-chave: Leitura; literatura; conto; formação de leitores. 

Resumo: O presente artigo tem como intuito divulgar a Implementação do 

Projeto de Intervenção Pedagógica do PDE na 2ª e 3ª séries do Ensino Médio 



do Colégio Estadual Marechal Costa e Silva, em Cidade Gaúcha – Paraná. Este 

projeto foi pensado e executado baseando-se em duas realidades da escola 

pública do Paraná: As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa e a prática 

docente. As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa contemplam a teoria 

sociointeracionista da linguagem e têm a leitura como um dos eixos norteadores 

do ensino-aprendizagem. A prática docente, por sua vez, constata a carência de 

leitura e a dificuldade do educando em perceber os elementos explícitos e 

implícitos do texto. Fica, portanto, evidente a necessidade de pesquisar e praticar 

estratégias que levem à formação do hábito de leitura e consequentemente, a 

formação de leitores mais proficientes. O método utilizado para dar 

embasamento ao projeto foi o Método Recepcional sugerido pelas Escritoras 

Bordini e Aguiar. O Gênero textual escolhido para desenvolver a proposta foi o 

conto. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: ENTRE AS LINHAS DO TEXTO: O CONTO NA FORMAÇÃO DE 

LEITORES 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Conto; Conhecimento. 

Resumo: A presente Unidade Didática foi desenvolvida com base nas Diretrizes 

Curriculares de Língua Portuguesa que contemplam a leitura como um dos três 

eixos norteadores do ensino-aprendizagem da língua.Outro motivo para a 

escolha desse tema é que na prática docente observa que, de maneira geral, os 

alunos não têm interesse pela leitura, principalmente de textos literários. Diante 

disso, a Unidade Didática sobre leitura de contos objetiva estimular o hábito de 

ler no educando e, a partir do gosto pela leitura, levá-lo à leitura mais 

aprofundada de textos. A metodologia utilizada baseia no Método Recepcional 

(Bordini e Aguiar). O referido método propõe o desenvolvimento de cinco etapas 

de leitura. A primeira etapa parte do conhecimento e expectativas do aluno/leitor 

e percorre as demais etapas para chegar à ampliação do conhecimento do 

mesmo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SANDRA REGINA DE SOUZA 



ORIENTADOR: Vanderleia da Silva Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: POESIA E LETRAMENTO: a literatura e a formação do leitor 

Palavras-chave: Letramento Literário; Poesia; Sequência expandida; Ensino e 

Aprendizagem de leitura. 

Resumo: Este artigo apresenta uma prática pedagógica organizada e 

vivenciada a partir de pressupostos teóricos e metodológicos que proporcionam 

condições para o trabalho com leitura, interpretação, escrita e oralidade tendo 

como corpus poesias de autores clássicos da literatura. Neste caso, a poesia foi 

escolhida como gênero textual principal para o desenvolvimento do projeto que 

foi sistematizado em um caderno pedagógico contendo atividades organizadas 

seguindo proposta da Sequência Expandida (Cosson,2007). 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Letramento literário: a poesia no espaço escolar. 

Palavras-chave: Letramento literário; Poesia; Ensino de Literatura. 

Resumo: Entende-se que a poesia é um gênero literário que, atualmente, tem 

sido esquecido, tanto na escola quanto como leitura apenas por lazer, sem 

sistematização formadora. Uma vez que a leitura de poesias desperta no leitor 

uma gama de emoções e sentimentos considerou-se, na formulação da 

proposta, que esta deveria fazer parte da vida diária do ser humano. Ancorada 

em referencial teórico sobre literatura e ensino, a proposta parte da 

sistematização sugerida por Cosson (2007) denominada Sequência expandida 

para o desenvolvimento de diversas atividades de leitura e produção de poesia 

em sala de aula. A unidade compõe o caderno pedagógico Letramento literário: 

prática de leitura com o gênero dramático, conto e poesia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SEDINEIA AZARIAS 

ORIENTADOR: Neil Armstrong Franco de Oliveira 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  



Título: Uso das tecnologias em sala de aula nos processos do ensino da escrita 

em blog. 

Palavras-chave: Gêneros Textuais; Novas tecnologias; Blog; Produção Escrita 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da 

implementação do Projeto de Intervenção, como parte das ações de Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, aplicada no segundo semestre de 2011 

no Colégio Estadual Dom Bosco, em Mariluz–PR. Esse projeto foi desenvolvido 

por meio da criação de um Blog Educativo na internet, como recurso pedagógico, 

por meio de aulas de leitura e estudo de textos verbais e não verbais e da 

produção de textos, pesquisas direcionadas e postagem do material produzido 

pelos alunos no Blog Educativo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Uso das tecnologias em sala de aula nos processos do ensino da escrita 

em blog 

Palavras-chave: Blog; aprendizagem; escrita 

Resumo: A influência das tecnologias na sociedade, tanto nas práticas sociais, 

educação, saúde, lazer e pesquisas é fato que nos fascina e provoca mudanças 

sociais e culturais. Portanto, faz-se necessário incluir essa transformação 

tecnológica no ensino da escrita possibilitando sua compreensão e produção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SEILA MARIA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: SONIA MERITH CLARAS 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A LEITURA NA ERA DIGITAL: UMA PROPOSTA DE TRABALHO 

PEDAGÓGICO COM O GÊNERO DISCURSIVO HQ 

Palavras-chave: Leitura; HQs; ambiente virtual. 

Resumo: A era digital apresenta um novo perfil de leitor, com pouca paciência, 

como é típico dos jovens, mais ágil e que gosta da leitura cheia de idas e vindas, 

dinâmica e mais lúdica. Dentro desse contexto, o projeto, desenvolvido na da 

área de Ensino e Aprendizagem de Leitura e aplicado na 1ª série do Ensino 



Médio do Col. Est. Castelo Branco, no turno diurno, na cidade de Itapejara 

D’Oeste, tinha como propósito desenvolver atividades de leitura digital com as 

HQs (Histórias em Quadrinhos), principalmente as da Turma da Mônica Jovem, 

do Maurício de Sousa. As HQs trabalhadas são o que temos de mais parecido, 

impresso em papel, como o dinamismo virtual e que aborda temas adequados a 

essa idade. Histórias que apresentam quadro a quadro imagens, balões, letreiros 

e muitas onomatopeias. Tudo se aproxima muito da linguagem rápida, cifrada, 

cheia de abreviações do mundo virtual. O trabalho em pauta traça um perfil do 

aluno adolescente que frequenta a escola pública, discute possibilidades de 

trabalho e reflete, ainda, um pouco sobre os problemas estruturais enfrentados 

dentro do sistema educacional. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura na Era Digital 

Palavras-chave: Leitura; Digital; Hipertexto; HQ. 

Resumo: Esse projeto será desenvolvido na da área de Ensino e Aprendizagem 

de Leitura e será aplicado na 1ª série do Ensino Médio do Col. Est. Castelo 

Branco na cidade de Itapejara D’Oeste. Questiona sobre: Como é o texto virtual? 

Onde podemos encontrá-lo? Como podemos lê-lo? Como trabalhar com esse 

universo sem perder o foco no labirinto de informações chamado internet? A era 

digital apresenta um novo perfil de leitor, com pouca paciência, como é típico dos 

jovens, mais ágil e que gosta dessa leitura cheia de idas e vindas. Dentro desse 

contexto, o projeto quer propor atividades de leitura digital com as HQs (Histórias 

em Quadrinhos), principalmente as da Turma da Mônica Jovem, do Maurício de 

Sousa, que são o que temos de mais parecido, impresso em papel, como o 

dinamismo virtual. Histórias que se apresentam quadro a quadro, imagens, 

balões, letreiros e muitas onomatopéias, tudo se aproxima muito da linguagem 

rápida, cifrada, cheia de abreviações do mundo virtual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SELMA MARY SARAVALLI DE TOLEDO 

ORIENTADOR: FLAVIO BRANDAO SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 



Artigo  
Título: QUEM CONTA UM CONTO... uma prática de leitura e produção 

Palavras-chave: conto; leitura; escrita. 

Resumo: Ler e escrever devem ser considerados dois atos inseparáveis. A 

prática de leitura favorece a escrita, ou seja, quem tem o hábito de ler textos 

diversos tem mais condições de refletir sobre as ideias e formular opiniões. 

Afinal, ao escrevermos um texto temos nossa opinião formada acerca do assunto 

a ser desenvolvido, a partir das nossas leituras feitas anteriormente. Antes de 

solicitar a produção de um texto aos alunos, faz-se necessário, portanto, 

proporcionar e/ou ampliar seus conhecimentos acerca do assunto que será 

tratado, a adequação ao gênero textual, por meio de muitas leituras e 

discussões. Acreditando nessa interação entre leitura e produção escrita, surgiu 

este projeto de intervenção pedagógica, que teve como alvo alunos da 8ª série 

ou 9º ano, regularmente matriculados no período matutino, do Colégio Estadual 

Costa Monteiro, Nova Esperança, Paraná. As estratégias didáticas elaboradas 

visam a incentivar e a ampliar as habilidades de leitura e escrita do aluno, como 

forma de contribuir para a formação de um sujeito crítico e participativo, capaz 

de utilizar a linguagem competentemente nas mais diversas situações de 

comunicação oral e escrita. Após a aplicação do material didático produzido, 

percebemos a importância da leitura e da escrita na vida dos nossos alunos, 

tornando-os indivíduos com melhores condições de fazer valer seus direitos no 

meio social em que estão inseridos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Quem conta um conto...uma prática de leitura e produção 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; gênero textual; conto 

Resumo: O presente projeto visa aproximar os jovens alunos de bons textos, 

aproximando suas experiências de letramento, proporcionar a leitura por prazer 

e escrever com um objetivo: ser compreendido. Devido à importância da leitura 

e da escrita, que nos impõe a vida moderna, surgiu a ideia deste Projeto de 

Intervenção Pedagógica. Sabemos, que é a partir da leitura, que o ser humano 

passa a compreender a realidade em que ele está inserido, chegar a importantes 

conclusões sobre o cotidiano e seus aspectos. A habilidade de leitura é essencial 

para o domínio do saber e oferece o conhecimento de todas as áreas. Tão 



importante quanto a leitura, é a escrita. Vivemos numa cultura 

predominantemente escrita, num mundo permeado por diferentes objetos 

escritos, impressos ou virtuais que exercem sobre nós uma constante interação 

entre as ações de ler e escrever. Cabe à escola o papel de aproximar crianças 

e jovens de bons textos, orientar a leitura e a escrita de bons textos. Ler e 

escrever ou escrever e ler são tão importantes, que uma complementa a outra, 

uma não existe sem a outra. Para as atividades de leitura e escrita, foi escolhido 

um gênero textual: o conto que por ser geralmente um texto curto, vai propiciar 

a leitura de muitos e diversificados textos. O projeto será desenvolvido no 

Colégio Estadual Costa Monteiro, na cidade de Nova Esperança, no ano de dois 

mil e onze. O público-alvo são alunos da oitava do Ensino Fundamental. Após a 

leitura de contos variados, os alunos serão motivados a escrever 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SERGIO LUIS BIRCK 

ORIENTADOR: Joao Carlos Cattelan 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: ARTIGO DE OPINIÃO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA E ESCRITA 

Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: ARTIGO DE OPINIÃO; SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA; LEITURA E ESCRITA. 

Resumo: RESUMO: ESTE ARTIGO APRESENTA O DESENVOLVIMENTO DE 

UMA PRÁTICA ABORDANDO O GÊNERO DISCURSIVO ARTIGO DE OPINIÃO 

ENVOLVENDO ALUNOS DO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. O 

ESTUDO DESTE GÊNERO PRIMOU PELA FUNCIONALIDADE E A 

IMPORTÂNCIA DO ARTIGO DE OPINIÃO NO APRIMORAMENTO DA 

ARGUMENTATIVIDADE DOS ALUNOS, TENDO COMO OBJETIVO 

PROPORCIONAR-LHES MELHORES CONDIÇÕES DE LEITURA E ESCRITA 

JÁ NO ENSINO FUNDAMENTAL. PENSANDO NISSO, ORGANIZOU-SE UMA 

SEQÜÊNCIA DIDÁTICA E, EM SEGUIDA, O SEU CONTEÚDO FOI 

IMPLEMENTADO EM SALA, MAIS PRECISAMENTE, COM ALUNOS DO 

COLÉGIO ESTADUAL NOVO SARANDI - TOLEDO - PARANÁ. OS 

PROCEDIMENTOS ENVOLVERAM ATIVIDADES DE ANÁLISE DOS 



ELEMENTOS TEMÁTICOS, ESTRUTURAIS E LINGÜÍSTICOS E ATIVIDADES 

DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO GÊNERO DE ACORDO COM SUAS 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DISCURSIVAS. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Artigos de Opinião: estratégias de leitura e escrita aliadas às novas 

tecnologias. 

Palavras-chave: Artigo de opinião. Leitura.  escrita 

Resumo: ARTIGO DE OPINIÃO: É um texto produzido tendo como objetivo 

principal defender um ponto de vista, uma opinião sobre algum assunto. 

Portanto, é predominantemente argumentativo. Inicia-se com uma informação 

ao leitor, visando situá-lo no tema  (geralmente polêmico e atual) para em 

seguida, iniciar as argumentações acerca da opinião defendida. A atividade a ser 

implementada terá início quando da apresentação do gênero em questão, em 

seguida será feita uma pesquisa, após serão apresentados alguns textos e, com 

base nestes, uma série de atividades serão realizadas. Em vista disso, o aluno 

será capaz de desenvolver seus textos e poder expô-los para a comunidade 

escolar. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SHEILA TEREZINHA QUEIROZ MANOEL 

ORIENTADOR: Vera Maria Das Neves Ramos 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Leitura de fábulas: contextualizando as diversas possibilidades de 

interpretação do gênero. 

Palavras-chave: Interacionismo sócio-discursivo, Gênero fábula, 

SequênciaDidática. 

Resumo: O presente trabalho tem como finalidade apresentar a implementação 

de uma proposta de intervenção pedagógica na realidade escolar, realizada na 

8 a série do Ensino Fundamental. Escolhemos esta série devido a nossa prática 

docente quando observarmos a dificuldade que os alunos que estão finalizando 

essa etapa escolar apresentam para dar continuidade ao trabalho de proficiência 



lingüística, principalmente na leitura, interpretação e escrita. Tendo o referencial 

teórico pautado nos estudos do Interacionismo Social (BAKHTIN,1992) e no 

Interacionismo Sócio – discursivo (ISD), cujos estudiosos da escola de Genebra 

trazem propostas sobre a utilização dos gêneros textuais em sala de aula (DOLZ, 

NOVERRAZ e SCHNEWLY, 2004). Para o desenvolvimento desse trabalho, 

escolhemos o gênero fábula, gênero pertencente a ordem do narrar (DOLZ, 

SCHNEWLY, 2004) e elaboramos proposta de SD (Sequência Didática) a fim de 

que houvesse um trabalho efetivo, integrando as práticas linguísticas, 

favorecendo, assim, que o uso situado da língua possa contribuir para o 

desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos. Os resultados que obtivemos 

foram realmente melhor do que esperado, mostrando que a elaboração de SDs 

realmente contribui para a leitura e escrita dos alunos, os quais produziram uma 

coletânea de Fábulas. ossa prática docente quando observarmos a dificuldade 

que os alunos que estão finalizando essa etapa escolar apresentam para dar 

continuidade ao trabalho de proficiência lingüística, principalmente na leitura, 

interpretação e escrita. Tendo o referencial teórico pautado nos estudos do 

Interacionismo Social (BAKHTIN,1992) e no Interacionismo Sócio – discursivo 

(ISD), cujos estudiosos da escola de Genebra trazem propostas sobre a 

utilização dos gêneros textuais em sala de aula (DOLZ, NOVERRAZ e 

SCHNEWLY, 2004). Para o desenvolvimento desse trabalho, escolhemos o 

gênero fábula, gênero pertencente a ordem do narrar (DOLZ, SCHNEWLY, 

2004) e elaboramos proposta de SD (Sequência Didática) a fim de que houvesse 

um trabalho efetivo, integrando as práticas linguísticas, favorecendo, assim, que 

o uso situado da língua possa contribuir para o desenvolvimento da leitura e 

escrita dos alunos. Os resultados que obtivemos foram realmente melhor do que 

esperado, mostrando que a elaboração de SDs realmente contribui para a leitura 

e escrita dos alunos, os quais produziram uma coletânea de Fábulas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura de Fábulas contextualizando as diversas possibilidades de 

Interpretação desse gênero 

Palavras-chave: Interacionismo sócio-discursivio; Gêneros textuais; Sequência 

Didática; Fábula. 



Resumo: Para realização da U D, foi feita por meio de S D, o embasamento 

teórico desse trabalho, através estudiosos do interacionismo social, (Bakthin, 

1992) e, especialmente nos estudos desenvolvidos por representantes do 

interacionismo sócio - discursivo de Bronckart (2003) e pelos precursores da 

transposição didática sobre os gêneros textuais em sala de aula Dolz, Noverraz 

e Schneuwly (2004). Será implementado no Colégio Est. Profª Mª Apª C. Salcedo 

E. F. P. na 8ª série A, do Ens. Fund. período da manhã., Objetivando melhorar 

proficiência liguística desses alunos, uma vez que o projeto concebe a leitura 

como instauradora de diálogos, através do gênero fábula, com o propósito de 

instigar a leitura e a formação leitores por meio desse Gênero. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 
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Artigo  
Título: A VISÃO LÍRICA-AMOROSA DA FIGURA FEMININA NOS POEMAS DE 

VINÍCIUS DE MORAES 

Palavras-chave: leitura; texto poético; Vinicius de Moraes; gênero. 

Resumo: A leitura assume um papel fundamental na aprendizagem de todos os 

conteúdos escolares, o sucesso escolar e o exercício pleno da vida cidadã 

implicam o domínio dessa habilidade. Ampliar a capacidade de percepção, 

imaginação e criação do educando em suas estratégias leitoras, foi o objeto 

deste estudo. Desenvolver o trabalho com a leitura de uma forma lúdica, de 

maneira a permitir que o educando pudesse associar prazer e felicidade às 

atividades desenvolvidas, dessa forma, à medida que o educando vai 

desenvolvendo as estratégias leitoras e obtendo experiências positivas com a 

leitura, aprenderá que o universo ficcional pode ser um espaço de reflexão e 

descoberta e a leitura permanecerá associada a sentimentos de alegria, 

esperança ou alívio trazidos pela ficção. Buscou-se, o trabalho com gênero 

poético por ser mais intensa e imediata. Enfocar a temática da mulher por meio 

de análise e compreensão dos poemas de Vinícius de Moraes em uma visão 

lírico-amorosa, aproveitando para tecer aportes históricos da temática nas 



décadas de 1930 e 1940. O resultado foi positivo, já que se percebeu o 

envolvimento do educando nas discussões suscitadas, as quais puderam auxiliá-

los a refletir sobre as questões de gênero e o papel da mulher na sociedade 

atual. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A VISÃO LÍRICO-AMOROSA DA FIGURA FEMININA NOS POEMAS DE 

VINÍCIUS DE MORAES. 

Palavras-chave: POESIA; MULHER; SENSUALIDADE. 

Resumo: A produção didático-pedagógica procura explorar de forma muito 

criativa o percurso da mulher na sociedade contemporânea, valendo-se de 

poemas significativos de Vinícius de Moraes. As atividades propostas criam uma 

saudável interlocução com os alunos, explorando os efeitos de sentido, as 

temáticas, as múltiplas visões da mulher que perpassam o texto. Além disso, 

propõem reflexões, basicamente em atividades intertextuais. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVANA COLLIONE FAIS 

ORIENTADOR: Luciana Brito 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: TEATRO: PASSAPORTE LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

LEITORES LITERÁRIOS A PARTIR DA TEMÁTICA DO PETRÓLEO NA OBRA 

DE MONTEIRO LOBATO 

Palavras-chave: Leitura, Monteiro Lobato, teatro 

Resumo: Atualmente, o processo de ensino/aprendizagem da leitura em sala de 

aula é uma dinâmica que não se efetiva em sua plenitude. O ensino da leitura 

está baseado na utilização de textos fragmentados, comumente, presente em 

livros didáticos, de modo que o aluno não tem a compreensão plena do texto. 

Assim a buscar de outros métodos para que a leitura seja consubstanciada no 

cotidiano escolar é de suma importância. Um desses recursos é o teatro, uma 

vez que esse pode representar uma obra literária, materializando a literatura. O 

objetivo desse artigo é apresentar os resultados do Projeto “Teatro: passaporte 



lúdico para o desenvolvimento de leitores literários a partir da temática do 

petróleo na obra de Monteiro Lobato”. O projeto teve como intuito o 

desenvolvimento de leitores literários através do teatro, ou seja, estimular o aluno 

do ensino médiol, principalmente das séries iniciais, à leitura por meio de 

encenações teatrais de obras consagradas da literatura infanto-juvenil, como as 

de Monteiro Lobato. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Teatro: Passaporte lúdico para o desenvolvimento de leitores literários a 

partir da temática do petróleo na obra de Monteiro Lobato 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Teatro; Monteiro Lobato 

Resumo: A leitura, além de proporcionar a humanização, é elemento útil para o 

desenvolvimento da escrita, vocabulário e principalmente, da interpretação das 

mais diversas leituras de mundo. As encenações teatrais atraem o aluno e 

favorecem uma prática educacional mais coerente com a realidade sóciocultural. 

Assentada nesta premissa, o presente projeto tem por objetivo levantar 

subsídios teóricos para os professores de Língua Portuguesa e Literatura 

montarem suas atividades de leitura a partir da aplicação do teatro na escola, 

com o intuito de desenvolver no aluno o gosto especial pelas atividades de leitura 

e literatura, bem como ampliar seu horizonte de expectativas e sua visão 

enquanto agente integrante de uma realidade social. Para tanto, o referido 

projeto tem como proposta de trabalho a produção de encenação de peças 

teatrais baseadas no estudo da temática do petróleo em duas obras de Monteiro 

Lobato, O Escândalo do Petróleo e o Poço do Visconde, obras que tratam do 

descaso do Estado pelas riquezas do país. Outro fator relevante é a citação do 

munícipio de Ribeirão Claro em uma dessas obras, fato este muito curioso para 

atrair e motivar a leitura das obras literárias pelos nossos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SILVANIRA MARQUES DA SILVA 

ORIENTADOR: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari 

IES:  UFPR 

Artigo  



Título: O uso da canção como elemento motivador no ensino da literatura e de 

LPT(leitura e produção de texto) 

Palavras-chave: Canção; motivação, literatura 

Resumo: Ensinar a ler e a escrever não só absorve o conhecimento como pode 

dar voz ao cidadão, no sentido de que sua interpretação pode gerar a 

transformação do mundo. Este artigo tem como objetivos estabelecer pontes 

entre aspectos do espaço público já frequentados pelo aluno os conteúdos pelo 

aluno com os conteúdos a serem veiculados na disciplina, de modo a recuperar 

o sentido do letramento como inserção nesse ambiente e a obter 

comprometimento e motivação durante o processo de aprendizagem. Usar a 

canção e o que se fala e se comenta sobre a canção como gancho motivador 

para a aprendizagem e mostrar o vínculo entre a canção contemporânea e a 

poesia antiga em língua portuguesa, de modo a diminuir a percepção de 

distância e de estranhamento que o aluno tem a respeito. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O uso da canção como elemento motivador no ensino da literatura e de 

LPT (Leitura e Produção de Textos) 

Palavras-chave: Canção; motivação, literatura; mídia; LPT 

Resumo: Ensinar a ler e a escrever não só absorve o conhecimento como pode 

dar voz ao cidadão, no sentido de que sua interpretação pode gerar a 

transformação do mundo. Este projeto tem como objetivos estabelecer pontes 

entre aspectos do espaço público já frequentados pelo aluno os conteúdos pelo 

aluno com os conteúdos a serem veiculados na disciplina, de modo a recuperar 

o sentido do letramento como inserção nesse ambiente e a obter 

comprometimento e motivação durante o processo de aprendizagem. Usar a 

canção e o que se fala e se comenta sobre a canção como gancho motivador 

para a aprendizagem e mostrar o vínculo entre a canção contemporânea e a 

poesia antiga em língua portuguesa, de modo a diminuir a percepção de 

distância e de estranhamento que o aluno tem a respeito. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SIMONE CORREA PODGURSKI 



ORIENTADOR: ESMERIA DE LOURDES SAVELI 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: LEITURA: OS TEXTOS E SEUS PRETEXTOS 

Palavras-chave: Práticas de leitura; compreensão de textos; gêneros narrativos 

Resumo: Este artigo é uma atividade para o encerramento do Projeto de 

Desenvolvimento Educacional PDE- 2010, e descreve resultados do projeto 

“Leitura: os textos e seus pretextos”, desenvolvido no Colégio Estadual João 

Paulo II de Ensino Fundamental e Médio da rede pública de Arapoti-Pr. O 

referido projeto teve como objetivo desenvolver competências linguísticas e 

cognitivas dos alunos para a leitura e escrita de textos de diferentes gêneros 

narrativos. O projeto desenvolvido procurou abordar, de forma concreta e 

dialógica, os textos narrativos em suas diferentes tipologias. As práticas de 

leitura, propostas em sala de aula, teve como principal objetivo aprimorar a 

compreensão do texto na leitura, na escrita e na oralidade. Esse tripé: leitura, 

escrita e oralidade, estão entrelaçados na prática docente desenvolvida para 

sanar muitas das dificuldades apresentadas pelos alunos nas atividades de 

interpretação, compreensão e nas relações de intertextualidade entre os textos. 

Outro aspecto, que orientou as atividades desenvolvidas no projeto, foi o de 

proporcionar aos alunos condições de reconhecer o gênero textual narrativo em 

sua dimensão social. O projeto possibilitou, ainda, desenvolver um trabalho 

docente mais dinâmico com os diferentes gêneros narrativos. Com o projeto os 

alunos tiveram a oportunidade de vivenciar situações de leitura e de escrita como 

uma prática social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: LEITURA: OS TEXTOS E SEUS PRETEXTOS 

Palavras-chave: Práticas de leitura, interpretação, gênero narrativo 

Resumo: Muitos alunos chegam à 8ª série com dificuldades de interpretação, 

compreensão de texto, de relacionar um texto com outros textos 

(intertextualidade) e principalmente, diferenciar gêneros textuais em suas 

dimensões sociais. Pretende-se com este projeto desenvolver nos alunos da 8ª 

série competências linguísticas e cognitivas para a compreensão da leitura das 

diferentes tipologias do gênero narrativo, com base na construção do sentido do 



texto e do reconhecimento de sua função social. O estudo do gênero narrativo, 

mais usado na esfera educacional torna-se indispensável para o conhecimento 

em interpretação e apropriação do conhecimento para uma condição concreta 

de comunicação. Fazendo um trabalho integrado à leitura, os alunos terão o 

contato com o maior número possível de textos e guardarão os exemplos numa 

pasta, formando assim, o seu acervo para que eles possam visualizá-los e 

separá-los por tipologias. Ao ler, o educando reconhece a intenção e faz o 

reconhecimento das vozes sociais e das ideologias presentes no discurso. 

Espera-se que ao final do projeto os alunos possam usar, diferenciar os textos 

narrativos e suas tipologias, e reconheçam sua função social, minimizando o 

problema do analfabetismo funcional, para uma inserção social mais produtiva e 

participativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SIRLEI MARIA MARCELLO LOTICI 

ORIENTADOR: Greice da Silva Castela 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: Versões de “Cinderela”: leitura na perspectiva interacionista para 

formação de leitores. 

Palavras-chave: leitura;conto de fadas;ensino fundamental. 

Resumo: Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), formação continuada da Secretaria de Estado da Educação (SEED) do 

estado do Paraná, com abrangência de agosto de 2010 a agosto de 2012. Neste 

estudo pretendeu-se demonstrar como o professor de Língua Portuguesa pode 

desenvolver no educando o gosto e o prazer de ler, procurando transformar as 

aulas de leitura em algo prazeroso e que contribua para formação de um leitor 

proficiente e crítico a partir da exploração de várias versões do conto de fadas 

‘Cinderela’. Formar leitores críticos é um desafio que nós educadores possuímos 

ao longo do período escolar de nosso aluno. É uma tarefa que começa cedo e 

deve continuar por toda a vida. O objetivo da em da compreensão do texto, 

perpassa a compreensão do mundo que cerca o aluno no seu cotidiano. A leitura 

é um diálogo, uma troca, uma interação entre o leitor e o autor. A leitura é uma 



atividade muito importante, pois é com seu auxílio que se adquirem 

conhecimentos para melhor compreender a realidade. É assim imprescindível na 

vida diária das pessoas, que direcionam a leitura conforme suas necessidades 

e interesses. O embasamento teórico deste trabalho amparou-se na perspectiva 

sociointeracionista de autores como Leffa (1999), Solá (1998), Chalita (2006), 

Bettelheim (1980) e Kleiman (1997). A implementação do material elaborado em 

uma escola localizada na área rural do município de Realeza, no Paraná, foi 

muito positiva para formação leitora de alunos da 5a série/6o ano. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Versões de “Cinderela”: leitura na perspectiva interacionista para 

formação de leitores. 

Palavras-chave: Leitura; Cinderela; Contos de fada. 

Resumo: Nesta Produção Didático-pedagógica, pretende-se demonstrar como 

o professor de Língua Portuguesa pode desenvolver no educando o gosto e o 

prazer de ler, procurando transformar as aulas de leitura em algo prazeroso e 

que contribua para formação de um leitor proficiente e crítico a partir da 

exploração de várias versões do conto de fadas ‘Cinderela’. Formar leitores 

críticos é um desafio que nós educadores possuímos ao longo do período 

escolar de nosso aluno. É uma tarefa que começa cedo e deve continuar por 

toda a vida. O objetivo da leitura é a compreensão do mundo que cerca o aluno 

no seu cotidiano. A leitura é um diálogo, uma troca, uma interação entre o leitor 

e o autor. A leitura é uma atividade muito importante, pois é com seu auxílio que 

se adquirem conhecimentos para melhor compreender a realidade. É assim 

imprescindível na vida diária das pessoas, que direcionam a leitura conforme 

suas necessidades e interesses. Os diferentes recursos didáticos e tecnológicos 

serão: a TV Multimídia com slides e vídeos, o laboratório Paraná digital para 

pesquisa bibliográfica e leitura e interpretação de textos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SIRLENE MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

ORIENTADOR: SUELI DE JESUS MONTEIRO 

IES:  UTFPR 



Artigo  
Título: A leitura do ponto de vista do sujeito leitor: desafios e perspectivas 

Palavras-chave: Leitura. Poesias. Textos literários 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na implementação do 

projeto A leitura do ponto de vista do sujeito leitor: desafios e perspectivas, no 

qual se trata da leitura de texto literário a poesia, além da questão da formação 

de leitores. O trabalho consiste na análise de algumas poesias e na produção de 

textos poéticos utilizando os textos estudados. O objetivo de tal atividade é 

mostrar como a aula de leitura de textos poéticos pode ser feita de uma maneira 

lúdica quando leva em conta o conteúdo do texto. Este projeto que busca 

contribuir para a formação de um leitor proficiente, capaz de refletir sobre o que 

leu e de posicionar-se consciente e argumentativamente diante do texto lido. 

Dessa forma, pode-se contribuir para o desenvolvimento de um dos principais 

papéis da escola na contemporaneidade que é formar leitores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura do ponto de vista social na formação do sujeito leitor: desafios e 

perpectivas 

Palavras-chave: Texto Literários; Formação de Leitores 

Resumo: Este estudo propõe a realização da leitura como ponto de vista social 

na formação do sujeito leitor, com desafios e perspectivas. Considera-se que a 

leitura de textos literários na escola tem papel transformador, construído na 

medida que o leitor vai superando as dificuldades, limitações e se constituindo 

como sujeito capaz de realizar a leitura do mundo com vínculo onde o contexto 

em que está inserido. Assim, prevê-se a jornada multimensional do sujeito 

cidadão e transformador da sua realidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SIRLEY MARIA KOHLER GANZERT 

ORIENTADOR: Gesualda dos Santos Rasia 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Da memória oral-individual à memória escrita e coletiva 



Palavras-chave: escrita; oralidade; identidade memória. 

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo tornar o aluno sujeito de sua 

própria história, para tanto, partiu da coleta de relatos orais, leituras e histórias 

de vida de pessoas da comunidade em que vivem, posteriormente 

transformando-as em livro de histórias e de receitas. Também foi feita uma 

exposição de fotos com posterior dramatização de cenas e situações 

observadas/pesquisadas. O estudo propôs um olhar sobre a comunidade e suas 

histórias, levando os alunos a perceberem aspectos de identificação, projeções 

e transferências ocorridas ao longo da construção da memória coletiva da 

comunidade em questão. Ao fazerem o registro escrito dos relatos orais, os 

alunos tiveram a oportunidade de reconhecer as práticas locais como 

expressões legítimas da cultura de seu povo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura-escrita e Memória 

Palavras-chave: leitura; escrita; memória; gêneros textuais 

Resumo: O trabalho consiste na produção de alguns gêneros discursivos ou 

textuais. O conteúdo será adaptado à realidade do aluno utilizando de modo 

especial experiências vivenciadas por pessoas da localidade. Pretende-se desta 

forma aproximar o trabalho em sala de aula com o contexto histórico e social do 

aluno. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE BACK 

ORIENTADOR: CARLOS DA SILVA 

IES:  Faculdade Estadual de Educaçãos, Ciências e Letras de Parana 

Artigo  
Título: A LITERATURA COMO FORMADORA DE LEITORES 

Palavras-chave: Gênero Discursivo,Literatura, Formação de Leitores 

Resumo: Este artigo científico apresenta um estudo sobre a formação de 

leitores, tem como objetivo principalexplorar a leitura e interpretação de livros de 

literatura InfantoJuvenil e, consequentemente, despertar o prazer de ler. A 

experiência foi realizada com alunos das oitavas séries do Ensino Fundamental 



do ColégioEstadual José de Anchieta, localizado no distrito de Graciosa, 

município de Paranavaí, Estado do Paraná. A escolha dos livros de literatura 

como suporte para o desenvolvimento da unidade didática se deu pela variedade 

de gêneros que os compõe. A aplicação dessa proposta de trabalho instigou o 

aluno a fazer leituras críticas, interpretando, criando e recriando os textos 

escolhidos. Como embasamento teórico para fundamentar a pesquisa, recorreu-

se às Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, assim como outras fontes 

bibliográficas pertinentes à área da Linguística Aplicada ao Ensino de Língua 

Portuguesa. No ambiente escolar, objetivou-se percorrer os caminhospara 

alcançar a meta de formação de leitores críticos,cidadãos que saibam refletir, 

debater e discernir as inúmeras realidades, enfim, leitores de fato e de juízo. A 

estratégia para a realização do projeto de intervenção utilizou aulas de leitura 

semanal, que se mostrou eficiente, pois a maioria dos alunos relatou que 

continuam lendo, motivados a conhecer novos livros e autores, fazendo da leitura 

um hábito e um prazer. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A LITERATURA COMO FORMADORA DE LEITORES 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; gênero discursivo; literatura Infanto-

Juvenil. 

Resumo: O despreparo da leitura tem se apresentado de forma muito 

preocupante nas escolas e sociedade, pois encontramos um grande número de 

alunos e adultos de modo geral que não cultivam o hábito da leitura e não 

manifestam o menor interesse pela mesma. Este projeto de intervenção 

pedagógica apresenta uma proposta que pretende resgatar o prazer pela leitura 

através de livros de literatura Infanto-Juvenil. Esse gênero literário envolve textos 

atrativos com temáticas de interesse do aluno que tornará o ato de ler mais 

prazeroso. Assim, o presente projeto se caracteriza por ser uma pesquisa social 

aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como uma pesquisa-ação com 

o propósito de investigar as dificuldades e a falta de interesse dos alunos de 

forma a ampliar os horizontes, a aquisição de conhecimentos e uma melhor 

compreensão da realidade e possíveis transformações na sociedade. Neste 

contexto, a pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual José de Anchieta, 

no distrito de Graciosa, no ano de dois mil e onze. O público alvo do trabalho são 



alunos das oitavas séries do Ensino Fundamental da escola mencionada. Para 

coleta de dados será inicialmente aplicado um questionário para verificar o grau 

de interesse dos alunos pela leitura e suas preferências. Por conseguinte, 

partiremos para a unidade didática e as discussões com o Grupo de Trabalho 

em Rede. Espera-se que o trabalho possibilite aos alunos a leitura como 

produção de significado e a produção de textos literários. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE FERREIRA SILVA KOEHLER 

ORIENTADOR: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: BLOG – RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DE LEITURA 

Palavras-chave: Tecnologia. Blog. For\"Tecnologia\"; \"Blog\"; \"Formação 

Docente\". 

Resumo: O presente artigo busca descrever a trajetória realizada no PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional) pela professora participante, com 

o acompanhamento de sua orientadora, relatando a interação dos professores 

do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont do município de Cafelândia e 

professores do estado do Paraná participantes no GTR no curso Blog: Recurso 

Pedagógico no Ensino de Leitura, em imersões no ciberespaço, direcionando 

recursos tecnológicos e valorizando a leitura virtual, utilizando recursos 

disponíveis na Internet para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Nele 

apresentamos também teoria e práxis com os aparatos tecnológicos 

oportunizando aos professores, a criação e o uso de blogs, como espaço de 

intercâmbio e colaboração. Ao oportunizar estudos que apontem alternativas e 

metodologias de utilização da internet, novas práticas de leitura surgirão, 

enfocando o professor como mediador deste ensino que utiliza como recurso as 

ferramentas virtuais e estratégias tecnológicas, dentre elas, o uso do blog, ao 

mesmo tempo em que educador e educando são artífices e co-autores do 

processo pedagógico e educativo. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: A TECNOLOGIA DOS BLOGS COMO AUXILIAR NO PROCESSO DE 

LEITURA E ESCRITA. 

Palavras-chave: Pesquisa, leitura, tecnologia, internet e blog. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo principal mostrar o 

envolvimento de professores, funcionários e alunos do Colégio Est. Alberto 

Santos Dumont - Ens. Fundamental e Médio em imersões no ciberespaço, 

direcionando recursos tecnológicos e valorizando a leitura virtual, utilizando 

recursos disponíveis na Internet para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem. Nele apresentamos também teoria e práxis com os aparatos 

tecnológicos oportunizando aos professores, a criação e o uso de blogs, como 

espaço de intercâmbio e colaboração. Ao oportunizar estudos que apontem 

alternativas e metodologias de utilização da internet, novas práticas de leitura 

surgirão, enfocando o professor como mediador deste ensino que utiliza como 

recurso as ferramentas virtuais e estratégias tecnológicas, dentre elas, o uso do 

blog, ao mesmo tempo em que educador e educando são artífices e co-autores 

do processo pedagógico e educativo 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE NUNES 

ORIENTADOR: Claudia Mendes Campos 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: A variação linguística na linguagem oral e escrita 

Palavras-chave:  
Resumo: Este artigo apresenta a Variação Linguística que ocorre na língua 

materna. Considera a linguagem do meio rural e urbano, abordando as variantes 

oriundas do grupo social do falante, a família, a escola, a igreja entre outras. Esta 

abordagem permitiu aos alunos reflexões sobre o uso da língua e a Variação 

Linguística, conforme o meio na qual é utilizada. Enfatizar ao aluno a importância 

de conhecer a língua padrão e saber articular-se com elementos argumentativos 

adequados às situações de seu cotidiano, fez parte essencial na aplicação do 

projeto. Este artigo aborda a questão do preconceito linguístico, uma forma de 

exclusão social. Daí a necessidade de um ensino democrático. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: Lingua, linguagem e argumentação. 

Palavras-chave: Lingua materna; variação linguística; escolhas das variantes 

de acordo com o grupo social; argumentação. 

Resumo: Este projeto de implementação pedagógica na escola, tem como 

objeto de pesquisa, o uso da língua materna e suas variantes, na oralidade e na 

escrita. O grupo que participará desta pesquisa serão alunos da Educação de 

jovens e adultos - EJA. Este trabalho proporcionará ao educando reconhecer as 

variantes linguísticas oriundas do meio familiar, bem como aquelas adquiridas 

nos demais grupos sociais. Será de relevante importância o conhecimento das 

variantes e as escolhas dos falantes para o melhor uso da língua, adequando-a 

conforme o grupo e o contexto social de cada usuário. Será desenvolvido 

atividades que abordam a variação linguistica em poesias, músicas, filmes, 

textos publicitários, placas, teatro com fantoches e entrevistas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE SERVELIN 

ORIENTADOR: ELIZABETE ARCALA SIBIN 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A CRITICIDADE NA LEITURA: incentivando os alunos a analisar o texto 

clássico desvelando suas ideologias. 

Palavras-chave: romance de ficção; criticidade na leitura; ideologias. 

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados da atividade de Implementação 

realizada durante a participação junto ao Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE/turma 2010), na área de Língua Portuguesa, aplicada à 

terceira série do Ensino Médio de uma Escola Pública. Objetiva, principalmente 

o desenvolvimento de reflexão em torno da prática de leitura, interpretação e 

compreensão do texto em questão. A escolha por essa temática se justifica 

devido aos problemas que professores e alunos têm enfrentado quanto aos 

resultados pouco satisfatórios em relação à formação de um sujeito-cidadão 

leitor e com espírito investigativo. 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: A criticidade na leitura: incentivando os alunos a analisar o texto clássico 

desvelando suas ideologias. 

Palavras-chave: Romance de ficção; criticidade; ideologias 

Resumo: A produção didático-pedagógico intitulada: “A Criticidade na leitura: 

incentivando os alunos a analisar o texto clássico desvelando suas ideologias” 

objetiva trabalhar o senso crítico por meio da leitura, reatualizando os valores 

ideológicos presentes na obra Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Ao 

desenvolvermos este estudo pretendemos possibilitar ao aluno conhecer e 

interagir no mundo da ficção que se mescla à realidade e perceber a relação 

dialógica entre o passado e o presente, já que a obra foi publicada em 1932. 

Partindo-se do pressuposto de que muitos dos nossos alunos não gostam de ler 

e quando leem não conseguem desenvolver bem as etapas de compreensão do 

que leram, busca-se, por meio da análise do discurso, desenvolver nos alunos, 

leitores em formação, a capacidade de leitura e compreensão dos vários níveis 

de significados presentes na obra. O que possibilitará em uma nova perspectiva 

crítica das relações sociais de diferentes épocas, inclusive a atual. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE TUROLA MARCHEZINI 

ORIENTADOR: Fabio Augusto Steyer 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: Letramento através de poemas 

Palavras-chave: Leitura; letramento; poesia 

Resumo: A leitura e a escrita são ferramentas importantes de aprendizagem e 

comunicação. A escrita tem o poder de registrar e eternizar todo conhecimento, 

porém este registro de nada valeria sem a leitura, pois é através dela que se 

apropria deste patrimônio histórico e cultural. A leitura significativa irá 

estabelecer um vínculo maior entre o leitor e o saber, científico ou não, que o 

aluno está adquirindo e seu cotidiano, irá ampliar a visão e interpretação de 

mundo. Sabe-se que muitos alunos não possuem o hábito da leitura e isso se 



deve, em grande parte, ao fato de não compreenderem o que leêm.Uma das 

queixas mais comuns, de professores de todas as áreas do conhecimento, no 

ambiente escolar, refere-se à dificuldade, dos alunos, com a leitura. O objetivo 

deste trabalho é tentar diminuir essa dificuldade, alvo de críticas evidenciadas 

em expressões, comumente ouvidas, nas escolas,, quando professores alegam 

que as dificuldades dos alunos provem do “não saber ler”. Assim, pela 

apresentação gradativa de poemas, iniciando dos mais concretos para os mais 

abstratos, serão desenvolvidas atividades diversas como: leitura, análise e 

interpretação de textos, declamação, reescrita, mudança de gênero e produção 

textual. A poesia é um gênero que agrada a crianças e adolescentes e então, 

através de atividades agradáveis e divertidas, pretende-se, com a 

implementação deste projeto, que o educando compreenda melhor o que lê, 

desenvolva sua capacidade de análise, abstração e demonstre ao final dos 

trabalhos uma leitura mais significativa. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Letramento através de poemas 

Palavras-chave: Leitura; letramento; poesia 

Resumo: A leitura e a escrita são ferramentas importantes de aprendizagem e 

comunicação. A escrita tem o poder de registrar e eternizar todo conhecimento, 

porém este registro de nada valeria sem a leitura, pois é através dela que se 

apropria deste patrimônio histórico e cultural. A leitura significativa irá 

estabelecer um vínculo maior entre o leitor e o saber, científico ou não, que o 

aluno está adquirindo e seu cotidiano, irá ampliar a visão e interpretação de 

mundo. Sabe-se que muitos alunos não possuem o hábito da leitura e isso se 

deve, em grande parte, ao fato de não compreenderem o que leêm.Uma das 

queixas mais comuns, de professores de todas as áreas do conhecimento, no 

ambiente escolar, refere-se à dificuldade, dos alunos, com a leitura. O objetivo 

deste trabalho é tentar diminuir essa dificuldade, alvo de críticas evidenciadas 

em expressões, comumente ouvidas, nas escolas,, quando professores alegam 

que as dificuldades dos alunos provem do “não saber ler”. Assim, pela 

apresentação gradativa de poemas, iniciando dos mais concretos para os mais 

abstratos, serão desenvolvidas atividades diversas como: leitura, análise e 

interpretação de textos, declamação, reescrita, mudança de gênero e produção 



textual. A poesia é um gênero que agrada a crianças e adolescentes e então, 

através de atividades agradáveis e divertidas, pretende-se, com a 

implementação deste projeto, que o educando compreenda melhor o que lê, 

desenvolva sua capacidade de análise, abstração e demonstre ao final dos 

trabalhos uma leitura mais significativa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SOLANGE VILANI CHIELLA 

ORIENTADOR: Maria Beatriz Zanchet 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A crônica paranaense contemporânea e sua inserção na escola 

Palavras-chave: crônica contemporânea paranaense; leitura; análise; produção 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma proposta de leitura, análise 

e produção textual na 1ª série do Ensino Médio. Tendo em vista a necessidade 

de trabalhar com textos literários que enfoquem um assunto enquanto totalidade 

no seu gênero e não enquanto fragmento, favorecendo a relação entre o autor e 

o leitor – entre o processo de produção e o de recepção das mensagens -, 

levando o aluno à reflexão de temas inseridos no seu contexto vivencial, esta 

proposta buscou desenvolver estratégias utilizando quatro cronistas 

contemporâneos paranaenses que compõem o corpus deste estudo: Cristovão 

Tezza, Domingos Pellegrini, José Carlos Fernandes e Miguel Sanches Neto. 

Especificamente, confrontaram-se textos dos cronistas paranaenses como forma 

de perceber abordagens e estilos diferenciados na escritura de determinados 

temas; refletiu-se com os alunos a função social do gênero crônica bem como 

seu contexto de produção; desenvolveu-se e aprofundou-se a capacidade 

reflexiva e argumentativa em relação à produção textual dos alunos e 

possibilitou-se o interesse dos alunos pelas crônicas veiculadas no jornal a partir 

da interação textual, via internet, com seus autores. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A crônica paranaense contemporânea no âmbito escolar 

Palavras-chave: crônica contemporânea paranaense; leitura; análise; produção 



Resumo: Tendo em vista a necessidade de trabalhar com textos literários que 

enfoquem um assunto enquanto totalidade no seu gênero e não enquanto 

fragmento, favorecendo a relação entre o autor e o leitor – entre o processo de 

produção e o de recepção das mensagens -, levando o aluno à reflexão de temas 

inseridos no seu contexto vivencial, este projeto busca desenvolver estratégias 

utilizando quatro cronistas contemporâneos paranaenses que compõem o 

corpus deste estudo: Cristovão Tezza, Domingos Pellegrini, José Carlos 

Fernandes e Miguel Sanches Neto. Especificamente, pretende-se confrontar 

diferentes textos dos cronistas paranaenses como forma de perceber 

abordagens e estilos diferenciados na escritura de determinados temas; refletir 

com os alunos a função social do gênero crônica bem como seu contexto de 

produção; desenvolver e aprofundar a capacidade reflexiva e argumentativa em 

relação à produção textual dos alunos da 1º série do Ensino Médio; possibilitar 

o interesse dos alunos pelas crônicas veiculadas no jornal a partir da interação 

textual, via internet, com seus autores. Considerando o corpus desse trabalho, a 

fundamentação teórica terá por base uma perspectiva sociologia e comparativa: 

abordagens de temas semelhantes segundo autores/cronistas diferenciados. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA APARECIDA VILELA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: Vanderleia da Silva Oliveira 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL: o gênero 

dramático como estratégia para leitura e produção textual 

Palavras-chave: Letramento Literário; Gênero Dramático; Sequência 

Expandida. 

Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação do Projeto 

Letramento literário: proposta metodológica para leitura e produção do gênero 

textual drama, aplicado em um colégio público da cidade de Cornélio Procópio. 

Há uma intensa preocupação em formar leitores literários competentes, portanto, 

buscou-se desenvolver um trabalho consistente, com base em estudos teóricos 

que pudessem ser colocados em prática. Ao realizar várias leituras, escolheu-se 



como encaminhamento metodológico a Sequência Expandida, Cosson, (2007), 

tendo em vista que a dinâmica por ele proposta poderia atender aos interesses 

dos alunos nas práticas de leitura. Oportunizar a leitura de uma obra canônica 

como Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, Tradução de 

Walcyr Carrasco, conduziu os alunos a uma discussão sobre sonhos e a 

condição da mulher, exercitando o amadurecimento argumentativo de vários 

alunos, observado nos debates e produções escritas. Em todas as etapas da 

sequência didática propostas no caderno pedagógico Letramento literário: 

prática de leitura com o gênero dramático, conto e poesia percebeu-se que a 

aprendizagem ocorreu gradativamente, facilitando a retomada de conteúdos tão 

necessários ao desenvolvimento do conhecimento da disciplina de Língua 

Portuguesa, conectando atividades de oralidade, leitura e escrita de diversos 

gêneros textuais, dando maior enfoque ao gênero drama. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Letramento literário: proposta metodológica para leitura e produção do 

gênero textual drama 

Palavras-chave: Literatura; Gênero Dramático Literatura; Gênero Dramático; 

Sequência Expandida ; Sequência Expandida. 

Resumo: A elaboração de uma sequência didática tem como propósito fornecer 

ao aluno subsídios para que ele assimile o conteúdo e, assim, inseri-lo em sua 

prática social. Nesta unidade didática, buscou-se desenvolver uma proposta de 

trabalho, tendo como enfoque o gênero textual drama numa perspectiva 

diferente daquela realizada no cotidiano escolar, ofertando ao aluno um estudo 

literário mais significativo. Este material foi estruturado a partir da sistematização 

proposta por Cosson, na obra Letramento literário (2007), tendo como corpus 

básico a peça Sonho de uma noite de verão, de William Shakespeare, Tradução 

e Adaptação de Walcyr Carrasco.Em todas as etapas de leitura são enfatizados 

aspectos como biografia dos autores , aspectos estruturais, estéticos e literários 

das obras, intertextualidade, tipologia textual, comparações com outros gêneros 

do discurso, oralidade: articulação de ideias, escrita: coesão e coerência na 

produção textual.Esta destinada a alunos da 8ª série ou 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA MARIA DE MELO 

ORIENTADOR: Dina Tereza de Brito 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Ensino e aprendizagem de leitura com a contribuição do texto literário. 

Palavras-chave: : aprendizagem de leitura; Método recepcional; formação do 

leitor; literatura na íntegra. 

Resumo: Este trabalho de intervenção pretende analisar como a literatura pode 

corroborar no ensino e aprendizagem da leitura e na formação de um leitor 

proficiente. Essa proposta de estudo utiliza o Método Recepcional, organizado 

por Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, o qual possui cinco etapas, 

que pretende conduzir o leitor à ampliação dos seus horizontes de expectativas, 

permitindo a este, por meio de sua emancipação, desempenhar um papel 

atuante no contexto social. Seguindo os cinco passos desse método, escolheu-

se o tema futebol para realizar as atividades, e por meio de vídeos publicitários, 

músicas, charges, questionamentos orais e escritos, além da leitura 

dramatizada, em sala de aula, do livro “Uma história de futebol”. Para o 

fechamento e apresentação do resultado dessa pesquisa à comunidade escolar, 

decidiu-se pela confecção de objetos: PET para a trave do gol, sacolas plásticas, 

os pompons para a coreografia da paródia musical: “É uma partida para a leitura” 

e tampinhas coloridas de garrafas plásticas, para o nome da “bandeira do time” 

7ª C F. C. Conclui-se que é possível um trabalho diferenciado, que eleve o 

interesse do aluno para o mundo literário, onde este pode dar asas à imaginação, 

sem as amarras dos textos fragmentados do livro didático. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Literatura x Leitura: Uma dupla contribuição para um leitor latente 

Palavras-chave: Método Recepcional; Estímulo; Leitura; Literatura 

Resumo: O educando deve ser estimulado e instigado a ler, então, “o professor 

faria bem em ajudá-lo a construir uma representação positiva da leitura e dos 

poderes que ela confere ao cidadão”. (ANTUNES, 2003, p. 81). O objetivo 

principal é investigar se a dificuldade de leitura e compreensão de textos 



(fragmentados) nos livros didáticos será superada por meio de metodologias 

diversificadas; os objetivos específicos são: despertar no aluno o prazer pela 

leitura por meio dos textos literários, a partir de uma apreciação estética; 

entender o texto e extrair dele informações para melhor se preparar para a vida. 

O Método Recepcional dividido em cinco etapas, dará suporte à metodologia de 

implementação desse trabalho, iniciando com uma conversar sobre a realidade 

dos alunos: o que mais os atraem no lazer, esportes, leituras; após assistirem 

aos vídeos pela TV pendrive, sobre o tema futebol relacionado à cultura, pobreza 

e fama, verão também os vídeo clipes das Bandas, Skank e Ultraje a Rigor, 

relacionando-os `a charge, por meio de atividades orais e escritas. Com apoio 

de textos impressos e dos livros para leituras dramatizadas, esses alunos 

poderão romper com a visão de mundo que tinham e ampliar seus horizontes. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA MARIA ERCOLIN ELIAS 

ORIENTADOR: Eliana Alves Greco 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: LEITURA E COMPREENSÃO DE FÁBULAS 

Palavras-chave: gêneros; fábulas; leitura. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo descrever e analisar o projeto de 

intervenção pedagógica “Leitura e Compreensão de Fábulas”, desenvolvido com 

alunos do 6º ano do Colégio Estadual Paulo VI – Ensino Fundamental e Médio, 

na cidade de Xambrê, PR, no ano de 2011. O objetivo do projeto foi formar 

leitores críticos, por meio de leitura de fábulas, despertando nos alunos o 

interesse pela leitura. Considerando que a fábula provoca discussões e 

reflexões, procurou-se conhecer o valor pedagógico e didático desse gênero e 

sua utilização na formação de valores nas crianças. Nessa proposta, a leitura, a 

interpretação e a apresentação das fábulas com uso de fantoches foram 

utilizadas como estratégias de ensino e aprendizagem para desenvolver o gosto 

pela leitura. Dentre as atividades desenvolvidas, o que chamou a atenção dos 

alunos foi o uso de fantoches utilizados para tornar o estudo de fábulas mais 

agradável, reflexivo e interessante. Além disso, trabalhar com fábulas tende 



proporcionar aos alunos uma reflexão sobre valores humanos, como respeito, 

solidariedade, ética, entre outros. Os resultados foram satisfatórios, 

possibilitando ao educando uma visão reflexiva. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Leitura e Compreensão de Fábulas 

Palavras-chave: Fábulas; leitura; interpretação. 

Resumo: O projeto sobre Ensino e Aprendizagem de Leitura-Gênero Fábulas 

será desenvolvido na Escola Estadual Paulo VI, Ensino Fundamental e Médio, 

da cidade de Xambrê, PR, com os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental. O 

objetivo deste projeto é proporcionar ao aluno leitura prazerosa, que possa 

promover o senso crítico através das fábulas, texto que encanta pelos seus 

ensinamentos, que, mesmo tendo sido escrito há muitos anos, são sempre 

atuais, pois se referem ao comportamento do ser humano. Será proporcionado 

aos alunos, contato com várias fábulas, livros, TV multimídia, pesquisa, 

apresentação com fantoches. O presente trabalho será desenvolvido em etapas 

e os conteúdos abordados serão leitura e interpretação de fábulas. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA MARIA RAMOS FACHINI 

ORIENTADOR: Evely Vania Libanori 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O Leitor em formação dentro da Esfera da Arte 

Palavras-chave: Leitor. Leitura. Fruição. Esfera da Arte 

Resumo: O projeto “O Leitor em Formação dentro da Esfera da Arte” prevê, a 

partir da Teoria da Estética da Recepção preconizada por Robert Jauss e 

respectivamente por Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar como 

Método Recepcional, provocar os alunos do Colégio Estadual “Vera Cruz”, da 

cidade de Mandaguari, a romper seus horizontes de expectativas, adentrando à 

leitura artística, apreciando textos mais complexos e sofisticados, sem, contudo, 

privarem-se do prazer de ler. Essa fruição dar-se-á a partir do momento em que 

as leituras clássicas forem por eles aceitas sem causar o sofrimento e a 



estranheza característicos nessa fase, quando a simples menção à leitura de 

autores da literatura brasileira é recebida com temor e até ojeriza. A intenção é 

mostrar que, quando bem orientado e estimulado, o adolescente pode sim 

receber com prazer a obra erudita e usufruir dela sem preconceitos e/ou 

dificuldades. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Recepção do Leitor e o Verbo Tecer 

Palavras-chave: Método Recepcional; polissemia; tecer; esfera da Arte 

Resumo: É flagrante a quantas anda mal a educação no Brasil. A mídia tem 

deflagrado claramente, tanto em fatos como em estatísticas, os resultados 

alarmantes de uma deficiência que só vem aumentando nos últimos anos. Agora, 

somos protagonistas nas listas dos países mais deficitários no quesito educação 

tanto em jornais, revistas e até programas televisivos transmitidos em rede 

nacional. Despertar nos educandos o gosto pela leitura é tarefa sine qua non 

para desenvolver o senso crítico e a criatividade dos mesmos. Esse desafio dos 

educadores deste século, em consonância com as Diretrizes Curriculares de 

Língua Portuguesa e Literatura, propõe buscar um repertório de leitura cada vez 

mais diversificado, visando o amadurecimento dos leitores a partir de 

experiências já vivenciadas por eles até, paulatinamente adentrá-los em leituras 

mais sofisticadas. Partindo de contos de fadas e literatura infantojuvenil, tendo 

como princípio a temática do verbo “tecer”, o aluno, ao final do projeto, fará 

leituras mais elaboradas de autores consagrados, seguindo a temática inicial. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SONIA REGINA PAVLAK 

ORIENTADOR: Francismar Formentao 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: A estética do poema haicai no Twitter: Uma proposta na educação de 

jovens e adultos 

Palavras-chave: Estética; Poesia; Haicai; Twitter; Dialogismo. 



Resumo: A leitura poética na escola é sempre um desafio, principalmente 

quando se trata de estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, os quais 

ficaram muito tempo fora do ambiente escolar e a inexistência do hábito de leitura 

de poemas. Percebe-se a necessidade de estimular a leitura e a produção de 

poesias como forma de educação sobre a estética. Assim, neste artigo busca-se 

estudar sobre uma proposta de metodologia que prevê a utilização de haicais 

aliados a interação com o Twitter como estratégia de ensino, que também possa 

estimular o estudante a dar continuidade na sua formação literária, 

compreendendo a linguagem poética e suas potencialidades de comunicação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Estética do Poema Haicai no Twitter 

Palavras-chave: Estética, Poesia, Haicai, Twitter 

Resumo: A leitura poética na escola é sempre um desafio, principalmente 

quando se trata de estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA, os quais 

ficaram muito tempo fora do ambiente escolar e a inexistência do hábito de leitura 

de poemas. Percebe-se a necessidade de estimular a leitura e a produção de 

poesias como forma de educação estética. Neste projeto busca-se apresentar 

alternativa para esta educação com a utilização de haicais, que em um ambiente 

de interação como o Twitter pode ser estimulante e produtivo, sendo este o 

objetivo deste projeto, de oferecer alternativas para que o estudante sinta-se 

estimulado a dar continuidade na sua formação literária compreendendo a 

linguagem poética e suas potencialidades de comunicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SORAIA ADRIANA SANTOS 

ORIENTADOR: Elvira Lopes Nascimento 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O CONTO POLICIAL COMO OBJETO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Palavras-chave: Conto, gênero textual, sequência didática 



Resumo: A narrativa encontra-se associada ao próprio constituir-se humano. 

Além de ser uma necessidade social, possui um efeito cativante que será 

transportada para a realidade educacional como instrumento pedagógico. O 

ficcional no conto policial é favorecido por seu efeito desafiador, provocante que 

vai de encontro ao imaginário adolescente propenso à quebra de barreiras e ao 

desafio do perigo. Para reverter o quadro de apatia e falta de perspectivas que 

imperam nas salas de aulas propus este projeto, com o intuito de me valer dessa 

atração do adolescente pelo perigo como um “motor” para a aprendizagem da 

leitura e da escrita, despertando o interesse dos alunos e contribuindo para a 

protagonização do seu processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de uma 

pesquisa resultante da elaboração de um Modelo Didático do gênero conto 

policial que embasou a elaboração de uma Sequência Didática. As atividades 

desenvolvidas contribuíram para o meu desenvolvimento profissional, uma vez 

que me permitiram posicionar-me como agente do processo educacional, 

conferindo-me status de pesquisadora com autonomia para elaborar materiais 

didáticos da minha autoria, propiciando capacidades docentes para gerenciar 

projetos e sequências didáticas nas aulas de língua portuguesa . 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Conto policial como objeto de ensino- aprendizagem em Língua 

Portuguesa 

Palavras-chave: Conto, gênero textual, sequência didática 

Resumo: A narrativa encontra-se associada ao próprio constituir-se humano. 

Além de ser uma necessidade social, possui um efeit cativante que será 

transportada para a realidade educacional com instrumento pedagógico. O 

ficcional no conto policial é favorecido por seu efeito desafiador, provocante que 

vai de encontro ao imaginário adolescente propenso à quebra de barreiras e ao 

desafio do perigo. Para reverter o quadro de apatia e falta de perspectivas que 

imperam nas salas de aulas propomos este projeto, com o intuito de nos valer 

dessa atração pelo perigo como um “motor” para aprendizagem da leitura e da 

escrita, despertando o interesse do alunos e contribuindo para a protagonização 

do seu processo do ensino-aprendizagem. Trata-se da construção de um Modelo 

Didático do gênero conto policial que embasará a elaboração de uma Sequência 

Didática, a qual permitirá ao professor posicionar-se como agente do processo 



educacional, conferindo-lhe status de pesquisador que “imprime sua digital” em 

seu trabalho em sala de aula. Favorecendo de forma significativa para a 

construção de ambiente favorável,desafiador e inovador para as aulas de língua 

portuguesa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUELI REGINA ROVARIS DE FRANCA 

ORIENTADOR: EDSON JOSE GOMES 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO DE MUNDO POR 

INTERMÉDIO DA LEITURA 

Palavras-chave: Leitura; Estratégia;compreensão. 

Resumo: A leitura e a compreensão do texto são essenciais para que se 

adquiram novos conhecimentos. Tendo em vista esta compreensão, é 

fundamental promover este conhecimento para que os alunos possam ser 

inseridos no caminho da leitura, a fim de se tornarem autônomos e 

compreenderem o vasto campo de textos que uma sociedade letrada dispõe. 

Dessa forma, ensinar a ler não é tão simples. Este artigo apresenta o resultado 

de um estudo que busca oportunizar uma reflexão sobre os aspectos que 

envolvem a prática da leitura, de modo a melhorar o ensino da mesma, tendo 

como objetivo apresentar aos professores de diferentes áreas do conhecimento 

estratégias de ensino da leitura que contribuem para uma melhor compreensão 

do texto. Os resultados obtidos mostraram que o uso dessas estratégias é uma 

possibilidade para que se alcance os melhores resultados pretendidos com a 

leitura, objetivando sempre formar leitores competentes, capazes de ler e 

entender aquilo que está registrado no mundo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O desenvolvimento do conhecimento de mundo do aluno por intermédio 

da leitura 

Palavras-chave: leitura; estratégias; compreensão 



Resumo: A leitura e a compreensão do texto são essenciais para que se adquira 

novos conhecimentos. Tendo em vista esta compreensão, é fundamental 

promover este conhecimento para que os alunos possam ser inseridos no 

caminho da leitura , a fim de se tornarem autônomos e compreenderem o vasto 

campo de textos que uma sociedade letrada apresenta. Dessa forma, ensinar a 

ler não é tão simples e, quando se depara com tais dificuldades recorre-se a 

especialista a fim de resolver o insucesso com a leitura. Muito desse insucesso 

está nos procedimentos que são adotados para ensinar a ler. Nessa perspectiva 

este projeto apresentará algumas estratégias de leitura e promoverá uma 

reflexão sobre aspectos que envolvam as práticas de leitura, de modo a 

contribuir no ensino da mesma 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: SUSY APARECIDA SILVA GRUBE 

ORIENTADOR: MARIA CLECI VENTURINI 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Rock Nacional dos anos 80:uma perspectiva discursiva de Leitura. 

Palavras-chave: Músicas; Análise do Discurso;Leitura 

Resumo: A análise de discurso é uma prática muito importante dentro do 

contexto da linguística, tanto para análise dos aspectos ideológicos de um texto 

ou de uma imagem, tanto nos discursos e interdiscursos propostos. Partindo dos 

conhecimentos de análise do discurso e do fato de que a escola é um lugar de 

socialização do conhecimento e, que muitos estudantes têm nela a única 

oportunidade de acesso ao mundo letrado, pretendeu-se desenvolver o artigo 

através da proposição de um trabalho com amostras de letras musicais 

compostas na década de oitenta, realizado com duas turmas de segundas séries 

do Ensino Médio. A escolha deste tipo de texto se deu em função das ideologias 

presentes nestas músicas que apresentavam, na maioria das vezes, temáticas 

contrárias à ideologia dominante capitalista e como um elemento cultural de 

massa capaz de modificar comportamentos sociais. O presente artigo tem como 

finalidade apresentar uma proposta de trabalho com músicas do gênero rock 

nacional, dos anos 80, nas aulas de Língua Portuguesa, com vistas a possibilitar 



uma leitura crítica a partir da perspectiva teórica da Análise do Discurso de linha 

francesa, onde foi possível verificar que trabalhando o rock nacional a partir de 

uma perspectiva discursiva auxilia no processo de construção de leitores mais 

críticos e envolvidos com a atividade de leitura enquanto algo prazeroso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Rock Nacional dos anos 80: Uma Proposta Discursiva de Leitura. 

Palavras-chave: rock; proposta discursiva de leitura 

Resumo: O objetivo desta unidade didática é apresentar uma proposta de 

trabalho com materialidades musicais do rock nacional, dos anos 80, nas aulas 

de língua portuguesa com vistas a possibilitar uma leitura discursiva a partir da 

perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa. As atividades 

planejadas visam desenvolver nos sujeitos – alunos a curiosidade de conhecer 

o rock nacional, considerando o contexto sócio – histórico em que eles foram 

produzidos e circularam. A partir disso, pretende-se que compreendam que, 

nessas materialidades, há discursos em torno de conflitos sociais, econômicos 

e políticos. Pretende-se com análise dos textos selecionados fazer com que o 

aluno considere não só o que está no texto, mas também os não – ditos, os 

silêncios e a filiação de sujeitos em formação discursiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TANIA MARA PEREIRA 

ORIENTADOR: wilson Rodrigues de Moura 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: CANTIGAS DE RODA DO FOLCLORE: UMA PROPOSTA DE LEITURA 

E DRAMATIZAÇÃO NAS 5ª E 6ª SÉRIES. 

Palavras-chave: cantiga; folclore; leitura; poesia. 

Resumo: A pesquisa tem como objetivo fazer um resgate das cantigas de roda 

folclóricas abordando as suas características lúdico-poéticas e buscando as 

suas ligações com o processo ensino-aprendizagem proporcionando por meio 

do gênero o conhecimento prazeroso que permite ao educando uma 

aprendizagem com sentido a leitura e a escrita buscando desenvolver um 



trabalho resgatando e preservando um pouco mais as tradições deixadas por 

nossos pais e avós, e que sejam lembradas por gerações futuras. Sendo os 

educandos agentes sociais planos, são produtores de cultura são por ela 

produzidos. É importante fazer uma ressalva que todo educando está imerso em 

um mundo cultural, que é formado não só pela família, mas também por todo 

grupo social no qual ele cresce. Podendo parecer curioso para alguns falar em 

cantigas de roda nos dias de hoje. Em tempos que estas manifestações da 

cultura popular ao qual o aluno está inserido estão com espaço diminuído. Nas 

ruas, nas praças, nos quintais está mais raro de se ver ou ouvir das bocas infantis 

aquelas canções que na simplicidade de suas melodias, ritmos e palavras 

guarda séculos de sabedoria e riqueza condensada no imaginário popular. 

Porém, sem estarem em alta, também não estão extintas. E as cantigas 

folclóricas vêm configurando uma situação contrastante e quase contraditória e 

muitas vezes têm partes omitidas ou formas esquecidas e transformadas, 

mesmo assim, elas sobrevivem à era do computador. Talvez, como junto com 

elas, lembranças, imagens e emoções, preservando uma ou mais tradições 

deixadas por nossos pais e avós e que sejam lembradas pelas gerações futuras. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CANTIGAS DE RODA DO FOLCLORE: UMA PROPOSTA DE LEITURA 

E DRAMATIZAÇÃO NAS 5ª E 6ª SÉRIES. 

Palavras-chave: cantiga; folclore; leitura; poesia. 

Resumo: Este trabalho trata das cantigas de roda folclóricas, abordando as suas 

características lúdico-poético e buscando as suas ligações com o processo 

ensino-aprendizagem proporcionando por meio do gênero cantigas de roda o 

conhecimento prazeroso que permite ao educando uma aprendizagem com 

sentido à leitura e a escrita, buscando desenvolver um trabalho resgatando e 

preservando um pouco mais as tradições deixadas por nossos pais e avós, e 

que sejam lembradas pelas gerações futuras. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TANIA RITA TARDIVO SANCHES 

ORIENTADOR: elisiani vitoria tiepolo 



IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Dalton Trevisan - Do conto à poesia a intertextualidade 

Palavras-chave: Literatura, dialogismo, intertextualidade, sociedade. 

Resumo: O presente estudo foi realizado como requisito parcial de avaliação do 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE. A 

temática da literatura na disciplina de Português é o foco central deste artigo, 

devido à contribuição e exercício da reflexão sobre o dialogismo, e dos 

elementos que envolvem a literatura no contexto escolar, admitindo a 

importância do ato de leitura e das três funções que estão nele implícitas: 

psicológica, formadora e social. Assim, o objetivo geral deste trabalho é 

transformar/humanizar nossos alunos e com isso a nossa sociedade. Nessa 

perspectiva, este artigo pretende estimular a leitura entre jovens do Ensino Médio 

do Curso de Técnico em Alimentos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Conto Realista Naturalista e o Determinismo 

Palavras-chave: Determinismo, intertextualidade, dialogismo 

Resumo: O OAC apresenta uma proposta de trabalho da literatura realista 

naturalista relacionada ao determinismo biológico. É um trabalho que envolve o 

dialogismo entre obras literárias e textos científicos sobre o determinismo, 

envolvendo inclusive a intertextualidade e o dialogismo entre textos de Machado 

de Assis e Willian Shakespeare. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TERESINHA PEREIRA BARBOZA 

ORIENTADOR: Joyce Elaine de Almeida Baronas 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: Variação e gêneros textuais na escola: uma proposta de aplicação 

Palavras-chave: alunos, variação, gêneros textuais 

Resumo: A importância e o valor das linguagens são determinados 

historicamente segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente, 



exigem-se níveis de leitura e escrita diferentes dos que satisfizeram as 

demandas sociais até há bem pouco tempo e tudo indica que essa exigência 

tende a ser crescente. Nesta perspectiva a importância deste artigo está na 

oportunidade de refletirmos um pouco sobre a necessidade de considerarmos a 

Língua Portuguesa numa nova proposta que dá ênfase à língua viva, dialógica, 

em constante movimentação, permanentemente reflexiva e produtiva. O trabalho 

com a linguagem na escola requer respeito às diversas formas de expressão. 

Assim, não se justifica priorizar apenas o ensino de regras gramaticais, mas criar 

situações em que os alunos possam operar sobre a própria linguagem, 

construindo pouco a pouco, paradigmas próprios. Desta forma este artigo 

pretende oportunizar discussões a respeito da língua portuguesa e identificar 

alguns fatores que influenciam seu uso e também oferecer condições aos alunos 

para que possam ampliar seu repertório linguístico de modo que sejam 

efetivamente leitores e compreendam a língua como prática social. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O ESTUDO DA VARIAÇÃO EM GÊNEROSA TEXTUAIS: UMA 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO. 

Palavras-chave: alunos; varaiação; gêneros textuais. 

Resumo: A linguagem humana tem sido concebida de maneiras bastante 

diversas, porém podem ser sintetizadas em três princípios: representação do 

pensamento; instrumento de comunicação e forma de interação. A discussão 

aqui proposta discutirá a necessidade de uma mudança de posicionamento 

educacional, buscando assumir como meta de ensino a terceira concepção, uma 

vez que situa a linguagem como lugar de constituição de relações sociais. Já é 

consenso entre os professores que o desenvolvimento da competência 

lingüística do educando não deve estar pautado exclusivamente no domínio 

técnico do uso da língua padrão, mas no saber utilizar a língua em situações 

diversas. Esta produção didática sugere algumas atividades sobre o estudo da 

variação linguística relacionada a gêneros textuais na tentativa de oportunizar 

um espaço de aprendizagem que possibilite aos alunos e professores um 

entendimento maior do grande desafio de respeitar e preservar as diferentes 

manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas 

esferas de socialização. 



 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TERESINHA ROSANE JASKOWIAK 

ORIENTADOR: Rita Maria Decarli Bottega 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: A arte de despertar o gosto pela leitura espontânea e prazerosa 

Palavras-chave: Leitura Literária; Incentivo;Formação de Leitores; 

Resumo: A prática da leitura de obras literárias na sala de aula para alunos do 

nível fundamental tem um papel transformador. Propicia ao leitor a capacidade 

de refletir, pensar, mas também sentir, apurar a sensibilidade, sonhar, relacionar 

o que lê com o mundo que o cerca. É fundamental a atuação do professor nessa 

interação entre texto e leitor, pois ele é o principal responsável no incentivo à 

leitura no contexto escolar. Para tanto, são necessários procedimentos didático-

pedagógicos adequados, o planejamento de estratégias e condições para que 

se efetive o crescimento do aluno leitor que, além de despertar o interesse, o 

gosto e o prazer pela leitura, podem transcender as dificuldades e avançar no 

processo do amadurecimento. Neste sentido, desenvolveram-se atividades com 

obras literárias, da escritora Ana Maria Machado, por meio de variados recursos 

didáticos, entre eles, a leitura realizada em um espaço diferenciado para 

aproximar os alunos dos livros, para que vivenciem e experimentem a sensação 

de conforto, prazer e alegria que a leitura literária possibilita através da ficção. 

Todas as etapas foram desenvolvidas com o apoio da comunidade escolar. 

Partindo desses pressupostos, o presente trabalho é resultado da aplicação do 

projeto de Implementação Pedagógica, desenvolvido durante o segundo 

semestre de 2011, com os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Jardim Porto 

Alegre (Toledo – PR), no qual foram desenvolvidas atividades que tinham como 

objetivo principal promover metodologias e práticas de leitura que estimulassem 

o prazer, o gosto e o maior conhecimento das obras de Ana Maria Machado, por 

meio de atividades lúdicas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A arte de despertar o gosto pela leitura espontânea e prazerosa. 



Palavras-chave: Leitura Literária;Incentivo;Formação de Leitores. 

Resumo: A prática da leitura na sala de aula, para alunos do Nível Fundamental, 

é um processo de descoberta, uma tarefa desafiadora e até mesmo lúdica. É 

uma atividade de assimilação, de conhecimento, de interiorização, de reflexão. 

É da escola a responsabilidade de promover estratégias e condições para que 

se efetive o crescimento do indivíduo leitor, despertando-lhe interesse, aptidão e 

gosto para a leitura dos mais diferentes textos, com especial ênfase para o texto 

literário. Tendo como objetivo, além do espaço apropriado, proporcionar novas 

metodologias e práticas de leitura literárias com os alunos do 6º ano, para que 

estas estimulem o prazer, gosto, por meio de atividades lúdicas. O texto literário 

proporciona aos alunos a capacidade de refletir, pensar, mas é também sentir, 

apurar a sensibilidade, sonhar, relacionar o que lê com o mundo que o cerca. 

Serão elaboradas e contempladas atividades baseadas na modalidade oral, 

possibilitando ao aluno o desenvolvimento das habilidades linguísticas de falar e 

escutar narrativas diversas. Num espaço com liberdade de expressão os alunos 

terão a oportunidade de ouvir, ler, contar histórias, conhecer personagens, e 

assim permitindo ao leitor experimentar sensações de conforto, prazer e alegria 

que leitura literária possibilita através da ficção. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TEREZA CORDEIRO 

ORIENTADOR: KELI CRISTINA PACHECO 

IES:  UNICENTRO 

Artigo  
Título: Clara dos Anjos, de Lima Barreto, e a questão racial: uma intervenção na 

escola 

Palavras-chave: Literatura. Leitura. Questão Racial. Ensino. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo trazer a tona o debate sobre o 

preconceito racial através da leitura da obra “Clara dos Anjos”, contextualizando 

com as características da história da época do autor Lima Barreto. Além disso, 

pretende-se mostrar qual era o papel do negro na sociedade brasileira no início 

do século, alguns históricos de marginalização e os aspectos do racismo na 

sociedade contemporânea. Este projeto será aplicado no Colégio Estadual 



Antônio Dorigon - EFMP, localizado na Avenida Brasil, 330, na cidade de Pitanga 

– PR, nas turmas do 2º ano do Ensino Médio. A relevância em produzir um 

trabalho com esta temática advém do fato de o negro ser um dos elementos 

cruciais na formação da nação brasileira. Sendo assim, o artigo divide-se em 

subtítulos que trarão uma visão mais abrangente da leitura, através do debate 

do preconceito racial à luz da literatura. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Clara dos Anjos, de Lima Barreto, e a questão racial: uma intervenção na 

escola 

Palavras-chave: Literatura; Racismo; Clara dos Anjos; Intervenção; Escola. 

Resumo: Este trabalho busca meios de demonstrar, através do diálogo 

constante e de atividades diversificadas, que ler pode ser uma experiência 

agradável e prazerosa, capaz de atuar sobre os nossos sentidos, provocando 

sensações, mexendo com os nossos sentimentos e transformando nossa visão 

de mundo. Assim, a importância em trabalhar com o tema: “Racismo” advém do 

fato de o negro ser um dos elementos cruciais na formação da nação brasileira, 

porém, o respeito com as pessoas desta raça muitas vezes inexiste, como se 

pode constatar através da leitura da representação presente em algumas obras 

literárias. Uma das maneiras de ensinar este conteúdo é através do estudo da 

obra literária que, além de revelar o comportamento de intolerância e de pouco 

respeito às personagens negras, sensibiliza os alunos a pensarem sobre este 

tema, além de incentivar a leitura literária. Para isso é imprescindível a realização 

de leituras dando abordagem a um problema de interesse social, buscando o 

entendimento dos alunos a respeito deste tema, como também a 

conscientização. Deste modo, tem-se como objetivo desenvolver a competência 

da leitura dos alunos, valorizandoa como fonte de produção, trazendo a tona 

alguns conhecimentos sobre literatura brasileira, promovendo ainda uma 

conscientização e um maior conhecimento quanto ao tema das raças. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TEREZA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS 

ORIENTADOR: MONICA RIBEIRO DA SILVA 



IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Concepções pedagógicas relacionadas com a prática pedagógica 

Palavras-chave: pedagogia histórico-crítica, prática pedagógica 

Resumo: Desde o início dos anos 80 a pedagogia Histórico-Crítica vem sendo 

a concepção pedagógica mais estudada nas academias, está muito presente no 

discurso dos educadores e nos debates no interior das escolas.O objeto de 

estudo deste projeto de intervenção pedagógica e relacionar as concepções 

pedagógicas, de modo especial a pedagogia Histórico-Crítica, com a pratica 

pedagógica aplicada na Escola. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: pedagogia histórico-crítica relacionada com a prática pedagógica 

aplicada na escola 

Palavras-chave: pedagogia histórico-crítica, prática pedagógica 

Resumo: Esta produção didático pedagógica busca analisar a implementação 

de políticas curriculares no estado do Paraná a partir dos anos de 1980 e início 

de 1990 relacionadascom as lutas da APP-Sindicato dos professorese da rede 

estadual e das redes municipais de ensino. E, visa também analisar a prática 

pedagógica relacionada com as concepções pedagógicas, principalmente com 

a pedagogia histórico-crítica. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TEREZA DZIENDZIK DA SILVA 

ORIENTADOR: Mirian Hisae Yaegashi Zappone 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: A LEITURA DE TEXTOS FICCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL: 

uma abordagem a partir dos estudos do LETRAMENTO 

Palavras-chave: leitura; literatura; letramento literário. 

Resumo: Este trabalho é parte integrante do processo de formação continuada 

desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, através do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Relata a experiência obtida 



com a implementação do projeto de intervenção pedagógica na 5ª série da 

Escola Estadual Vale do Tigre – EF, do Município de Nova Londrina. A proposta 

apresentada tem por objetivo discutir questões relativas às práticas de leitura 

literária, a fim de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos professores no 

cotidiano escolar. Fundamentada em autores como Kleiman (1995), Rojo (2009) 

e Zappone (2007), compreende a relação dialógica autor/texto/leitor e o 

desenvolvimento do grau de letramento literário, considerando os 

multiletramentos ou letramentos multiculturais e multissemióticos, ou seja, em 

sua aplicação é abordada a leitura de textos narrativos ficcionais tradicionais e 

multimodais no ensino fundamental na perspectiva do letramento. O resultado 

da implementação demonstrou ser possível, por meio da leitura de textos 

ficcionais elaborados pela língua – e também por outros sistemas semióticos -, 

valorizar os multiletramentos, isto é, as práticas de leitura e os objetos de leitura 

presentes na cultura dos indivíduos pertencentes à instituição escolar, 

priorizando uma relação dialógica e discursiva entre o aluno e o mundo que o 

cerca, e assim, aprimorar o senso crítico, tornar significativo o ato de ler e garantir 

o aumento do grau de letramento literário do aluno. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura de textos ficcionais no ensino fundamental na perspectiva do 

letramento 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Letramento literário. 

Resumo: Tendo em vista as dificuldades enfrentadas e as muitas reflexões 

relacionadas à leitura e à literatura em nossas escolas, e, principalmente, por ser 

a leitura importante para o desenvolvimento, para a aprendizagem e formação 

do indivíduo, este material aborda questões relacionadas às práticas de leitura 

de textos ficcionais no ensino fundamental, sob a perspectiva do letramento. 

Baseado em autores como Kleiman (1995), Rojo (2009) e Zappone (2007), 

compreende a relação dialógica entre autor/texto/leitor como aspecto 

fundamental no processo de construção de significados, bem como o 

desenvolvimento do grau de letramento dos alunos como passo fundamental 

para sua formação enquanto leitor. Através da leitura e reflexão oral e escrita de 

textos ficcionais – elaborados pela língua e também por outros sistemas 

semióticos -, ele objetiva valorizar os multiletramentos, isto é, as práticas de 



leitura e os objetos de leitura presentes na cultura dos indivíduos pertencentes à 

instituição escolar, bem como propiciar ao aluno de 5ª série oportunidades de 

aprimorar o senso crítico, tornando significativo o ato de ler. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TEREZA KATIA GUIGISKI NIEVES 

ORIENTADOR: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: Crônica como meio de inserção do aluno na cultura literária 

Palavras-chave: crônica; incentivo; escrita; oralidade 

Resumo: As crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre 

a linguagem oral e a literária. Isso contribui também para que o leitor se 

identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. É 

uma tentativa de contribuir com o desenvolvimento da leitura, pois a leitura está 

presente em toda a vida escolar do aluno e se incentivarmos com textos cujo 

assunto é do cotidiano do aluno, assuntos estes leves e despretensiosos, cheios 

de humor, a prática da leitura se torna mais agradável e o leitor recupera sua 

capacidade crítica. Constatou-se uma grande melhora nas produções escritas 

dos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CRÔNICA COMO MEIO DE INSERÇÃO DO ALUNO NA CULTURA 

LITERÁRIA 

Palavras-chave: leitura; escrita; desafio 

Resumo: Esta unidade tem por objetivo ajudar a despertar no aluno o gosto pela 

leitura, através de sequências didáticas, metodologia que busca despertar o 

interesse dos alunos contribuindo para que escrevam textos cada vez melhores, 

ampliem o domínio da leitura e escrita, deixando claro suas conquistas e 

evolução. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: TEREZA KORPAN 

ORIENTADOR: Wilma dos Santos Coqueiro 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Da narratina ao teatro:Uma proposta de leitura. 

Palavras-chave: Leitura, contos, narração e teatro. 

Resumo: O trabalho de implementação na sala de aula foi feito com gêneros 

diferentes começando pela seleção de contos com os alunos através de 

pesquisas.No outro momento trabalhamos textos teatrais o qual foi muito bem 

aceito todos ficaram encantados,após os textos teatrais dividimos a sala em 

equipes e montamos as peças teatrais com contos escolhidos pelos alunos, foi 

um trabalho um tanto difícil para algumas equipes eles tiveram bastante 

dificuldades para concluir a peça,mas um ajudou o outro e conseguimos montar 

quatro peças teatrais maravilhosas, como finalização fizemos os ensaios no 

contra turno e as apresentações foram gratificantes encantando a direção, 

orientação e todos os que assistiram.Concluimos no tempo previsto nos 

deixando muito felizes com o resultado,valeu a pena tanto esforço e dedicação 

de todos foi um sucesso. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: DA NARRATIVA AO TEATRO: UMA PROPOSTA DE LEITURA 

Palavras-chave: LEITURA, CONTOS, NARRAÇÃO E TEATRO 

Resumo: Esse material didático foi elaborado como uma das estratégias da 

ação do Projeto de Inetervenção Pedagógica a ser implementado na escola, 

sendo um intrumento para a prática da proposta que tem como objetivo 

proporcionar aos educandos, o gosto pela leitura, a reflexão crítica com atividade 

de adaptação de textos narrativos em textos teatrais, buscando compreender as 

diferenças estilísticas dos dois gêneros literários ao efetuarem leituras 

compreensivas e críticas, questionando seu horizonte cultural, como proponha o 

método recepcional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 



PROFESSOR PDE: TERUMI SONIA NAGAY 

ORIENTADOR: Maria Beatriz Pacca 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: A ressignificação do ensino da leitura 

Palavras-chave: Texto; leitura e cognição. 

Resumo: A escola brasileira precisa ensinar o aluno a ler e a compreender o 

sentido do que lê. A leitura não vem sendo trabalhada de maneira satisfatória na 

escola. Lê- se pouco no país. É preciso viabilizar a prática da leitura de forma 

significativa para que os discentes adquiram postura de sujeito que pense, reflita 

sobre o que lê e realize operações cognitivas com a leitura. A leitura faz parte do 

nosso dia a dia. Lemos a todo o momento sem perceber que isso está 

acontecendo. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo contribuir 

para formar uma nova geração de leitores autônomos e proficientes. Para tanto, 

atividades relacionadas à leitura visual (fotografias) e trabalhos com diferentes 

tipos de poemas foram utilizados no intuito de cativar o leitor, aproximá-lo do 

texto e desenvolver habilidades inerentes à leitura, proporcionando melhor 

compreensão dos processos subjacentes à mesma, contribuindo para a 

ressignificação do processo de compreensão de uma nova forma de leitura, 

tornando esta mais dinâmica e interessante. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A ressignificação do ensino da leitura 

Palavras-chave: Texto; leitura; cognição. 

Resumo: A escola brasileira precisa ensinar o aluno a ler e a compreender o 

sentido do que lê. A leitura não vem sendo trabalhada de maneira satisfatória na 

escola. Lê- se pouco no país. É preciso viabilizar a prática da leitura de forma 

significativa para que os discentes adquiram postura de sujeito que pense, reflita 

sobre o que lê e realize operações cognitivas com a leitura. Esta unidade didática 

tem a intenção de contribuir para formar uma nova geração de leitores 

autônomos e proficientes, porque esta é a condição mais do que enfatizada por 

diversos segmentos da sociedade. Para alcançar este objetivo é necessário 

primeiro cativar o leitor, aproximá-lo do texto e desenvolver habilidades inerentes 



à leitura, proporcionando melhor compreensão dos processos subjacentes à 

mesma e à formação de um bom leitor. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VALERIA DA COSTA OLIVEIRA PIOTROWSKI 

ORIENTADOR: UBIRAJARA ARAUJO MOREIRA 

IES:  UEPG 

Artigo  
Título: A música e a poesia ensinando literatura 

Palavras-chave: Ensino de Literatura; Poesia; Letra de canção; Figurações da 

mulher 

Resumo: O presente artigo diz respeito a um desafio pedagógico no ensino da 

Literatura no Ensino Médio, através da implementação dum projeto 

provocadoramente intitulado: “De ‘deusa’ a ‘cachorra’: figurações da mulher em 

poemas e letras de canções”. Constata-se que, por vários motivos, nem sempre 

os alunos estão motivados para o estudo da Literatura, e também que nem 

sempre percebem que ela, enquanto produção artística, mantém relações com 

o contexto sociocultural e contém dimensões ideológicas. Por isso, procurou-se 

trabalhar com um tema que os motivasse: as diferentes representações da 

“mulher” em poemas e letras de canções, daí partindo para as próprias imagens 

que os alunos dela constroem, assim como aquelas produzidas no meio em que 

vivem. O recurso à Música se justifica por ser uma Arte presente e prazerosa na 

vida pessoal e social dos alunos, servindo inicialmente como uma estratégia de 

atração. Assim, propiciou-se aos alunos um amplo debate sobre o tema, 

colocando-os em contato com vários poemas e letras de canções de autores 

contemporâneos, oportunizando-lhes um olhar novo sobre a Literatura e um 

repensar sobre a Música, contribuindo para ampliar sua visão de mundo, o seu 

senso crítico e a sua sensibilidade estética. O projeto foi desenvolvido com 

alunos de uma das 3ª séries do Ensino Médio, período diurno, do Colégio 

Estadual Manoel Antonio Gomes, do município de Reserva, PR. A experiência 

revelou que é possível engajar os alunos no estudo e fruição da Literatura de 

uma forma prazerosa, , participativa, crítica e criadora. Ao final dela, pôde-se 

perceber que os alunos passaram a reconhecer e 



 
Produção didático-pedagógica 
Título: De “deusa” a “cachorra”: figurações da mulher em letras de canções e 

poemas 

Palavras-chave: Literatura: poesia. Letras de música. Figurações da mulher. 

Resumo: O professor constata que nem sempre os alunos percebem que a 

Literatura, enquanto produção artística, mantém relações com o contexto 

sociocultural e contém dimensões ideológicas. Portanto, pretende-se, através do 

tema “figurações da mulher”, colocar os alunos em contato com vários poemas 

e letras de canções, oportunizando-lhes um olhar novo e plural sobre a Literatura 

e um repensar sobre a música que é veiculada pela mídia, contribuindo para 

ampliar sua visão de mundo, o seu senso crítico e a sua sensibilidade estética. 

Este projeto será desenvolvido com alunos do terceiro ano do Ensino Médio, 

Espera-se que ao final do trabalho reconheçam e apreciem tanto a Literatura, 

especialmente a Poesia, quanto a Música como expressões artísticas 

comprometidas não só com o belo e a emoção, mas também com a realidade 

humana, social e cultural, o que as torna atemporais e, consequentemente, 

relembradas por muitas gerações. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VANDA APARECIDA TORA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: PROVÉRBIO: UM GÊNERO EM DUAS ESFERAS 

Palavras-chave: Crise literária; Leitura; Gêneros textuais; Aprendizagem. 

Resumo: A produção deste artigo é o resultado do conjunto de atividades 

realizadas pelo Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE-2010. A 

pesquisa tem por objetivo evidenciar a leitura em seus diversos aspectos e 

possibilidades, demonstrar a importância da criação do hábito de ler e 

desenvolver um clube de leitura, onde os alunos se reuniram semanalmente. 

Para seu desenvolvimento foi elaborada revisão bibliográfica através de autores 

como: Teberosky e Colomer (2003); Lajolo (1985); Zilberman (2003); Barker & 



Escarpit, (1975) dos quais foram utilizadas algumas estratégias de leitura que 

contribuíram essencialmente para a construção de significados dos gêneros 

textuais. Propõe-se como tema maior de reflexão mostrar a importância de 

trabalhar a leitura numa nova perspectiva considerando e explorando os diversos 

aspectos que conduzem o aluno a uma visão ampla dos gêneros textuais. Na 

aplicação do projeto foram envolvidos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

e do Ensino médio, buscando desenvolver sua capacidade de compreender, 

interpretar os textos no seu cotidiano e agir criticamente na sociedade em que 

vivem. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: PROVÉRBIO: UM GÊNERO EM DUAS ESFERAS 

Palavras-chave: Crise literária; Leitura; Gêneros textuais; Aprendizagem. 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo evidenciar a leitura em seus diversos 

aspectos e possibilidades, demonstrar a importância da criação do hábito de ler 

e desenvolver um clube de leitura, onde os alunos se reunirão semanalmente. 

Para seu desenvolvimento foi elaborada revisão bibliográfica através de autores 

como: Teberosky e Colomer (2003); Lajolo (1985); Zilberman (2003); Barker & 

Escarpit, (1975) dos quais serão utilizadas algumas estratégias de leitura que 

contribuirão essencialmente para a realização desta habilidade e construção de 

significados dos gêneros textuais. Propõe-se como tema maior de reflexão 

mostrar a importância de trabalhar a leitura numa nova perspectiva considerando 

e explorando os diversos aspectos que conduzem o aluno a uma visão ampla 

dos gêneros textuais. Na aplicação do projeto serão envolvidos alunos da 8ª 

série do Ensino Fundamental e do Ensino médio, buscando desenvolver sua 

capacidade de compreender, interpretar os textos no seu cotidiano e agir 

criticamente na sociedade em que vive. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VANIA SUZI RUIZ BAGNOLI 

ORIENTADOR: Suely Leite 

IES:  UEL 

Artigo  



Título: TECNOLOGIA E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA: das práticas discursivas à 

aprendizagem da Língua Portuguesa, utilizando como suporte a TV multimídia. 

Palavras-chave: Tecnologia; Mediação Pedagógica; TV multimídia 

Resumo: A utilização da tecnologia está evidente em todos os setores da 

sociedade, portanto faz-se necessário a inovação das práticas pedagógicas 

escolares, utilizando-se os recursos tecnológicos em prol da educação .Embora 

haja a convicção de que a leitura e a escrita no papel jamais se extinguirão, pois 

fazem parte do desenvolvimento e fortalecimento de ações transformadoras, é 

preciso estar atento a um novo letramento que está surgindo: o letramento digital, 

que conforme estudos teóricos vem trazendo significativas mudanças no âmbito 

da leitura e da escrita. O aluno e o professor serão favorecidos com essas novas 

práticas, pois essa cultura digital já é familiar ao aluno, e é necessário que o 

professor possa orientar o melhor caminho a percorrer virtualmente, apontando 

ao educando a necessidade de pesquisar, averiguar, comparar ideias, selecionar 

e criticar conscientemente, a fim de que o aluno possa formar sua própria opinião 

perante a veracidade ou não dos fatos pesquisados no universo tecnológico. Isso 

requer um novo olhar sobre a educação. Diante do avanço tecnológico, em que 

diversas informações são obtidas instantaneamente sobre o mundo em que 

vivemos, cabe ao professor ser o mediador entre o aluno e esse novo universo 

de conhecimento, o que resultará em um ensino-aprendizagem de melhor 

qualidade. Dificuldades sempre surgirão aqueles que querem inovar, mas é 

preciso transpor os obstáculos para se alcançar a concretização do ideal. É em 

busca desse ideal de melhoria na qualidade de ensino, que a construção desse 

artigo caminha, visando o aprimoramento e a dinamização 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: O Cidadão e a Mídia-Práticas discursivas mediante aprendizagem da 

língua Portugues 

Palavras-chave: Tecnologia, Mediação pedagógica, TV Multimídia 

Resumo: O Caderno pedagógico foi idealizado para que diante do avanço 

tecnológico, os professores repensem sua prática pedagógica, renovando-a, em 

prol dos alunos, que se beneficiarão de um ensino diferenciado e inovador. 

Propõe atividades , com temas que privilegiam a cidadania, utilizando-se como 

suporte pedagógico os recursos tecnológicos existentes na escola, 



principalmente a TV multimídia.O professor, como mediador nesse processo de 

ensino- aprendizagem, apoiar-se-á no caderno pedagógico, para a 

concretização de seus objetivos a favor do desenvolvimento da educação. Por 

meio de leitura de textos e vídeos e respectivas interpretações, os alunos 

exercitarão e desenvolverão as práticas discursivas da oralidade, leitura, escrita 

e linguística, resultando consequentemente numa melhoria do nível 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VANORA MARLA BUIM DE ANDRADE 

ORIENTADOR: Wilma dos Santos Coqueiro 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Leitura atrativa: imaginação e reencantamento através do método 

receptivo. 

Palavras-chave: Leitura; Método Recepcional; Contos de Fadas; 

Reencantamento 

Resumo: Este trabalho visa mostrar à importância de se ensinar a leitura através 

dos contos de fadas clássicos e contemporâneos, despertando no educando o 

gosto por esse gênero, trabalhando assim no imaginário da criança, sua 

importância literária, bem como a formação de sua personalidade, a interação e 

a compreensão de mundo. Dessa forma, poderá haver um aprimoramento da 

leitura e da escrita. O desenvolvimento das atividades de intervenção na sala de 

aula teve como base a pesquisa bibliográfica, pautada em autores como Hans 

Robert Jauss (1994) e Bruno Bettelheim (1976), (2010), complementando com 

algumas autoras brasileiras como Regina Zilbermann (1988, 2009) e Marisa 

Lajolo (1988, 2010), e também em documentos oficiais organizados pela SEED 

(2008), que orientam o trabalho em sala de aula. O presente artigo mostrará 

formas diferenciadas de trabalho com os contos de fadas, evidenciando 

possíveis contribuições do método recepcional, cujo ponto fundamental é 

valorizar e contextualizar o leitor em suas experiências de vida e de leituras. 

 
Produção didático-pedagógica 



Título: Releitura...O mundo mágico, caminhos diversos: contos clássicos e 

contemporâneos. 

Palavras-chave: releitura; caminhos diversos; clássicos; contemporâneos; 

Resumo: O material didático por mim a ser apresentado narra uma pequena 

história que tem como objetivo cativar e provocar sorriso nas crianças e reflexões 

nos adultos. Tudo isso é o começo da sabedoria, os contos lidos, relidos, 

analisados, tem uma existência real, o que os tornam imortais, foram 

consagrados através dos tempos e em vários países. As obras aqui trabalhadas 

estão entre a razão e o coração, as palavras tem objetivo duplo: ser breves e 

conquistar o espírito. Transmitidas de geração em geração as histórias 

presentes nos contos de fadas são verdadeiras fontes de sabedoria que narram 

à trajetória de vida dos seres humanos. Nas principais histórias, os protagonistas 

são crianças ou adolescentes, que dão ênfase aos problemas ligados à infância 

ou à juventude. Nos contos, como no mundo real, as personagens passam por 

provações; são profundos e empolgantes. Os contos de fadas tratam de pessoas 

simples, de tipos humanos caracterizados pelos mesmos anseios de qualquer 

homem ou mulher modernos; os ideais que transmitem são os ideais a que a 

maioria das pessoas aspira. Eles são muito parecidos com os sonhos, e como 

os sonhos refletem a vida e a personalidade da pessoa que sonha; e tanto o 

sonho como os contos usam a linguagem da imaginação inconsciente e tratam 

de questões da alma. E acredito que os contos de fadas clássicos ou 

contemporâneos irão deleitar as crianças com magia, suspense, drama e 

emoção. Mexer com a inocência e desenvolver o encanto a um mundo que os 

esqueceu. O fim equivale ao princípio iluminado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DA SILVA MIRANDA 

ORIENTADOR: Antonio Carlos aleixo 

IES:  Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

Artigo  
Título: Quem conta, encanta e ensina o recontar 

Palavras-chave: Leitura, contação de história, gostar de ler. 



Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar que a estratégia de 

contação de histórias é um instrumento pedagógico capaz de despertar nos 

alunos o gosto pelo ler, o prazer em ouvir o outro e a capacidade de 

concentração e de atribuir significados à leitura. Realizou-se o trabalho de 

contação com alunos da 5ª série E, período da tarde, do Colégio Estadual 

Polivalente de Goioerê – Goioerê-Paraná. As questões que orientaram o estudo 

foram: Seria o educador responsável por levar o educando a desenvolver uma 

atitude crítica e encontrar sentido em tudo o que lê? Por que os métodos de 

leitura utilizados não atingem a maioria dos alunos? Seria a contação de histórias 

uma estratégia positiva e eficiente para a aquisição e gosto pela leitura? Uma 

vez que a prática educacional tem comprovado que não ensinar a ler com 

compreensão e significado gera uma educação de má qualidade, 

descomprometida com a cultura erudita e com a apropriação do conhecimento 

elaborado e do saber sistematizado, buscou-se por meio deste projeto uma 

prática de leitura que oferecesse acesso às obras e permitisse aos leitores 

entrarem na aventura com os personagens, viajando para outros lugares e 

épocas, desenvolvendo a curiosidade e despertando o desejo pela leitura. O 

referencial teórico para as discussões da temática apoiou-se nos estudos de 

vários autores. Os resultados do trabalho proporcionaram a reflexão sobre a 

importância da leitura em sala de aula, pelo incentivo em ler contos de fadas e 

ouvir histórias de contos populares e maravilhosos por meio da contação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Quem conta, encanta e ensina o recontar. 

Palavras-chave: Estratégias de leitura, contação de histórias,gostar de ler. 

Resumo: É objetivo deste projeto, utilizar-se de estratégias de leitura por meio 

da contação de histórias, como ação pedagógica capaz de desenvolver nos 

alunos um melhor desempenho escolar. Assim, pretende-se melhorar a 

oralidade, a concentração, a atenção, o aprender a ouvir e o gostar de ler. 

Acredita-se que gostando de leitura, o aluno tornar-se-á um bom leitor, terá mais 

acesso às informações e poderá exercer de fato sua cidadania. Eis a importância 

de um projeto que possibilite diferentes práticas literárias. 

 

 



DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA CAMPOS 

ORIENTADOR: Neil Armstrong Franco de Oliveira 

IES: Faculdade Estadual de Ciêcias e Letras de Campo Mourão 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Importância da Leitura para o Desenvolvimento da Competência 

Linguística e Comunicativa 

Palavras-chave: Leitura; Tecnologia; Conhecimento 

Resumo: Vivendo na \"era da informática\", onde se possibilita acesso rápido à 

leitura com uma série de informações, verificamos a importância do estudo sobre 

o uso da internet, em particular o blog, que pode interagir no desenvolvimento 

das capacidades cognitivas e dicursivas dos alunos, podendo contirbuir para a 

aquisição do conhecimento. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA KLEIN MARTINS 

ORIENTADOR: Greice da Silva Castela 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: FORMAÇÃO LEITORA A PARTIR DE VERSÕES DA ESTÓRIA DOS 

TRÊS PORQUINHOS 

Palavras-chave: Contos de fadas. Leitura. Bulling. 

Resumo: O trabalho intitulado “Formação leitora a partir de versões da estória 

dos Três Porquinhos” terá como objetivo possibilitar uma diversidade de leituras 

de versões da história dos Três Porquinhos para os alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental, de modo a contribuir para: formação de leitores críticos e capazes 

de ler o mundo nos seus mais variados contextos, motivação dos alunos, 

identificação e compreensão de relações intertextuais, realização de atividades 

de compreensão leitora e produção textual e discussão de questões subjacentes 

aos textos, trazendo-as para o contexto em que se inserem os alunos. 

Discutiremos, a partir de versões contemporâneas dessa história, ações de 

violência e o bulling, que tanto ocorre em nossos espaços escolares, ao mesmo 



tempo, que desenvolveremos a caracterização do gênero textual e a habilidade 

de compreensão leitora nos alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: : Formação leitora a partir de versões da estória dos Três Porquinhos 

Palavras-chave: Contos de fadas. Leitura. Bulling. 

Resumo: O trabalho intitulado “Formação leitora a partir de versões da história 

dos Três Porquinhos” terá como objetivo possibilitar uma diversidade de leituras 

de versões da história dos Três Porquinhos para os alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental, de modo a contribuir para: formação de leitores críticos e capazes 

de ler o mundo nos seus mais variados contextos, motivação dos alunos, 

identificação e compreensão de relações intertextuais, realização de atividades 

de compreensão leitora e produção textual e discussão de questões subjacentes 

aos textos, trazendo-as para o contexto em que se inserem os alunos. 

Discutiremos, a partir de versões contemporâneas dessa história, ações de 

violência e o bulling, que tanto ocorre em nossos espaços escolares, ao mesmo 

tempo, que desenvolveremos a caracterização do gênero textual e a habilidade 

de compreensão leitora nos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA LOPES 

ORIENTADOR: Fabio Lucas Pierini 

IES:  UEM 

Artigo  
Título: Leitura de Contos de Fadas 

Palavras-chave: Cinderela, Rapunzel, Vendedora de Fósforos, Os sete Corvos, 

Patinho Feio, João e Maria. 

Resumo: Ouvir e contar histórias torna-se essencial para o desenvolvimento das 

crianças, pois através dos contos eles têm a possibilidade de se perceber dentro 

de uma sociedade desencadeando assim, ideias, opiniões, experiências, 

sentimentos e sua criatividade, ajudando, enfim, na construção de sua 

identidade. A criança precisa ter acesso a esses tipos de livros de histórias, pois 



assim estaremos facilitando o conhecimento de mundo e o desenvolvimento da 

imaginação. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: LEITURA DE CONTOS DE FADAS 

Palavras-chave: CONTOS DE FADAS, RAPUNZEL, CINDERELA, OS SETE 

CORVOS, JOÃO E MARIA 

Resumo: A leitura é um ato criativo do nosso dia-a-dia, trabalhando de forma 

lúdica poderemos despertar o interesse pela leitura prazerosa e enriquecer o 

conhecimento de mundo da criança, assim como sua imaginação. Ouvir e contar 

histórias torna-se essencial para o desenvolvimento dos mesmos, pois através 

dos contos eles têm a possibilidade de se perceber dentro de uma sociedade 

desencadeando assim, idéias, opiniões, experiências, sentimentos e sua 

criatividade, ajudando, enfim, na construção de sua identidade. A criança precisa 

ter acesso a esses tipos de livros de histórias, pois assim estaremos facilitando 

o conhecimento de mundo e o desenvolvimento da imaginação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA PEREIRA 

ORIENTADOR: Gesualda dos Santos Rasia 

IES:  UFPR 

Artigo  
Título: A Leitura Ultrapassando Limites 

Palavras-chave: Leitura; Escola; Cidadania 

Resumo: A leitura na escola não atende às demandas de aprendizagem, 

expressas em dados e estatísticas de estudantes do ensino fundamental e 

médio. Por isso, a necessidade de se repensar as práticas de leitura na escola, 

com vistas ao desenvolvimento integral do educando. Neste contexto, é 

fundamental buscar alternativas de leitura dinâmica, diversificada e significativa. 

Nesta perspectiva, O projeto “A leitura ultrapassando limites”, propôs-se a 

executar atividades em sala de aula que respondessem às questões sobre 

práticas de leitura significativas e contextualizadas, atendendo às expectativas 

dos educandos. A participação dos mesmos foi fundamental para o 



desenvolvimento do trabalho que garantiu um novo olhar para o modo de ler na 

escola: para além dos textos dos materiais didáticos ou como pretexto avaliativo, 

mas, fundamentalmente, para uma visão de leitura crítica e significativa. A 

diversidade textual serviu como suporte do trabalho, pois, as demandas sociais 

sinalizam a necessidade de conhecimento textual amplo e eficaz. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A leitura ultrapassando limites: uma proposta de ações metodológicas 

para o 6ºano do ensino fundamental, a partir da diversidade textual, numa 

perspectiva de leitura crítica. 

Palavras-chave: Leitura; escola; planejamento; organização; produção 

Resumo: Pesquisas apontam que muitos estudantes concluem a oitava série 

sem conseguir ler e compreender um texto. Paara tanto, são objetivo deste 

trabalho: estimular a leitura na escola, com vistas a um desempenho global do 

educando, com reflexos em sua formação acadêmica, profissional e pessoal; 

buscar alternativas de leitura mais dinâmicas e contextualizadas que influenciem 

nna vontade e disposição para leitura na escola. compreender as causas da 

insatisfação do educando no que se refere ao ato de ler para atuar 

significativamente nas causas da questão. propor ações conjuntas entre 

professores e alunos atendendo a necessidade de contextualizar a leitura na 

escola, criando situações e condições motivadoras.criar estratégias de leitura 

compartilhada em todos os segmentos da escola, incentivando a prática da 

leitura em toda a comunidade escolar: educando, professores, funcionários. 

diversificar os espaços e as condições de leitura na escola, motivando o 

educando a ler sempre e em qualquer lugar.compartilhar as leituras 

realizadas.Porpõe-se a elaboração de atividades diferenciadas de leitura, 

otimizando ações que atendam a demanda. Daí, o trabalho com a diversificação 

dos gêneros textuais em sala de aula e a elaboração de um Plano Escolar de 

Leitura para toda a comunidade escolar, com a participação desta. Também, a 

sistematização das leituras propostas para o 6º ano, com sugestões e trabalhos 

diversificados: construção de portfólio, contato com autor paranaense, 

exposições. Organização de espaços de leitura já existente e viabilização de 

novos espaços. 

 



 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VERENITA MARIA HECKLER COMIN 

ORIENTADOR: Martha Ribeiro Parahyba 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: PRODUÇÃO DE QUADRINHOS UTILIZANDO CANTIGAS MEDIEVAIS 

DE AMOR E AMIGO 

Palavras-chave: Literatura; Cantigas Medievais; Quadrinhos 

Resumo: Este artigo aborda uma perspectiva de trabalho realizada durante o 

desenvolvimento do projeto de intervenção pedagógica do PDE – Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná, levado à prática no Colégio Estadual 

Euclides da Cunha, no período de agosto a dezembro de 2011, baseada no 

emprego da literatura no ensino das cantigas medievais de amor e amigo em 

Quadrinho com alunos do 1º ano do Ensino Médio. O estudo do medievo literário 

português, dada a sua importância, permitir ao aluno conhecer algumas das 

características importantes do lirismo trovadoresco. Além disso, proporciona a 

compreensão da Literatura Portuguesa, por meio das cantigas medievais e abre 

espaço para a produção de Quadrinho, contribuindo assim para o entendimento 

das mesmas. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Cantigas Medievais de Amor e Amigo 

Palavras-chave: Literatura; Cantigas Medievais; Quadrinhos; 

Resumo: Este estudo objetiva conhecer a poesia trovadoresca da literatura 

medieval, bem como as características das cantigas de amor e de amigo. Mais 

precisamente, nas primeiras manifestações literárias que constituem o 

movimento denominado Trovadorismo. Um período essencialmente poético, 

repleto de cantigas medievais, cujo idioma empregado é o galego-português, o 

que torna difícil a compreensão, pois não desperta interesse. Para auxiliar nesse 

processo de aquisição-compreensão da aprendizagem, é necessário 

contextualizar esse importante período literário, contextualizando a Idade Média 

e a atualidade, buscando semelhanças entre a poesia dos trovadores e as 

manifestações artísticas contemporâneas, seja na poesia ou em quadrinhos. A 



Literatura comparada serve como caminho na busca por intertextos separados 

há séculos. Fazer paralelos entre o presente e o passado possibilita inúmeras 

maneiras de ver e encarar as coisas de um modo novo. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VILMA APARECIDA PEINADO 

ORIENTADOR: REGINA MARIA GREGORIO 

IES:  UEL 

Artigo  
Título: O gênero discursivo carta do leitor através de uma sequência didática 

Palavras-chave: gêneros textuais; carta do leitor; sequência didática 

Resumo: O presente artigo é um relato de experiência da aplicação de uma 

proposta de intervenção pedagógica, voltada ao ensino de gêneros discursivos 

abordando especificamente carta do leitor em busca da melhoria do processo 

ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa em escola pública, através do 

contato direto com o gênero. Para isso foi elaborado e aplicado um material 

didático dirigido para turmas de 7ªséries/8ºanos do ensino fundamental, Este 

trabalho é parte integrante do processo de formação continuada desenvolvido 

pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, por meio do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: CONHECENDO E PRODUZINDO ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA, VIA GÊNERO CARTA DO LEITOR 

Palavras-chave: gêneros textuais; carta do leitor; sequência didática 

Resumo: O ensino de Lingua Portuguesa está fundamentado no domínio efetivo 

de falar, ler e escrever em busca de tornar as pessoas cada vez mais críticas, 

participativas e atuantes na sociedade compreendendo que esta participação se 

dá através da interação verbal. A escola deve trabalhar a língua a partir da 

linguagem em uso considerando os gêneros discursivos que circular socialmente 

proporcionando ao aluno a análise e o uso efetivo da linguagem que acontece 

fora da escola. O gênero carta do leitor possibillita ao aluno a compreensão de 

que há uma maneira de expressar sua opinião a respeito de determinado fato 



adequando a linguagem aos diferentes contextos, considerando interlocutores, 

objetivos do texto. O presente material propõe trabalhar as práticas discursivas 

da linguagem através de uma sequência didática com o gênero discursivo carta 

do leitor realizando nas oficinas a análise do contexto de produção, conteúdo 

composicional, conteúdo temático e marcas linguístico-enunciativas visando o 

desenvolvimento da criticidade e a melhoria da qualidade do ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: VILMA WONS 

ORIENTADOR: Rita das Gracas Felix Fortes 

IES:  UNIOESTE 

Artigo  
Título: O GUACHE E A PORTA-BANDEIRA: UMA LEITURA DE DRUMMOND 

E DE ADÉLIA PRADO 

Palavras-chave: Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade; lírica; 

perspectiva masculina e feminina 

Resumo: Objetiva-se no presente estudo analisar comparativamente os poemas 

“Poema de Sete Faces”, “Cidadezinha Qualquer”, “O Beijo”, “Sina” e “Procura da 

Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade, e “Com Licença Poética”, “Bucólica 

Nostálgica”, “Figurativa”, “Endecha das Três Irmãs” e “Antes do Nome”, de Adélia 

Prado, comparando/ contrapondo-os à perspectiva masculina e à feminina em 

relação aos temas: o fazer poético; os conflitos existenciais; a relação entre o 

homem e a natureza e a educação patriarcal. É evidente que os alunos em geral, 

dentre os quais estão incluídos os do Ensino Médio, têm grande dificuldade em 

estabelecer relações entre o uso diário da língua falada, sua transformação em 

linguagem escrita, bem como as especificidades da escrita, dentre as quais se 

inclui a linguagem literária, seja em prosa, seja em poesia. A partir da 

consciência dessas dificuldades, o que pode ser feito para que o aluno tenha 

maior habilidade no manejo da linguagem escrita? A questão a se perguntar é 

como se pode, a partir do uso corriqueiro da linguagem, levar o aluno a 

compreender a linguagem literária para que esta deixe de ser, apenas, parte do 

conteúdo obrigatório e se transforme numa produção de sentido que possa 



ampliar a visão de mundo? A partir de que enfoque se pode adentrar na poesia 

sem que essa pareça algo estanque, sem qualquer referência com a realidade? 

Estas são algumas indagações recorrentes sobre as quais se aterá no presente 

estudo. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A lírica feminina de Adélia Prado em contraposição à lírica masculina de 

Carlos Drummond de Andrade 

Palavras-chave: Literatura; Carlos Drummond de Andrade; Adélia Prado 

Resumo: Este projeto resultou da necessidade de ter na literatura, um elemento 

que ajude o aluno a compreender como a literatura, pode contribuir para a 

compreensão da relação entre o ser humano e o contexto social. Objetiva-se 

analisar comparativamente “Poema de Sete Faces”, “Cidadezinha Qualquer”, “O 

Beijo”, “Sina”, “Procura de Poesia”, poemas de Drummond, visando compará-los 

ou contrapô-los aos poemas adelianos; “Com Licença Poética”, “Bucólica 

Nostálgica”, “Figurativa”, “Endecha das Três Irmãs” e “Antes do Nome”, de 

acordo com a perspectiva masculina de Drummond e feminina de Adélia Prado 

contrapondo ou comparando a perspectiva existencial através da ótica 

masculina e feminina, relação homem natureza, relações familiares no século 

XX, condição da solteirona, e metapoética. A perspectiva lírica drummondiana e 

a adeliana revelam a maneira de pensar de um determinado espaço social 

permitindo compreender o espírito humano e, complexidade de suas relações. 

Os alunos em geral, apresentam dificuldades em estabelecer relações entre o 

uso da língua falada, linguagem escrita e linguagem literária seja em prosa, ou 

poesia. Questiona-se: Como se pode, fazer uso da linguagem visando levar o 

aluno a compreender a linguagem literária para que esta deixe de ser, apenas, 

parte do conteúdo obrigatório e se transforme numa produção de sentido que 

possa ampliar a visão de mundo? A partir de que enfoque se pode adentrar na 

poesia? O presente estudo almeja os objetivos que estarão centrados nas 

atividades supracitadas. Palavras-chave 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: WANCLEIA HELENA DA SILVA SANCHES 



ORIENTADOR: Vera Maria Das Neves Ramos 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: Retratos do Cotidiano 

Palavras-chave: Produção textual; gêneros textuais; Sequência Didática; 

Crônica. a 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma intervenção na realidade 

escolar, especificamente, em salas de aula de oitavas séries do Ensino 

Fundamental do Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral que participaram do 

projeto “Retratos do Cotidiano”, projeto esse que pretendeu minimizar as 

dificuldades encontradas pelos alunos durante o processo de produção textual, 

utilizando os gêneros textuais, especificamente, o gênero crônica. O trabalho foi 

norteado pela concepção sociointeracionista de linguagem e teve como 

referencial teórico-metodológico os gêneros textuais e sua transposição didática 

e um material didático, contemplando atividades desenvolvidas em uma 

Sequência Didática, foi especificamente produzido para esse fim, buscando, 

assim, desenvolver habilidades discursivas específicas para a produção do 

gênero em questão. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois o trabalho 

proporcionou aos alunos condições de se apropriarem de habilidades 

discursivas específicas e produzirem um texto do referido gênero.Os resultados 

mostraram que a SD foi, certamente, um instrumento que promoveu o 

desenvolvimento da leitura e da escrita, além de permitir a vivência de um ensino 

contextualizado e pautado nas reais necessidades dos alunos. Finalmente, o 

trabalho com a elaboração de um modelo didático e da SD me oportunizou a 

apropriação de teorias valiosas para a minha formação e indispensáveis para a 

minha prática, uma vez que posso adaptá-la aos mais diversos gêneros textuais, 

dinamizando as aulas e aproximando os conteúdos da realidade linguística dos 

meus alunos. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Retratos do cotidiano 

Palavras-chave: Produção textual; gêneros textuais; crônica 

Resumo: Este material foi elaborado seguindo a concepção de gêneros 

discursivos/ textuais sob as óticas de Bakhtin(2003), Bronckart(2006), Marcuschi 



(2008), Koch e Elias (2006-2010 ) dentre outros. A aplicação da Unidade Didática 

ocorrerá por meio da organização dos conteúdos em uma Sequência Didática 

(SD), doravante SD, com base em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). A SD 

constitui-se uma ferramenta essencial para o trabalho pedagógico e será 

realizada em etapas, em uma turma de 8ª série do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral da cidade de Santo Antônio da 

Platina/PR. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: PORTUGUÊS 

PROFESSOR PDE: YNAYAH JARDIM COELHO 

ORIENTADOR: Luciana Brito 

IES:  Universidade Estadual do Norte do Paraná 

Artigo  
Título: A literatura infantil para o enfrentamento de um dilema: “Quem é o lobo?” 

Palavras-chave: Leitura crítica; Método Recepcional; Contos de fadas 

Resumo: O propósito deste trabalho é apresentar os resultados obtidos no 

Projeto de Pesquisa A literatura infantil para o enfrentamento de um dilema: 

Quem é o lobo? Desenvolvido com as alunas da terceira série do curso 

Formação de Docentes do Colégio Estadual Professor “Silvio Tavares” da cidade 

de Cambará, configurando-se como trabalho de conclusão do programa de 

Desenvolvimento de Educação 2010, promovido pela Secretaria da Educação 

do Paraná, sob a orientação da professora Dra. Luciana Brito. Efetuou-se a 

análise de algumas versões do conto maravilhoso “Chapeuzinho Vermelho”, 

visando discutir a transição das narrativas orais feitas por Perrault e Irmãos 

Grimm em contraponto com alguns contos modernos e contemporâneos: 

releituras e adaptações de escritores brasileiros e estrangeiros para o leitor 

infantojuvenil. As atividades trabalhadas seguiram os encaminhamentos do 

Método Recepcional de Bordini e Aguiar numa tentativa de propor melhorias para 

as práticas de leitura através do contato e da interação entre leitor e texto. As 

alunas puderam questionar e analisar, de forma crítica e prazerosa, as leituras 

realizadas enriquecendo a criatividade e o imaginário, além de confrontar 

culturas diferentes a fim de valorizar, respeitar e compreender a cultura do outro 



e a sua própria, promovendo a adoção de novos valores e a integração desses 

com o meio ambiente. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A literatura infantil para o enfrentamento de um dilema: quem é o lobo? 

Palavras-chave: Leitura crítica; Método Recepcional; Contos de fadas 

Resumo: Esta Unidade Didática visa propiciar subsídios para a prática 

pedagógica do professor PDE, na implementação de seu projeto em sala de aula 

no Colégio Est. Prof. Silvio Tavares” da cidade de Cambará – PR, onde serão 

apresentados e discutidos os estudos desenvolvidos na I e II etapas do 

Programa de Desenvolvimento Educacional sob a orientação da Dra. Luciana 

Brito, no ano de 2011. Este material foi organizado a partir da pluralidade de 

leituras que dialogam com o conto maravilhoso “Chapeuzinho Vermelho”. Os 

gêneros utilizados para o estudo foram previamente selecionados levando em 

conta as experiências de leitura dos alunos e que instigassem a reflexão e 

discussão. Com o intuito de responder ao problema da pesquisa e alcançar os 

objetivos foram criadas ações que constam ao longo das cinco unidades 

representando as cinco etapas do Método Recepcional de leitura, estratégia 

esta, sugerida pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná que parte dos pressupostos teóricos apresentados na Estética da 

Recepção e na Teoria do Efeito elaborado pelas professoras Maria da Glória 

Bordini e Vera Teixeira de Aguiar que enfatiza o papel do leitor como sujeito ativo 

no processo de leitura. 
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Artigo  
Título: GÊNEROS TEXTUAIS NA AULA DE LEITURA 

Palavras-chave: Gênero Textual. Leitura. Desempenho. 

Resumo: O presente artigo buscou demonstrar que a leitura não se restringe a 

mera decodificação de símbolos ou mera exposição de orações. A leitura é uma 



dinâmica ampla que envolve a compreensão do contexto e atribuição de 

significados conforme a concepção do leitor, contudo, para isso, o leitor deve 

desenvolver a competência de leitor. Essa competência se desenvolve a partir 

de contato com textos diversos, assim, a utilização de gêneros textuais no 

processo de ensino/aprendizagem da leitura permite ao aluno ter contato com 

universos e linguagens diferentes, permitindo com isso, efetivar a sua própria 

concepção. Em relação à investigação realizada na Escola Imaculada 

Conceição, no município de Jacarezinho – PR, junto a alunos da 5º série do 

Ensino Fundamental, o uso de gêneros textuais na aula de leitura mostrou-se 

dinâmico. A partir das atividades realizadas pode-se constatar que os alunos têm 

carência em vocabulário, representando que a leitura é deficiente. Não obstante 

essa, realidade foi demonstrada que o projeto é positivo, contudo, em relação 

aos efeitos no futuro depende de que a busca dos objetivos inerente ao projeto 

sejam contínuos, para que sejam constituídos leitores literais. Assim sendo, o 

objetivo desse artigo foi o de levar o aluno a compreender e a participar das aulas 

de leitura por intermédio da oferta de gêneros textuais diversos, motivando-o à 

leitura. A metodologia utilizada para a elaboração desse artigo foi o da pesquisa 

bibliográfica para a revisão de literatura e da investigação da realidade para a 

pesquisa empírica. Este trabalho se justifica pelo fato de se desenvolver no aluno 

o gosto de leitura, oferecendo a ele oportunidades diversas de leitura, motivando-

o a ler e permitindo aprimorar sua escrita. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: Ensino e Aprendizagem da Leitura 

Palavras-chave: gêneros; leitura; desempenho 

Resumo: Sabendo ser a leitura o que nos permite construir, elaborar melhor 

nossos saberes e através dela atuarmos positivamente na sociedade. O 

presente projeto pretende o trabalho com gêneros textuais, além dos do livro 

didático, que muitas vezes não interessa aos alunos, não os motiva e 

consequentemente a leitura torna-se desestimulante. Pretendemos pesquisar o 

interesse dos alunos e com base nisso selecionar textos explorando o seu gosto, 

o que pensamos resultaria num maior interesse e desempenho durante as aulas 

de leitura, permitindo assim, um melhor aproveitamento e envolvimento da parte 

dos mesmos. 
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Artigo  
Título: A contribuição dos Contos e Crônicas na produção textual. 

Palavras-chave: Oralidade; Leitura; Escrita; Produção Textual. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do Projeto ―A Contribuição da 

Narração na Produção Textual‖ cujo objetivo foi trabalhar leitura, oralidade e 

produção textual com os alunos da EJA- Educação de Jovens e Adultos. A 

oralidade foi incentivada através de debates, diálogos e discussões advindas da 

leitura e interpretação dos diferentes gêneros textuais propostos, seguido da 

produção textual em diferentes modalidades promovendo, assim, a interação e 

relação dialógica entre texto e leitor. Os textos selecionados abordaram a 

temática da relação do homem com o trabalho, por se tratar de um assunto 

relacionado com o contexto dos alunos da EJA, com vistas a desenvolver a 

capacidade argumentativa e criticidade entre esses alunos. Assim, essa relação 

dialógica entre leitor e texto, possibilitou ao educando confrontar seu saber 

adquirido, sua experiência de vida e ampliar sua linguagem verbal, entre outros 

conhecimentos. Segundo Bakhtin (2006) é através da linguagem que o ser 

humano se afirma enquanto sujeito social, cultural e histórico. Nesse sentido, o 

dialogismo bakhtiniano e o materialismo dialético de Vigotsky (2010) 

corroborados por seus seguidores Geraldi (1985-2003) e Kramer (2003) 

contribuíram na fundamentação teórica deste projeto, uma vez que esses 

eóricos consideram o leitor parte integrante e fundamental nas relações 

dialógicas que se dão através da comunicação entre indivíduos sociais. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A Contribuição dos Contos e Crônicas n a Produção Textual. 

Palavras-chave: Leitura, Narração, Produção, Textual. 

Resumo: Esta produção didática (unidade didática), visa atender às 

necessidades da EJA- Ensino médio Noturno. Esta unidade propõe a leitura e 



interpretação de alguns textos (contos, crônicas, músicas e poema), todos com 

temáticas afins, tendo com objetivo fomentar, dentro de uma relação dialógica, 

questionamentos, discussões, comparações, confronto de ideais e dos saberes 

prévios desses alunos e vencer desafios diante da escrita, através da produção 

de texto. 
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Artigo  
Título: FORMAÇÃO DE LEITORES: UMA PROPOSTA COM O GÊNERO 

CONTO DE FADAS PARA O SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Palavras-chave: Leitura; Contos de fadas; Psicanálise 

Resumo: Os contos de fadas constituem, pelo interesse despertado na faixa 

etária infanto-juvenil, por suas possibilidades de trabalho com questões de 

valores ideológicos e com a intertextualidade, em um gênero de alto potencial 

para a formação de leitores, necessidade sempre premente na realidade 

educacional brasileira. Se considerarmos ainda a riqueza de elementos 

psicanalíticos presentes nessas narrativas, conforme se rastreia nas fontes 

atinentes, temos muitos motivos pela opção por esse gênero, dadas as 

possibilidades colocadas para o desenvolvimento global do aprendiz, 

especialmente na elaboração de seus dilemas existenciais. Assim é que 

revisamos fontes pertinentes e examinamos as potencialidades do gênero para 

fomentar o hábito de leitura, de forma especial, para alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. O rastreamento das referidas fontes aponta para um campo 

altamente promissor. 

 
Produção didático-pedagógica 
Título: A importância do contos de fadas na formação do leitor a partir das 

quintas séries do Ensino Fundamental 

Palavras-chave: leitura; contos de fadas; imaginação 



Resumo: Como a leitura dos contos de fadas, por meio da imaginação criativa 

consciente, vai ajudar os alunos a enfrentar os seus medos; possibilitando, assim 

um melhor convívio com os conflitos do dia a dia? A proposta é criar o hábito de 

ler por prazer, estimulando a observação, a reflexão, e a criatividade dos 

adolescentes; que no cotidiano a prática de leitura seja uma prioridade; e que, 

finalmente, possam criar seus próprios contos de fadas. Pretendo por meio das 

atividades aqui propostas incentivar e despertar o valor e a capacidade 

existentes em cada um, necessários para realizar os sonhos; se descobrindo 

uma pessoa de infinito valor. Ensiná-los a sonhar e a lutar por uma sociedade 

mais justa, e que se sintam capazes de realizar atividades por mais complexas 

que sejam. 

 

 
 


