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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADONIS CRISTINA BRONGUEL 
Orientador: Pascoalina Bailon de Oliveira Saleh - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: FÁBULAS: UM CAMINHO PARA A LEITURA E A SENSIBILIDADE
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura. Gêneros. Fábula. Responsabilidade social.
Resumo: Este artigo relata uma intervenção realizada em sala de aula que consistiu em propor 
um caminho para abordar, nas aulas de Língua Portuguesa, a responsabilidade social em relação 
aos animais abandonados. O material elaborado foi uma Unidade Temática realizada durante o 
segundo período do curso de capacitação PDE e aplicada em uma turma de 6º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Santo Antônio, no Município de Imbituva PR, envolvendo 32 
alunos do período da tarde. A implementação das atividades aconteceu nos meses de fevereiro a 
abril do ano de dois mil e quatorze. Buscou-se desenvolver, através da leitura de fábulas e outros 
gêneros, atitudes de cooperação, respeito, dignidade, promovendo assim a tomada de 
consciência de que a ação individual ou em grupo pode fazer a diferença para a melhoria da 
sociedade e de que a leitura e a produção de texto têm um papel relevante nessa ação. Na 
perspectiva de uma estratégia de ação qualitativa com pesquisa exploratória realizada na 
comunidade, fundamentaram os estudos autores como: Silva, Zilberman, Marcuschi, Freire, 
Saviani, dentre outros. Durante o processo de implementação, os alunos passaram a demonstrar 
mais interesse pela leitura, aumentando assim o nível de letramento, que inclui o conhecimento 
sobre os gêneros; também ampliaram sua visão de mundo e desenvolveram valores importantes 
para a vida em sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADONIS CRISTINA BRONGUEL 
Orientador: Pascoalina Bailon de Oliveira Saleh - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: FÁBULAS: UM CAMINHO PARA A LEITURA E PARA A SENSIBILIDADE
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; gêneros: sensibilidade
Resumo: Este projeto propõe um caminho para abordar, nas aulas de Língua Portuguesa, a 
responsabilidade social em relação aos animais abandonados. Objetiva-se também desenvolver 
através da leitura de fábulas e outros gêneros, atitudes de cooperação, respeito, dignidade, 
promovendo assim a tomada de consciência de que a ação individual ou em grupo pode fazer a 
diferença para a melhoria da sociedade e também na formação de alunos leitores e produtores de 
bons textos. Na perspectiva de uma estratégia de ação qualitativa com pesquisa exploratória 
aplicada na comunidade, fundamentam os estudos autores como: Silva, Zilberman, Marcuschi, 
Freire, Saviane, dentre outros. Ao término do trabalho espera-se que os alunos, além do 
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conhecimento adquirido sobre os gêneros, também tenham ampliado sua visão de mundo e 
desenvolvido valores tão importantes para a vida em sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA CRISTINA FARIA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO FUNDAMENTAL: REFLEXÕES A 
PARTIR DOS GÊNEROS DO DISCURSO HQ, CONTO MARAVILHOSO E FOTONOVELA NA 
SALA DE AULA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura; Aquisição de linguagem
Palavras-chave: Leitura; Produção textual; HQ; Conto maravilhoso ;Fotonovela
Resumo: Este artigo é fruto do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O objetivo é 
apresentar o trabalho realizado com os nonos ano “D” e “E” do Ensino Fundamental do período 
matutino em um colégio da rede estadual de ensino em Cascavel, PR, a fim de desenvolver nos 
estudantes habilidades de leitura e escrita por meio de análise de sentido e estrutural dos gêneros 
do discurso Histórias em Quadrinho (doravante HQ), Conto Maravilhoso e Fotonovela. Para isso, 
foi utilizada a produção didático-pedagógica no formato de unidade didática intitulada “Fotonovela: 
Leitura e Produção Textual em Sala de Aula”. Os gêneros contemplados neste material abordaram 
a temática da condição e trajetória histórica da mulher na sociedade e com isso os alunos 
puderam realizar atividades de leitura e escrita que ampliaram seu conhecimento de mundo. Os 
estudos realizados neste programa nos permitiram um aprofundamento teórico e a realização de 
estratégias nas práticas de leitura e escrita aliadas ao uso das novas tecnologias e os meios de 
comunicação. A aplicação das atividades elaboradas com os alunos mostrou-se bastante 
satisfatória.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA CRISTINA FARIA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fotonovela: Leitura e Produção Textual em Sala de Aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura; Aquisição de linguagem
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Fotonovela; HQ; Conto.
Resumo: Esta Unidade Didático-Pedagógica tem por objetivo desenvolver habilidades de leitura e 
escrita por meio do gênero do discurso fotonovela. No entanto, para atingir este objetivo 
contemplaremos também os gêneros do discurso HQ e conto maravilhoso. Pois, a fotonovela é 
um gênero extinto desde a década de 80 do séc. XX que ressurgiu recentemente na Internet 
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unindo a narrativa tradicional às manipulações visuais, animações em flash, trailer e sonorização. 
Porém, trata-se de um gênero desconhecido para a maioria dos nossos educandos. Por isso, para 
compreendermos as características estruturais desse gênero utilizaremos outro gênero comum a 
eles: as Histórias em Quadrinhos. E para embasar a produção escrita final analisaremos no 
gênero conto maravilhoso, a condição feminina no decorrer da história por meio da trajetória 
histórica presente no contexto social das versões de Chapeuzinho Vermelho. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA DE FATIMA DURAU 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: TRABALHANDO AS DIFICULDADES DE ESCRITA DOS 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II A PARTIR DO GÊNERO CONTO DE FADAS 
(TRADICIONAL E RENOVADO)
Tema: AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: AS DIFICULDADES DOS ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II NA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESCRITA PADRÃO
Palavras-chave: Sequência Didática; Produção escrita; Conto de fadas; Língua Portuguesa.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido 
pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), do Estado do Paraná. O projeto cujo 
título é “Aquisição da linguagem: trabalhando as dificuldades de escrita dos alunos do Ensino 
Fundamental II, a partir do gênero conto de fadas (tradicional e renovado)”, foi desenvolvido com 
os alunos do 6º ano, Ensino Fundamental II, do Colégio Estadual João Ferreira Küster, no Bairro 
Jardim Social, em Campo Largo -PR. O objetivo da aplicação foi trabalhar as dificuldades de 
escrita dos alunos, de modo que se tornem capazes de produzir textos coesos e coerentes. 
Observou-se a necessidade de que para o aluno produzir texto deve-se ter claras as condições de 
produção, difundidas na obra de Geraldi(1984), bem como conhecer as características específicas 
do gênero textual a ser produzido. Desse modo, tem-se que o uso da língua portuguesa deve 
servir à integração do aluno ao objeto de ensino, por meio da escrita e da leitura; por isso, as 
práticas de escrita devem ser apresentadas por meio de propostas instigantes e motivadoras. 
Além disso, a produção textual e a reescritura de textos devem estar incluídas no planejamento 
do professor, a fim de um desenvolvimento que reflita na integração e socialização dos alunos no 
mundo, tornando-os indivíduos críticos e participativos. Enfim, tem-se a intenção de comprovar 
que a escrita, atividade considerada penosa pelos educandos, pode ser menos árdua, e por que 
não, uma atividade prazerosa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANA DE FATIMA DURAU 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TRABALHANDO AS DIFICULDADES DE ESCRITA DOS ALUNOS DO 6º ANO A PARTIR 
DO GÊNERO CONTO DE FADAS (TRADICIONAL E RENOVADO)
Tema: AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM: AS DIFICULDADES DOS ALUNOS DO
Palavras-chave: Sequência Didática; Produção escrita; Conto de fadas; Língua Portuguesa;
Resumo: Esta Unidade Didática objetiva apresentar uma proposta de produção escrita, utilizando 
o gênero Conto de Fadas (tradicional e renovado), possibilitando ao aluno ser agente na 
construção do conhecimento. A partir de uma vasta experiência, especialmente, com o 6º ano do 
Ensino Fundamental, observa-se que a maioria dos alunos chega ao 6º ano, semialfabetizados, 
produzindo textos desconexos e incoerentes. Nesse sentido, o trabalho proposto pretende ampliar 
o conhecimento dos alunos sobre o gênero, levando-os ao domínio pleno de sua estrutura, além 
de incentivar a leitura e a produção textual. Visa também o desenvolvimento da capacidade crítica 
e criativa dos alunos, elemento importante no processo de formação do sujeito; além de procurar 
ampliar o domínio linguístico dos discentes, através de um trabalho com a análise linguística 
reflexiva, tendo como ponto de partida e de chegada a produção escrita do aluno.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANI BARBOSA 
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A literatura na escola como instrumento de criticidade.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; conto; sujeito; reflexão; sociedade.
Resumo: O presente artigo é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional 
PDE 2013 – 2014. Tem como preocupação problematizar as temáticas sociais no gênero 
contístico brasileiro visando à formação leitores críticos e humanizados. A literatura possibilita o 
deleite, a catarse e também a reflexão, e o conto sendo arte literária tem papel importante no 
processo de humanização dos seres ao trabalhar com a emoção e com o senso crítico do sujeito. 
Faz-se necessário compreender a leitura como um fenômeno cultural, histórico, social, capaz de 
revelar as contradições e conflitos da realidade. Sob essa perspectiva, entre o texto literário e sua 
dimensão social é que se justifica escolha do gênero, devido também a sua brevidade que 
possibilita lê-lo na íntegra com a turma, bem como o seu cuidado estético e carga semântica. O 
trabalho segue as orientações das Diretrizes Curriculares do Paraná, portanto, pauta-se pela 
Estética da Recepção ao levar em consideração em que toda obra está sujeita ao horizonte de 
expectativas de um público. É um fenômeno artístico, com implicações históricas e sociais. Tem 
como referência a teoria de Antônio Cândido ao enfocar a literatura como um direito e uma 
necessidade exaltando seu caráter humanizador e ainda ao se referir a ela como arte responsável 
pela formação de leitores conscientes.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANI BARBOSA 
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura literária: experiências temáticas para a formação de leitores críticos
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Sujeito; Reflexão; Sociedade; humanização.
Resumo: O seguinte Caderno Pedagógico aborda o gênero contístico, enfoca temáticas e 
autores distintos da literatura brasileira, quais sejam: “A caolha”, “O grande passeio”, “Clínica de 
repouso” “Mineirinho”. Tem a intenção de construir práticas de ensino com a leitura literária 
através do Método Recepcional, visando à formação de leitores críticos. A literatura possibilita o 
deleite, a catarse e também a reflexão e o conto sendo arte literária tem papel importante no 
processo de humanização dos seres humanos ao trabalhar com a emoção e com o senso crítico 
do sujeito. Faz-se necessário compreender a leitura como um fenômeno cultural, histórico, social, 
capaz de revelar as contradições e conflitos da realidade. Sob essa perspectiva, entre o texto 
literário e sua dimensão social, que se justifica a escolha do gênero, devido a sua brevidade, 
concisão e ainda pela carga semântica que possui, bem como em virtude da literariedade. No que 
rege à Estética da Recepção que orienta o conteúdo das Diretrizes Curriculares do Paraná toda 
obra está sujeita ao horizonte de expectativas de um público. O projeto tem como referência as 
propostas teóricas de Iser, Jauss, Zilberman e Candido ao enfocar a literatura como um direito e 
uma necessidade exaltando seu caráter humanizador e ainda ao se referir a ela como arte 
responsável pela formação de leitores conscientes.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANI FELIZARDO VELES 
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Ler e representar é só começar: Vamos dramatizar
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura. Lenda. Teatro. Adaptação 
Resumo: Ler e representar é só começar: Vamos dramatizar é um projeto que se preocupa com o 
ato de ler e na formação de leitores críticos. Com tudo que se vê, nas séries iniciais de ensino 
fundamental, em torno do hábito de leitura. É sabido que a leitura é fundamental no processo de 
ensino assegurando a continuidade nos anos seqüenciais. O papel do professor é muito 
importante para que construa este saber elaborado. Foi pensando na capacitação desse leitor e 
nas dificuldades que ano a ano processa é que se pensou num projeto que desenvolvesse o 
gosto pela leitura. O Projeto de Intervenção Pedagógica apresentado tem como foco a leitura de 
textos de gêneros diversos dando maior enfoque na lenda e no teatro que trabalham como eixo 
temático o medo. Propõe-se através da lenda chegar a adaptação de teatro utilizando no seu 
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desenvolvimento atividades dentro do Método Recepcional de Bordini & Aguiar (1993) e Cosson 
(2006) a partir da sequência básica, proposta de leitura agradável que tende desenvolver o gosto 
pelo prazer da leitura. A obra envolvida é Lendas Negras de Júlio Emílio que no final do trabalho 
será adaptado a lenda A menina e o barril para o gênero teatro.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ADRIANI FELIZARDO VELES 
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler e representar é só começar: Vamos dramatizar
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura. Lenda. Teatro. Adaptação 
Resumo: Ler e representar é só começar: Vamos dramatizar é um projeto que se preocupa com o 
ato de ler e na formação de leitores críticos. Com tudo que se vê, nas séries iniciais de ensino 
fundamental, em torno do hábito de leitura. É sabido que a leitura é fundamental no processo de 
ensino assegurando a continuidade nos anos seqüenciais. O papel do professor é muito 
importante para que construa este saber elaborado. Foi pensando na capacitação desse leitor e 
nas dificuldades que ano a ano processa é que se pensou num projeto que desenvolvesse o 
gosto pela leitura. O Projeto de Intervenção Pedagógica apresentado tem como foco a leitura de 
textos de gêneros diversos dando maior enfoque na lenda e no teatro que trabalham como eixo 
temático o medo. Propõe-se através da lenda chegar a adaptação de teatro utilizando no seu 
desenvolvimento atividades dentro do Método Recepcional de Bordini & Aguiar (1993) e Cosson 
(2006) a partir da sequência básica, proposta de leitura agradável que tende desenvolver o gosto 
pelo prazer da leitura. A obra envolvida é Lendas Negras de Júlio Emílio que no final do trabalho 
será adptado a lenda A menina e o barril para o gênero teatro.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALCIONE APARECIDA AZEREDO DA CRUZ 
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: Nada a mais nada a menos:O miniconto como estratégia de leitura e procedimento de 
produção textual.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Tecnologias; literatura; velocidade; miniconto.
Resumo: Com as tecnologias invadindo e seduzindo os jovens com ferramentas não apenas no 
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processo de comunicação, mas no rico e variado material de leitura interativa, cabe a escola 
aproveitar e oferecer leituras de qualidade e diversidade de textos interessantes e breves para 
que absorvam a atenção do aluno/leitor. Para tanto, faz-se necessário introduzir os alunos no 
universo mágico da literatura, de forma criativa e prazerosa, para que, no futuro, eles possam 
alçar voos maiores. Este artigo busca relacionar o trabalho em sala de aula com o gênero 
miniconto. Para isso, procurou-se um aprofundamento teórico acerca das formas breves como 
estratégia para estimular a leitura significativa e produção textual usando, como corpus, os alunos 
do Ensino Médio do Colégio Estadual Casimiro de Abreu de Porto Vitória. Acredita-se que o 
gênero miniconto, por ser extremamente contemporâneo e fiel ao culto da velocidade, venha a ser 
um instrumento nas aulas de leitura em que o professor possa desenvolver a imaginação e 
ampliar o horizonte dos jovens leitores, trabalhando com poucas palavras e produzindo muito, 
num tempo marcado pelo efêmero, no qual a flexibilidade e a fluidez aparecem como tentativas de 
acompanhar essa velocidade. Levando em conta que a fala, a leitura e a escrita deverão sempre 
ser trabalhadas juntas, já que uma atividade possibilita a outra e vice-versa, os alunos terão 
oportunidade de ouvir, ler, apreciar, comentar, pesquisar, produzir e divulgar minicontos com o 
intuito de despertar o interesse e participação, relacionando e construindo sentidos segundo suas 
vivências.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALCIONE APARECIDA AZEREDO DA CRUZ 
Orientador: JOSOEL KOVALSKI - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Nada a mais nada a menos: o miniconto como estratégia de leitura e procedimento de 
produção textual.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura significativa; literatura; velocidade/rapidez; miniconto
Resumo: Esta Produção Didático Pedagógica na escola busca usar o miniconto como estratégia 
para estimular a leitura significativa e produção textual para os alunos do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Casimiro de Abreu de Porto Vitória. Com o avanço das tecnologias e a internet 
invadindo e seduzindo os jovens como uma ferramenta importante para ser utilizada não apenas 
no processo de comunicação, mas como rico e variado material de leitura interativa, cabe a 
escola aproveitar e através disso oferecer leituras de qualidade e diversidade de textos 
interessantes e breves para que absorvam a atenção do aluno/leitor. Para tanto, faz-se necessário 
introduzir os alunos no universo mágico da literatura, de forma criativa e prazerosa, para que, no 
futuro, eles possam alçar voos maiores. Acredita-se que o gênero miniconto, por ser 
extremamente contemporâneo e fiel ao culto da velocidade, venha a ser um instrumento nas 
aulas de leitura em que o professor possa desenvolver a imaginação e ampliar o horizonte dos 
jovens leitores, trabalhando pouco e produzindo muito, num tempo marcado pelo efêmero, no qual 
a flexibilidade e a fluidez aparecem como tentativas de acompanhar essa velocidade. Levando em 
conta que a fala, a leitura e a escrita deverão sempre ser trabalhadas juntas, já que uma atividade 
possibilita a outra e vice-versa, os alunos terão oportunidade de ouvir, ler, apreciar, comentar, 
pesquisar, produzir e divulgar minicontos com o intuito de despertar o interesse e participação, 
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relacionando e construindo sentidos segundo suas vivências.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALDINEI AMANTINO 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Eu leio . Você lê... Nós escrevemos !
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura 
Palavras-chave: Gênero textuais informativos; escrita; leitura; práticas discursivas
Resumo: A interação pela linguagem é uma condição do processo de letramento, que se 
materializa em textos orais e escritos. Isso significa que, no ensino e aprendizagem da língua, 
assume-se o texto como unidade básica, como prática discursiva que se manifesta em 
enunciações concretas, ou seja, em gêneros textuais. De acordo com as DCEs de Língua 
Portuguesa (2008), “é importante ter claro que quanto maior o contato com a linguagem, na 
diversidade textual, mais possibilidades se tem de entender o texto como material verbal 
carregado de intenções e de visões de mundo”. Logo, “(...) o trabalho com o texto surge como 
possibilidade de mudança, na qual o professor assume uma postura interlocutiva com seu aluno, 
construindo um projeto mais arrojado e eficaz para a aprendizagem da língua escrita”, pois o 
processo de letramento tem evidenciado a importância do uso de textos orais e escritos na 
aprendizagem da língua. Assim, trabalhar com o gênero textual: notícia, através da sequência 
didática, favorece a relação com textos variados para a leitura, escrita, interpretação, escrita e 
reescrita de textos, bem como o enriquecimento do vocabulário. A proposta deste trabalho, 
voltado aos alunos do 9º ano do C. E. Prof. Milton Benner – EFM, de Wenceslau Braz – PR, é a 
interação entre professor e alunos, o desenvolvimento de habilidades na produção textual e a 
compreensão da intencionalidade dos textos, além de aguçar o gosto pela leitura, isto é, interferir 
no rendimento escolar e social. A metodologia escolhida para o desenvolvimento do ensino do 
gênero textual foi a Sequência Didática. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALDINEI AMANTINO 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Eu leio . Você lê... Nós escrevemos !
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: sequência didática;notícia;leitura
Resumo: Esta proposta de SEQUÊNCIA DIDÁTICA foi elaborada para ser desenvolvida em sala 
de aula com alunos do 9 º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Prof. Milton Benner – 
EFM, Wenceslau Braz - PR, objetivando critérios para o estudo do GÊNERO TEXTUAL NOTÍCIA. 
Fazendo relações com textos variados, interpretação, escrita e reescrita de textos, assim 
enriquecer o vocabulário, desenvolver a habilidade na produção textual e compreender a 
intencionalidade dos textos, bem como aguçar o interesse pela leitura, isto é, interferir no 
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rendimento escolar e social. A necessidade de estudar o Gênero Textual: Notícia surgiu da prática 
como professor de Língua Portuguesa e Literatura, ao observar e perceber a urgência de 
despertar o interesse em ler jornal, ouvir notícias. O aluno não lê pelo prazer da leitura e sim 
porque é obrigado. Para que a leitura se torne prazerosa é importante na escola e na sala de aula 
priorizar atividades que enfatizem e reforce a leitura como instrumento para entender o mundo, se 
relacionar com as pessoas, a cultura e a língua escrita. Por isso, para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem sugere-se o uso das Sequências Didáticas (SD), que é uma forma de 
organizar o trabalho com o gênero escolhido. O gênero textual notícia possibilita uma enorme 
liberdade de produção textual, leitura e escrita, levando o aluno à reflexão e proporcionando 
sentido à aprendizagem, bem como tornando o trabalho em sala de aula estimulante. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALEX MARTINS DIAS 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: SIKULUME E OUTROS CONTOS AFRICANOS: O TEMA ÉTNICO-RACIAL EM SALA DE 
AULA
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: Literatura; infantil; contos; africanos
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o resultado do projeto de implementação 
pedagógica na escola, bem como relatar os resultados obtidos durante a aplicação do material 
didático pedagógico, o qual foi implementado no Colégio Estadual Bento Mossurunga com alunos 
do 6ª ano do ensino fundamental, com a finalidade de introduzir a literatura infantil afro-brasileira, 
além de discutir questões étnico-raciais. As ações pautaram-se no material didático elaborado 
para essa finalidade, que se concretizou em formato de sequência didática. Os resultados obtidos 
por essa implementação apontaram para a importância e a necessidade de se discutir a temática 
negra não só em sala de aula, mas em todo contexto escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALEX MARTINS DIAS 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O mito e suas ideologias na obra Sikulume e outros contos africanos
Tema: Literatura e escola:concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; infantil; contos; africanos.
Resumo: A produção didático-pedagógica organizada e produzida para a transposição e 
implementação desse projeto, partiu dos contos do livro Sikulume e outros contos africano, do 
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escritor afro-brasileiro Júlio Emílio Braz.. A didatização do trabalho dar-se-a por meio de uma 
sequência didática que obedecerá aos procedimentos descritos por Schneuwly e Dols, na obra “ 
Gêneros orais e escritos na escola” , e está disposta da seguinte maneira: apresentação da 
situação, produção inicial, a parti daí desdobrando-se em módulos até a produção até a produção 
final do trabalho. Percorrendo a produção didático-pedagógica é possível identificar as relações 
com as disciplinas de história, geografia, antropologia e artes, além dos diversos aspectos da 
cultura africana que são apresentados no decorrer de todo trabalho. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALZIRA PADILHA DE OLIVEIRA 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A promoção da leitura via texto literário: narrativas fantásticas, um olhar acerca do insólito 
em Lygia Fagundes Telles e Murilo Rubião
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; literatura fantástica; método Recepcional
Resumo: Este projeto está pautado no campo da Literatura Fantástica, limitando-se aos contos 
fantásticos (Teleco, o coelhinho, de Murilo Rubião e Venha ver o por do Sol de Lygia Fagundes 
Telles), tem como objetivo oportunizar aos estudantes momentos para desenvolver e aprimorar a 
prática da leitura, propiciando ações que sejam prazerosas, interrogativas e ao mesmo tempo 
reflexivas e críticas. A literatura fantástica transporta os leitores ao mundo ficcional, à linguagem 
poética e ao subjetivismo, motivando a exploração do poder imaginário, desmitificando conceitos 
entre o real e o ficcional, trabalhando com situações conflituosas, idéias contrárias e com o duplo 
sentido. O Projeto de intervenção Pedagógica será desenvolvido com alunos do 9º Ano, do 
Colégio Estadual Parigot de Souza, de Inácio Martins – Paraná. O colégio possui uma biblioteca 
que disponibiliza a toda comunidade escolar um acervo completo com diversas obras que 
oportuniza o acesso ao conhecimento a todos que a procuram. Porém, notamos que os alunos 
usufruem pouco do ambiente e a leitura parece não ser primordial para o aprendizado, sendo 
considerada tarefa cansativa, enfadonha e imposta. A leitura, por inúmeras vezes, é apresentada 
como necessidade básica pra a sobrevivência intelectual, somente como via acessível ao 
mercado de trabalho, esquecendo que a leitura é muito mais ampla (entretenimento, construção e 
ampliação de conhecimentos, fazer-nos sabedores dos costumes ancestrais, de experiências,...). 
O processo envolvente do ensino da leitura vem desafiando a educação na formação de leitores 
que desvendam novos horizontes mergulhando no mundo mágico que os levem a realizar novas 
descobertas, fazendo-se indispensável no desenvolvimento intelectual dos indivíduos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ALZIRA PADILHA DE OLIVEIRA 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A promoção da leitura via texto literário: narrativas fantásticas, um olhar acerca do insólito 
em Lygia Fagundes Telles e Murilo Rubião
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura; literatura fantástica; método Recepcional.
Resumo: Este projeto está pautado na Literatura Fantástica, objetivando oportunizar momentos 
para desenvolver e aprimorar a prática da leitura, propiciando ações prazerosas, interrogativas, 
reflexivas e críticas. A literatura fantástica transporta os leitores ao mundo ficcional, motivando a 
exploração do imaginário, desmitificando conceitos, trabalhando com situações conflituosas. A 
leitura, por inúmeras vezes, é apresentada como necessidade básica para a sobrevivência 
intelectual, somente como via acessível ao mercado de trabalho, esquecendo que o processo é 
muito mais amplo. O ensino da leitura vem desafiando a educação na formação de leitores que 
desvendam novos horizontes, fazendo-se indispensável no desenvolvimento intelectual dos 
indivíduos. O Projeto será desenvolvido com alunos do 9º Ano, do Colégio Parigot de Souza, de 
Inácio Martins. O colégio possui uma biblioteca que disponibiliza um acervo completo com 
diversas obras, porém, os alunos usufruem pouco como necessidade básica pra a sobrevivência 
intelectual, somente como via acessível ao mercado de trabalho, esquecendo-se do sentido mais 
amplo. O processo envolvente do ensino da leitura vem desafiando a educação na formação de 
leitores que desvendam novos horizontes mergulhando no mundo mágico que os levem a realizar 
novas descobertas, fazendo-se indispensável no desenvolvimento intelectual dos indivíduos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: AMALIA FERNANDES MAZONI 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS NO ENSINO PÚBLICO DO PARANÁ: A 
EXPERIÊNCIA DO PROJETO PDE
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura. Escrita, Argumentação.
Resumo: RESUMO Este artigo é resultado de um projeto que visa ao trabalho com o gênero 
Editorial, particularmente os textos encontrados em revistas e jornais de grande circulação. A 
proposta de intervenção fundamentava-se nas dificuldades que alunos do Ensino Fundamental 
encontravam em redigir convenientemente textos que se fundamentam na manifestação de ideias 
opinativas e na defesa de seus interesses. A escolha do gênero Editorial tem como vantagem a 
estrutura do texto dissertativo-argumentativo, organizado sobre uma linha de pensamento em que 
se percebe o conhecimento prévio e a emissão de opinião sobre determinado tema de interesse 
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do veículo de comunicação. O estudo deste gênero textual permite aos alunos, além da 
apreensão de características próprias do Editorial, a oportunidade de se manifestar 
apropriadamente em situação real de comunicação, provocando deliberadamente seu senso 
crítico e a oportunidade de se apresentarem como formadores de opinião. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: AMALIA FERNANDES MAZONI 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Formação de leitores através de textos jornalísticos
Tema: Ensino Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Argumentação.
Resumo: Fundamentado em Bakthin (2012) - Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem por 
objetivo o trabalho com o gênero “Editorial, que se caracteriza por ser um texto jornalístico de 
natureza opinativa, escrito de forma impessoal e representando a opinião do veículo de 
comunicação (FARIA, 1996). Serão analisados particularmente os textos encontrados em revistas 
e jornais de grande circulação. A proposta de intervenção fundamenta-se nas dificuldades que 
alunos do Ensino Fundamental encontram em redigir convenientemente textos que se baseiam na 
manifestação de ideias opinativas e na defesa de seus interesses. A escolha do gênero Editorial 
tem como vantagem a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, organizado sobre uma linha 
de pensamento em que se percebem o conhecimento prévio e a emissão de opinião sobre 
determinado tema de interesse do veículo de comunicação. O estudo deste gênero textual 
permitirá aos alunos, além da apreensão de características próprias do Editorial, a oportunidade 
de se manifestarem apropriadamente em situação real de comunicação, provocando 
deliberadamente seu senso crítico e a oportunidade de se apresentarem como formadores de 
opinião. Para a fundamentação teórica da Sequência Didática, serão fundamentais as 
contribuições de BRONCKART (2009);DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY(2004). Esta proposta 
de intervenção pedagógica será desenvolvida na Escola Estadual Vale do Tigre, na cidade de 
Nova Londrina, envolvendo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Como atividade de 
encerramento, esses alunos produzirão um editorial que será divulgado no site da escola e 
exposto em seu mural.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA CRISTINA BERTOTTI 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Artigo
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Título: Uma Abordagem Sociolinguística de Ensino para alunos da Escola do Campo
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Letramento;Português Padrão;Variedade Linguística
Resumo: O presente estudo propõe mostrar as diferenças da Língua Portuguesa em relação ao 
Português padrão e o Português não padrão, adotando perspectivas dos estudos de letramento e 
da sociolinguística, no sentido de fazer com que o aluno do campo adquira a língua padrão para 
se integrar e interagir no mundo da cultura letrada. Busca-se superar o estigma que persegue os 
alunos do campo e levá-los à apropriação da língua padrão urbana a partir da mediação 
oralidade-escrita e da conscientização das diferenças entre as variedades, de forma que ele não 
perca o vínculo com suas raízes socio-históricas e culturais. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA CRISTINA BERTOTTI 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma abordagem sociolinguística de ensino para alunos da Escola 
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua 
Palavras-chave: Sociolinguistica, letramento e variedade linguística
Resumo: Pretende-se desenvolver neste trabalho uma prática de ensino de Língua Portuguesa 
na Escola do Campo adotando perspectivas dos estudos de letramento e da Sociolinguística com 
propostas metodológicas que seguem os princípios dos projetos de letramento e consideram as 
diferentes variedades linguísticas como competentes realizações comunicativas dos falantes que 
são produzidas a partir de diferentes contextos sociohistóricos e culturais. Com isso, busca-se 
superar o estigma que persegue os alunos do campo e levá-los à apropriação da língua padrão 
urbana a partir da mediação oralidade-escrita e da conscientização das diferenças entre as 
variedades. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA DIRCE SARI 
Orientador: DARI JOSE KLEIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Leitura na escola: a formação do leitor através de crônicas.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Crônicas; leitura; formação de leitores.
Resumo: O presente artigo tem o objetivo de fazer uma reflexão em torno do trabalho realizado 
na Implementação do Projeto de Intervenção na escola com a proposta: “Leitura na escola: a 
formação do leitor através de crônicas,” com o 1º Ano A do Ensino Médio Regular do Colégio 
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Estadual Presidente Castelo Branco, de Toledo, PR, na disciplina de Língua Portuguesa, levando-
se em conta o desempenho, a participação, o aproveitamento dos alunos. No desenvolvimento e 
aplicação desse projeto procurou-se incentivar esses alunos para novos desafios, numa tentativa 
de mostrar o que é possível fazer para despertar maior interesse pela leitura e forjar neles o 
hábito de ler. Com essa intenção também se pretendeu apontar e trabalhar as dificuldades e 
superar o desinteresse; motivar e incrementar a leitura de crônicas e preparar esses alunos para 
as atividades que envolvem leitura nos anos subsequentes. Para fundamentar teoricamente esse 
projeto, utilizaram-se como base teórica propostas por Lajolo e Solé, assim como as DCEs.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA DIRCE SARI 
Orientador: DARI JOSE KLEIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura na escola: a formação do leitor através de crônicas.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: crônica; leitura; formação do leitor
Resumo: “A formação do leitor através de crônicas” é um projeto para ser desenvolvido por meio 
de uma Sequência Didática, dividida em dez módulos, com alunos do 1º ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Presidente Castelo Branco de Toledo, Oeste do Paraná. Ele tem por finalidade a 
formação de um leitor crítico, ao mesmo tempo em que se espera poder encantá-los e despertar 
neles o gosto pela leitura ao explorar o gênero crônica como um motivador para a aprendizagem 
e a formação do hábito de leitura, a partir dos autores Luís Fernando Veríssimo e Rubem Braga. 
Textos curtos e temas que envolvem o cotidiano, além de autores conhecidos e de renome são 
elementos fundamentais para iniciar bem e forjar já desde o início um hábito de leitura que 
favorecerá o trabalho com obras mais extensas e mais densas nos anos seguintes. 
Concomitantemente, estabelecer-se-á um paralelo com as músicas de Chico Buarque, 
Engenheiros do Hawaí, Titãs e a poesia de Carlos Drummond de Andrade, voltadas ao mesmo 
tema das crônicas. Como base teórica para as reflexões, utilizaram-se as DCEs e as obras de 
Lajolo, Solé e Sá.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA LICIA VIDOTTI 
Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: BIBLIOTECA ESCOLAR E MEDIAÇÃO DA LEITURA: reflexões sobre uma experiência de 
divulgação do acervo do PNBE
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Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Acervo PNBE. Formação do leitor. Leitura literária.
Resumo: Tratamos, neste artigo, de pesquisa sobre a divulgação do acervo do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), em vista da constatação de Paiva (2012) de que, em 
muitas escolas, os livros sequer saem das caixas. Dessa forma, descrevemos a proposta de 
intervenção que buscou investigar o que pode fazer a biblioteca escolar ao assumir o papel de 
mediadora da leitura, em conjunto com os professores, como forma de divulgar o acervo PNBE e 
criar o gosto e o hábito da leitura, tão salutar para a formação da cidadania. A revisão bibliográfica 
perpassa a relevância do mediador de leitura neste processo, seja ele o funcionário da biblioteca 
ou o professor, bem como apontamentos para a dinamização da biblioteca escolar e para a 
formação do leitor para a fruição literária. Para mencionar alguns resultados, consideramos que 
houve a revitalização da biblioteca escolar de nossa escola de atuação, o Colégio Estadual João 
Turin – EFM – São Sebastião da Amoreira – PR, especialmente quanto à divulgação dos 
materiais bibliográficos recebidos do PNBE, com aumento expressivo do número de empréstimos 
do acervo. Buscando a otimização desse espaço da escola por professores e alunos, além de 
conseguir dar visibilidade aos livros do Programa, o projeto contribuiu para que a biblioteca 
assumisse sua função de ambiente privilegiado para práticas pedagógicas relevantes e de 
formação de leitores de literatura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA LICIA VIDOTTI 
Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: BIBLIOTECA ESCOLAR, MEDIAÇÃO DA LEITURA E LETRAMENTO LITERÁRIO: tirando 
a literatura da caixa
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Biblioteca; Leitura; Letramento literário.
Resumo: Este Objeto de Aprendizagem Colaborativa (OAC) inscreve-se no âmbito das pesquisas 
sobre leitura literária e formação do leitor, especialmente em relação à função da biblioteca 
escolar. Programas estaduais e federais de melhoria dos acervos têm suprido as bibliotecas 
escolares com obras variadas e de qualidade. No entanto, permanece a necessidade da formação 
de mediadores de leitura, para que a instituição escolar promova o letramento literário, a começar 
pela divulgação dos volumes recebidos. Dessa forma, este OAC representa a materialização da 
proposta de intervenção na escola, discutindo a questão e propondo ações de revitalização da 
biblioteca escolar, para que ela assuma o papel de mediadora da leitura literária, em conjunto com 
os professores, como forma de criar o gosto e o hábito da leitura, tão salutar para a formação 
humanística e cidadã. Na revisão bibliográfica perpassam-se tópicos como a relevância do 
mediador de leitura, seja ele o funcionário da biblioteca ou o professor, os apontamentos para a 
dinamização da biblioteca escolar e a formação do leitor para a fruição literária. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA MARIA MIRANDA 
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Gosto e gostosuras: trabalhando o tema gastronomia como incentivo à leitura, em uma 
perspectiva rizomática
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura 
Palavras-chave: Leitura;crônicas;gastronomia;perspectiva rizomática
Resumo: A escola tem sido o principal espaço da prática da leitura formal e da formação de 
leitores e por isso proporciona a interação social, o acesso à cultura e insere as pessoas no 
mundo da escrita e no contato com as variadas formas de linguagem. Desta forma, propomos um 
trabalho com a leitura de crônicas, com o tema gastronomia em uma perspectiva rizomática, para 
que os alunos mergulhem no mundo da leitura e consigam interpretar, investigar, refletir e ampliar 
a sua visão de mundo, tornando-se um leitor assíduo, crítico e competente. 

DISCIPLINA / ÁREA:  LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE:  ANA MARIA MIRANDA
Orientador:  Elisiani Vitoria Tiepolo  -  IES: UFPR

Etapa:  Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título:  Gosto e gostosuras: trabalhando o tema gastronomia como incentivo à leitura, em uma 
perspectiva rizomática
Tema:  Ensino e Aprendizagem da Leitura.
Palavras-chave:  Leitura;crônicas; gastronomia; perspectiva rizomática.
Resumo:  O presente artigo tem por finalidade destacar a importância da linguagem poética no 
contexto escolar. Em virtude das diversas dificuldades que os estudantes têm apresentado quanto 
à leitura e produção textual é que o trabalho com poesias ilustradas faz-se necessário, com o  
intuito de contribuir para reparar essas dificuldades. Quando se fala em poesia, se fala da arte, da 
habilidade de tornar algo poético, pelo fato da poesia convidar o leitor a desvendar as pistas que  
ela apresenta para a interpretação de seus sentidos. As ilustrações das poesias representam, 
descrevem, narram, simbolizam, expressam, brincam, persuadem, normatizam, pontuam, além de 
enfatizar sua própria configuração e chamar a atenção para o seu suporte ou para a linguagem 
visual  utilizada. Através da linguagem poética, os alunos são instigados a adquirir  hábitos de 
leitura e escrita que favorecem e enriquecem o vocabulário dos mesmos, diante de um contexto 
social que exige uma postura linguística adequada à realidade em que se encontram inseridos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA MARIA VIEIRA LOPES 
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A linguagem poética com ilustrações como forma de incentivo à leitura e produção textual. 
strações como forma de incentivo à leitura e produção textual
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura. Produção de texto. Poesias Ilustradas. Ensino e Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo tem por finalidade destacar a importância da linguagem poética no 
contexto escolar. Em virtude das diversas dificuldades que os estudantes têm apresentado quanto 
à leitura e produção textual é que o trabalho com poesias ilustradas faz-se necessário, com o 
intuito de contribuir para reparar essas dificuldades. Quando se fala em poesia, se fala da arte, da 
habilidade de tornar algo poético, pelo fato da poesia convidar o leitor a desvendar as pistas que 
ela apresenta para a interpretação de seus sentidos. As ilustrações das poesias representam, 
descrevem, narram, simbolizam, expressam, brincam, persuadem, normatizam, pontuam, além de 
enfatizar sua própria configuração e chamar a atenção para o seu suporte ou para a linguagem 
visual utilizada. Através da linguagem poética, os alunos são instigados a adquirir hábitos de 
leitura e escrita que favorecem e enriquecem o vocabulário dos mesmos, diante de um contexto 
social que exige uma postura linguística adequada à realidade em que se encontram inseridos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA MARIA VIEIRA LOPES 
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A linguagem poética com ilustrações como forma de incentivo à leitura e produção textual.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Oralidade; Escrita; Poesia.
Resumo: A poesia contribui significativamente para o desenvolvimento oral, sociolinguístico, 
cognitivo e afetivo dos estudantes, pois possibilita a manifestação da imaginação e da 
criatividade. Devido à poesia permear as pessoas o tempo todo por encontrar-se nas músicas, 
filmes, danças, frases, textos e revelar em si, a beleza e o prazer que há em brincar com as 
palavras e com o pensamento de forma lúdica, é o que tornou possível a realização do meu 
trabalho. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANANERY LACERDA RIBEIRO 
Orientador: Jane kelly de Oliveira - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O gênero notícia trabalhado na Sequência Didática
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: leitura; produção textual; notícia; sequência didática.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos durante o desenvolvimento de projeto 
vinculado ao PDE (Programa de desenvolvimento da educação). O projeto visava o 
desenvolvimento de práticas de linguagens utilizando a Sequência Didática no gênero Notícia. Os 
resultados obtidos foram as interações dos alunos em questões contextuais, valorização do texto 
como unidade fundamental de análise e o desenvolvimento de habilidades leitoras de gêneros 
textuais informativos e jornalísticos, usando da análise interpretativa e produção de textos pelos 
alunos, tendo como apoio pedagógico diferentes suportes, gêneros discursivos e esferas sociais. 
Este trabalho oportunizou que os alunos desenvolvessem a oralidade, a leitura e a escrita na 
produção textual, além de propiciar a análise e reflexão de assuntos cotidianos em sua 
pluralidade, propiciando o ato de observação, posicionamento, argumentação, diferenciação de 
textos, comentários e discussões. Esta prática pedagógica é resultado da investigação e 
intervenção baseado na fundamentação teórica, planejamento, atividades individuais e coletivas 
dos alunos e da avaliação contínua e formativa. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANANERY LACERDA RIBEIRO 
Orientador: Jane kelly de Oliveira - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero notícia trabalhado na Sequência Didática
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura; produção textual; notícia; sequência didática.
Resumo: Este é um trabalho de Investigação e Intervenção de acordo com o projeto realizado na 
proposta pedagógica de atividades ordenadas em Sequência Didática da visão 
sociointeracionista. Iniciaremos a intervenção com a diferenciação de alguns gêneros textuais, 
utilizando-se da esfera informativa com o gênero textual específico, que neste caso é a Notícia. O 
jornal, por ser um veículo rico em sua diversidade e favorável a exploração de 
conteúdos/interpretações, será usado como suporte para os textos trabalhados. Sabe-se, que 
com a informatização, as notícias se propagam rapidamente. Busca-se, então, desafiar, analisar e 
refletir sobre textos não literários, contextualizando-os e verificando os reais propósitos das 
notícias. Para realizar esta tarefa utilizaremo-nos das práticas de leitura, oralidade, produções 
textuais, reescritas e análise linguística. Além disso, durante o processo da implementação, 
possibilitaremos inferências, correlacionando as experiências dos alunos, e desenvolvendo 
habilidades linguísticas, e competências como processo da comunicação. Pretende-se aplicar 
esta produção num colégio localizado na área rural do município de Reserva/PR.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_port_pdp_ananery_lacerda_ribeiro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_port_artigo_ananery_lacerda_ribeiro.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA PAULA RAMAO DA SILVA
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Gêneros discursivos de suporte eletrônico e defasagens de conteúdos da escrita em 
alunos da SAA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Sala de apoio; Escrita; Superação.
Resumo: Este trabalho resulta da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE, Turma 2013/2014. Teve como objetivo realizar atividades de uso da língua (oral e escrita) 
por meio de gêneros discursivos de suporte eletrônico a fim de superar ou amenizar defasagens 
de conteúdos da escrita apresentadas por alunos do 6ª ano encaminhados para o programa Sala 
de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa (SAA). Para tanto, foram realizadas atividades 
de leitura e de escrita com os referidos gêneros a partir de considerações da teoria sociocultural. 
Os resultados apontam que práticas de leitura e escrita reais e significativas trazem avanços no 
desempenho em escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANA PAULA RAMAO DA SILVA
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gêneros discursivos de suporte eletrônico e defasagens de conteúdos da escrita em 
alunos da SAA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Defasagens, escrita, superação
Resumo: O objetivo deste projeto de intervenção pedagógica é realizar atividades de uso da 
língua (oral e escrita) por meio de gêneros discursivos cujo suporte seja eletrônico a fim de 
superar ou amenizar defasagens de conteúdos da escrita apresentadas por alunos do 6ª ano 
encaminhados para o programa Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa (SAA). A 
psicologia histórico-cultural aponta que a aquisição do conhecimento compreende pelo menos 
dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial, o que evidencia que a aprendizagem e o 
desenvolvimento constituem um processo heterogêneo. Logo, uma escola que ensine a todos 
sempre da mesma forma, arrisca-se a não ensinar a alguns. Vygotski (1988) coloca a linguagem 
como função intrapsíquica e isso a eleva à categoria de mediadora de experiências de 
aprendizagem, o que justifica a preocupação com os alunos que tenham dificuldade em utilizar a 
linguagem, principalmente na modalidade escrita, priorizada pela sociedade industrializada devido 
ao seu caráter de registro das informações.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREA FAHR MANTOVANI
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Linguagem e persuasão no gênero artigo de opinião
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura. Produção. Opinião. Persuasão. Linguagem.
Resumo: Este artigo resulta do trabalho desenvolvido junto aos alunos de 9º ano do ensino 
fundamental II, no período matutino, do Colégio Estadual Souza Naves – Ensino Fundamental, 
Médio e Profissional, em Rolândia-PR. Serão apresentados os resultados da implementação do 
Projeto de Intervenção na Escola, o qual objetivou desenvolver métodos que auxiliem o trabalho 
de leitura, compreensão e produção de textos do gênero artigo de opinião, com o intuito de 
possibilitar aos alunos o desenvolvimento de suas estratégias de compreensão, assim como 
estabelecer uma relação mais sólida com o saber e com a cultura. As propostas de 
encaminhamento metodológico são apresentadas sequencialmente, juntamente com os 
resultados obtidos em cada uma delas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREA FAHR MANTOVANI
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Linguagem e persuasão no gênero artigo de opinião
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; produção; artigo de opinião
Resumo: O déficit na habilidade de leitura é latente nas escolas brasileiras. Muitas propostas têm 
sido feitas para que essa defasagem seja superada, porém os resultados ainda são 
insatisfatórios, já que os alunos continuam apresentando defasagem na identificação de ideias 
implícitas e intencionalidade presentes nos textos, principalmente naqueles que expõem uma tese 
a partir de uma questão polêmica. Assim, este trabalho tem como objeto de estudo o gênero 
textual artigo de opinião, visando a despertar no educando de 9º ano a importância de organizar o 
discurso argumentativo, levando em conta o interlocutor para que esse possa validar os 
dispositivos argumentativos apresentados pelo locutor. Trata-se de uma produção didática que 
visa a ampliar a visão crítica do aluno diante de uma situação problema e a manifestar esse 
posicionamento de maneira coerente e articulada. Para isso, a produção está organizada em 
oficinas e o conteúdo será trabalhado por meio de sequência didática. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREIA HONDA 
Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Literatura de Cordel Manifestação Cultural Brasileira
Tema: Literatura e Escola Concepções e Práticas
Palavras-chave: método recpcional; literatura; cordel; implementação
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar o relato de uma experiência de intervenção 
pedagógica realizada com alunos de 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Dr. 
Aloysio de Barros Tostes, que apresenta atividades fundamentadas no Método Recepcional com a 
finalidade de ajudar os alunos a compreenderam e reconhecerem a função social do gênero 
cordel, bem como suas características básicas através das práticas de leitura, produção e sua 
importância na cultura popular.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANDREIA HONDA 
Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura de Cordel, Manifestação Cultural Brasileira
Tema: Literatura e Escola - Concepções e Práticas
Palavras-chave: método recepcional;literatura;cordel;unidade didática
Resumo: A proposta fundamentou-se no Método Recepcional da Bordini e Aguiar (1993), que 
compõe 5 etapas. A primeira etapa é a determinação do horizonte de expectativas, momento em 
que o professor verificará os interesses dos alunos, a fim de prever estratégias de ruptura e 
transformação dos estudantes. A segunda etapa é o atendimento ao horizonte de expectativas, 
etapa que se proporcionarão à classe experiências com textos literários que satisfaçam suas 
necessidades quanto ao objeto escolhido e às estratégias de ensino. A terceira etapa é a ruptura 
do horizonte de expectativas, momento que serão introduzidos textos e atividades de leitura que 
abalem as certezas e costumes dos alunos sejam em termos de literatura ou de vivência cultural. 
A quarta etapa é o questionamento do horizonte de expectativas, fase em que serão comparados 
os dois momentos anteriores. A Quinta etapa é a ampliação do horizonte de expectativas, onde os 
alunos tomarão consciência das alterações e aquisições através da experiência com a literatura. 
Este material pedagógico tem a finalidade de ajudar os alunos a compreender e reconhecer a 
função social do gênero cordel, bem como suas características básicas através de práticas de 
leitura, na produção de poesia e sua importância na cultura popular.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA DONDONI 
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Cartas na escola: um regate que revive a emoção de ler e escrever cartas.
Tema: Leitura e gêneros discursivos
Palavras-chave: Leitura,gêneros discursivos, prática social
Resumo: O presente artigo tem como finalidade,uma análise dos resultados da aplicação do 
projeto de Intervenção Pedagógica aplicado no 3°A do C.E.do C. Alberto S.Dumont. O objetivo do 
projeto foi desenvolver atividades de leitura e escrita com a finalidade de ampliar a apropriação de 
conhecimentos sobre as especificidades do gênero carta.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA DONDONI 
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma proposta de leitura , análise e escrita a partir dos gêneros discursivos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, gênero discursivo carta, ensino.
Resumo: Esta produção didática justifica-se pela necessidade de expor o educando a mais 
momentos de leitura em sala, bem como realizar um trabalho a partir dos gêneros discursivos. 
Propondo um trabalho de leitura, análise e produção textual com o gênero carta e suas 
variações(carta pessoal, carta do leitor, carta de solicitação e e-mail)

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA MAZZARO 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O desenvolvimento da leitura crítica por meio de textos publicitários nas aulas de Língua 
Portuguesa na Educação Básica
Tema: A leitura de textos do gênero propaganda para a formação leitora competente, 
desenvolvimento do senso crítico e emancipação intelectual.
Palavras-chave: leitura crítica; discurso; gênero propaganda
Resumo: O presente artigo conclui a nossa participação no PDE – Programa de Desenvolvimento 
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Educacional. Este trabalho foi embasado na leitura de teóricos que abordam em seus 
estudos/obras questões referentes ao ensino da leitura, bem como ao uso de estratégias que 
podem auxiliar o processo de ensino da mesma. O objetivo desta produção final é apresentar o 
trabalho realizado com a turma do 1º. Ano do Ensino Médio do período vespertino em um colégio 
da rede Estadual de ensino em Salgado Filho, PR. O objetivo da pesquisa foi o de propor um 
estudo sistematizado dentro do gênero Propaganda voltado a uma formação leitora competente, 
ao desenvolvimento do senso crítico e à emancipação intelectual dos alunos. Para isso, foi 
utilizada a produção didático-pedagógica intitulada “Trabalho de emancipação leitora por meio de 
textos publicitários na sala de aula”. O gênero textual Propaganda contemplado nesse material 
abordou diversas temáticas do cotidiano como beleza, status, feminilidade, saúde e alimentação. 
Isso fez com que os alunos discutissem a forma como os discursos são (im)postos pela 
publicidade e também conheceram estratégias de leitura para compreenderem o que realmente 
as campanhas publicitárias dizem, uma vez que são público-alvo de boa parte das propagandas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA MAZZARO 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Trabalho de emancipação leitora por meio de textos publicitários na sala de aula.
Tema: A leitura de textos do gênero propaganda para a formação leitora competente, 
desenvolvimento do senso crítico e emancipação intelectual.
Palavras-chave: leitura crítica; discurso; gênero propaganda.
Resumo: Nessa proposta de ensino, pretendemos oportunizar aos alunos da 1ª Série do Ensino 
Médio, um trabalho de leitura voltado à análise do discurso presente em diversas propagandas. 
Essas atividades tendem a possibilitar ao educando descobrir e abstrair os significados mais 
amplos presentes nos textos publicitários. E, permitir compreender que as informações 
veiculadas, vão além de tentar persuadi-los enquanto consumidores, mas que estabelecem 
padrões de comportamento. Com o intuito de permitir aos alunos encararem o discurso 
publicitário das propagandas como uma construção social e não individual, que deve ser lido e 
analisado considerando seu contexto histórico–social e suas condições de produção, esta 
proposta consiste numa tentativa de contribuir para o desenvolvimento da leitura, interpretação e 
produção textual crítica e emancipadora do gênero propaganda.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA SAMPAIO BAPTISTA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo
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Título: Multiletramento e HQ:o ensino da língua por um viés lúdico e reflexivo
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero textual;Histórias em quadrinhos;Sequência didática.
Resumo: RESUMO: Este artigo tem como finalidade apresentar resultados do Projeto de 
Intervenção pedagógica “Multiletramento e HQ: o ensino da língua por um viés lúdico e reflexivo” 
(PDE- 2013/2014), desenvolvido na Escola Estadual João XXIII, com alunos do 6º ano - Matutino. 
O projeto foi fundamentado na metodologia da sequências didáticas de gêneros, proposta pelos 
pesquisadores da Universidade de Genebra filiados ao Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), e 
teve, como objetivo unificador, desenvolver a capacidade de leitura e produção em relação ao 
gênero “histórias em quadrinhos” (HQ), a partir do qual buscou-se trabalhar, didaticamente, a 
oralidade e a escrita. A sequência didática oportunizou trabalhar a linguagem lúdica e 
multissemiótica proporcionada pelo gênero (HQ), privilegiando uma concepção de língua como 
forma de interação (BAKHTIN,1997), o ensino numa visão dos multiletramentos (ROJO, 2012) e 
tomando o gênero de texto como um objeto/instrumento mediador do ensino da língua 
(SHNEUWLY; DOLZ, 2011). Esse trabalho tem como eixo central o desenvolvimento da 
competência comunicativa do aluno, ao promover uma integração da linguagem verbal com 
outras linguagens e o desenvolvendo de uma reflexão crítica, permitindo ao aluno autonomia para 
compreender, interpretar e expressar as diversas formas de linguagem que permeiam a prática 
discursiva que envolve a leitura e a escrita em HQ. Este artigo apresenta, além de toda 
fundamentação teórica de base, a descrição da sequência didática do gênero HQ, elaborada 
durante o projeto, assim como um relato reflexivo do processo de intervenção didática. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA MARIA SAMPAIO BAPTISTA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MULTILETRAMENTO E HQ: O ENSINO DA LÍNGUA POR UM VIÉS LÚDICO E 
REFLEXIVO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: gênero textual; histórias em quadrinhos; sequência didática.
Resumo: Esta Unidade Didática é fundamentada no procedimento sequência didática, proposto 
pelos pesquisadores da Universidade de Genebra filiados ao Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD). O objetivo do material é desenvolver capacidades de leitura e produção em relação ao 
gênero “histórias em quadrinhos” (HQ) em alunos de um 6º ano de uma Escola Estadual do Norte 
do Paraná. A sequência didática busca também trabalhar a linguagem lúdica e multissemiótica 
proporcionada por tal gênero, privilegiando uma concepção de língua como forma de interação 
(BAKHTIN) e o ensino numa visão dos multiletramentos (ROJO) e tomando o gênero de texto 
como objeto/instrumento mediador do ensino da língua (SHNEUWLY; DOLZ). Pretende-se, com 
esta intervenção didática, promover a integração da linguagem verbal com outras linguagens, 
desenvolvendo, assim, uma reflexão crítica que permita ao aluno autonomia para compreender, 
interpretar e expressar as diversas formas de linguagem que permeiam a prática discursiva que 
envolve a leitura e escrita das HQ.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA SCHEFFER PORTELA 
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO TEXTUAL CONTOS DE FADAS COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO 
DO ALUNO DE 6º ANO
Tema: Linguiística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros textuais. Sequência didática. Leitura. Escrita
Resumo: A Unidade Didática apresentada neste trabalho está fundamentada no procedimento 
Sequência Didática proposta pelos pesquisados da Universidade de Genebra filiados ao 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). O objetivo é auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 
referente à leitura e à escrita de Contos de Fadas, dando suporte ao aluno para que se aproprie 
da prática social que direciona a produção desses contos, desenvolvendo capacidades de 
linguagem em relação à escrita e à leitura desse gênero textual, e fazendo com que os alunos 
tenham contato com variadas situações de comunicação, em práticas de linguagem significativas. 
A metodologia da sequência didática proporciona ao aluno a internalização de conhecimentos 
linguísticos, interacionais e de mundo, tendo como foco o domínio de um gênero textual, no caso 
deste projeto o “Conto de Fadas” por se tratar de um gênero que apresenta uma linguagem 
acessível ao universo infanto-juvenil.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANGELA SCHEFFER PORTELA 
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O GÊNERO TEXTUAL CONTOS DE FADAS COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO 
DO ALUNO DE 6º ANO
Tema: Linguiística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros textuais. Sequência didática. Leitura. Escrita
Resumo: A Unidade Didática apresentada neste trabalho está fundamentada no procedimento 
Sequência Didática proposta pelos pesquisados da Universidade de Genebra filiados ao 
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). O objetivo é auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 
referente à leitura e à escrita de Contos de Fadas, dando suporte ao aluno para que se aproprie 
da prática social que direciona a produção desses contos, desenvolvendo capacidades de 
linguagem em relação à escrita e à leitura desse gênero textual, e fazendo com que os alunos 
tenham contato com variadas situações de comunicação, em práticas de linguagem significativas. 
A metodologia da sequência didática proporciona ao aluno a internalização de conhecimentos 
linguísticos, interacionais e de mundo, tendo como foco o domínio de um gênero textual, no caso 
deste projeto o “Conto de Fadas” por se tratar de um gênero que apresenta uma linguagem 
acessível ao universo infanto-juvenil.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANTONIA DE FATIMA CODONHO 
Orientador: Weslei Roberto Candido - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Leitura: Como Construção do Conhecimento e Cultura na Sala de Aula 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura de Cordel; Aprendizagem.
Resumo: A falta do hábito da leitura na escola, especialmente no Ensino-Fundamental, provoca 
uma defasagem muito grande na aprendizagem dos alunos que acabam reprovados. Esse 
problema se não for resolvido nos anos subsequentes, irá acompanhá-los por toda vida escolar. 
Por isso, fez-se necessário desenvolver um trabalho de leitura logo no início do ano letivo. Assim, 
a implementação didático-pedagógica teve como objetivo promover a aprendizagem através da 
leitura para que o aluno adquirisse o hábito de ler e dessa forma aprendesse mais conhecimento. 
Os textos utilizados para leitura e interpretação aprofundadas foram os poemas Quadras ao gosto 
popular, de Fernando Pessoa e a literatura de cordel: Triste fim do rei do baião, de Guaipuan 
Viera. Esse trabalho de leitura na sala de aula pretendeu despertar no aluno o gosto pela leitura e 
leva-lo a apreciar a literatura, também fazer com que o aluno aprendesse sobre a linguagem 
erudita e popular, e dessa forma, compreender a literatura portuguesa e a literatura de cordel 
brasileira. A metodologia utilizada foi a linguagem como interação verbal e social entre os sujeitos, 
tendo o professor como mediador entre os diferentes sujeitos dessa interação. Através desse 
trabalho de leitura foi possível observar que os alunos adquiram o hábito da leitura e melhoraram 
a aprendizagem não só na disciplina de Língua Portuguesa, mas também em outras disciplinas 
que fazem parte da grade escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANTONIA DE FATIMA CODONHO 
Orientador: Weslei Roberto Candido - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura: como construção de conhecimento na sala de aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura de cordel; aprendizagem. 
Resumo: A falta do hábito da leitura na escola, especialmente no Ensino-Fundamental, provoca 
uma defasagem muito grande na aprendizagem dos alunos que acabam reprovados. Esse 
problema se não for resolvido nos anos subsequentes, irá acompanhá-los por toda vida escolar. 
Por isso, faz-se necessário desenvolver um trabalho de leitura logo no início do ano letivo. Assim, 
essa implementação didático-pedagógica tem como objetivo promover a aprendizagem através da 
leitura para que o aluno adquira o hábito de ler e dessa forma adquira mais conhecimento. Os 
textos utilizados para leitura e interpretação aprofundadas serão os poemas Quadras ao gosto 
popular, de Fernando Pessoa e a literatura de cordel Triste fim do rei do baião, de Guaipuan 
Viera. Esse trabalho de leitura na sala de aula pretende despertar no aluno o gosto pela leitura e 
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leva-lo a apreciar a literatura, também fazer com que o aluno aprenda sobre a linguagem erudita e 
popular, e assim, compreender a literatura portuguesa e a literatura de cordel brasileira. A 
metodologia utilizada será a linguagem como interação verbal e social entre os sujeitos, tendo o 
professor como mediador entre os diferentes sujeitos dessa interação. Através desse trabalho de 
leitura espera-se que os alunos adquiram o hábito da leitura e melhorem a aprendizagem não só 
na disciplina de Língua Portuguesa, mas também em outras disciplinas que fazem parte da grade 
escolar. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANTONIO CLAUDIO BRITES DE OLIVEIRA 
Orientador: Cristian Pagoto - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A contação de histórias no contexto escolar
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Contação de histórias, contos maravilhosos, leitura, projeto de intervenção.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar um trabalho realizado durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) sobre o gênero Conto Maravilhoso. Este gênero oral, 
introduzido no contexto escolar, desenvolve no educando e, também, nas pessoas que fazem uso 
dele (no nosso caso, o leitor), muitas habilidades para desenvolver com mais facilidade e prazer a 
leitura e a escrita. Quando trabalhado de formas diferentes, o Conto Maravilhoso coopera para o 
desenvolvimento emocional, psicológico, reflexivo e crítico. Se o conto, num passado distante, 
serviu como veículo de comunicação entre as pessoas, durante a aplicação do projeto se pode 
perceber que houve a socialização do conhecimento através da prática de contação de histórias e 
da interdisciplinaridade. Conclui-se que a leitura de contos em sala de aula, ou mesmo em 
qualquer outra parte, onde o gênero é usado com finalidade didática, constrói no leitor, não só o 
simples ler por prazer, mas também o indivíduo que enxerga na leitura a necessidade de 
compartilhar, socializar, recriar a realidade por meio de situações apresentadas na ficção. Este 
trabalho foi direcionado aos alunos do 6º Ano do Colégio Estadual “Rocha Pombo,” na cidade de 
Antonina, estado do Paraná, e implementado no ano de 2014.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ANTONIO CLAUDIO BRITES DE OLIVEIRA 
Orientador: Cristian Pagoto - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As histórias no contexto escolar 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Contos maravilhosos; leitura; histórias
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Resumo: A sociedade muda a cada dia, percebe-se isso no campo tecnológico, filosófico, nos 
relacionamentos, etc. Tudo pede de nós seres humanos, uma postura diferente para vivermos em 
harmonia. Inserida neste contexto está a escola que não consegue despertar nos alunos o prazer 
de ler. É tentando encontrar meios para que esta atividade faça parte dos trabalhos na escola que 
o Colégio Estadual “Rocha Pombo” de Antonina, no Estado do Paraná tenta buscar esta 
realidade. Analisando os contos e a importância que eles representaram para a sociedade é que 
me senti motivado a criar um projeto que contemplasse esse tipo de leitura. Este projeto 
apresenta um caderno pedagógico estruturado em unidades didáticas que por sua vez coloca em 
evidência: objetivos, metodologias, recursos didáticos e avaliações. Visando despertar o gosto 
pela leitura algumas dinâmicas foram inseridas no caderno pedagógico: leituras de textos, filmes, 
discussões dirigidas, contação e recontação de histórias, etc, tudo isso direcionado para o 
desenvolvimento do aluno 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA DE ALMEIDA NEVES 
Orientador: NILDA APARECIDA BARBOSA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: As Fábulas com Estratégias de Ensino para Incentivar a Leitura e a Produção Escrita.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Alunos; Fábulas; Leitura; Escrita.
Resumo: O estudo versa sobre as fábulas como estratégias de ensino para incentivar a leitura e 
a produção escrita. Para dar conta da temática, o estudo baseou-se na seguinte metodologia: a) a 
revisão bibliográfica, para discorrer sobre a importância da leitura, as estratégias de leitura e o 
conceito de fábulas; b) implementação pedagógica (intervenção pedagógica) com alunos do 6º 
ano do Colégio Estadual 11 de Abril – Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de 
Tapejara-Paraná, com a aplicação de 32 aulas, organizadas numa sequência didática. O 
tratamento dos dados deu-se com a transformação das observações em categorias de análise, 
onde foram feitas discussões valendo-se do olhar da pesquisadora, dos alunos participantes da 
implementação pedagógica e de teóricos como Solé (1998) e Menegassi (2005). O estudo indica 
que, as fábulas podem ser consideradas estratégias de ensino que podem fazer com que o aluno 
tenha maior interesse pela leitura e pela escrita. No entanto, sugerimos que novos estudos 
aconteçam, a fim de concretizar o gênero discursivo fábulas como estratégias importantes para 
incentivar a leitura e, consequentemente a produção escrita dos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA DE ALMEIDA NEVES 
Orientador: NILDA APARECIDA BARBOSA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: As fábulas como estratégias de ensino para incentivar a leitura e a produção escrita.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Aluno. Fábula. Leitura. Produção Escrita.
Resumo: A produção didático-pedagógica trata-se de uma sequência didática para incentivar a 
leitura e a produção escrita por meio de fábulas de Esopo e La Fontaine em um 6º ano do Ensino 
Fundamental. A ideia de trabalho com o gênero discursivo fábulas deu-se devido à inquietude em 
relação ao fato de que a maioria dos alunos não compreende o que lê, pois muitas vezes apenas 
consegue decodificar os códigos não conseguindo dar sentido ao ato de ler. Isso tem levado os 
alunos a sérios problemas de aprendizagem, pois, a leitura é condição imprescindível para que 
tenham êxito em sua aprendizagem. Por isso, com essa sequência didática espera-se incentivar o 
gosto pela leitura e, ao mesmo tempo ampliar o universo de conhecimentos do aluno por meio da 
escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA LEILA MATERA BOLONHEZ 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: GÊNEROS TEXTUAIS COMO INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO E A 
COMPREENSÃO ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gênero textual; Leitura; Escrita
Resumo: Este artigo apresenta um trabalho desenvolvido como resultado de pesquisa do curso 
de Formação para Professores do Plano de Desenvolvimento Educacional – PDE, no ano de 
2014, especificamente no sexto ano do Ensino Fundamental da Escola “Honório Fagan”. Tal 
proposta justifica-se pela necessidade de o aluno adquirir mais proficiência em leitura e escrita e 
refletir sobre hábitos alimentícios. Portanto, nosso objetivo foi desenvolver habilidades de 
produção e compreensão da linguagem escrita, a partir de gêneros textuais da esfera nutricional, 
como as receitas culinárias, os rótulos de alimentos e artigos de opinião, uma vez que esses 
gêneros estão inseridos em situações reais de uso das línguas. Para tanto, elaboramos uma 
“sequência didática”, contemplando os três gêneros textuais, no intuito de desenvolver nos alunos 
capacidades de ação, discursiva e linguístico-discursiva, tendo como apoio teórico a vertente 
enunciativa discursiva de Bakhtin (2006) e a proposta do interacionismo sociodiscursivo 
(BRONCKART, 1999; DOLZ; SCHNEUWLY, 1999, 2004) e de seus seguidores no Brasil 
(CRISTOVÃO, 2006; NASCIMENTO, 2011; MACHADO, 2004). Pudemos comprovar que os 
objetivos do trabalho foram alcançados, pois observamos que durante a realização das atividades 
houve muito interesse e dinamismo por parte dos alunos e, consequentemente, o aprimoramento 
da leitura e da escrita.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: APARECIDA LEILA MATERA BOLONHEZ 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GÊNEROS TEXTUAIS COMO INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO E A 
COMPREENSÃO ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gênero; Leitura; Escrita.
Resumo: O trabalho busca colocar em prática uma abordagem de ensino que visa a desenvolver 
capacidades de linguagem nos alunos do 6º ano para agirem com mais eficiência em situações 
de uso da língua escrita. Justifica-se pela necessidade de o aluno adquirir mais proficiência em 
leitura e escrita e refletir sobre hábitos alimentícios, devido à constatação realizada por meio de 
avaliação nutricional de que quase 30% dos alunos da escola pesquisada apresentam sobrepeso 
e obesidade. Portanto, nosso objetivo é desenvolver habilidades de produção e compreensão da 
linguagem escrita, a partir de gêneros textuais da esfera nutricional, tais como as receitas 
culinárias, os rótulos de alimentos e artigos de opinião, uma vez que entendemos que esses 
gêneros estão inseridos em situações reais de uso das línguas, com uma função social, podendo 
contribuir, portanto, para o letramento e o exercício da cidadania. Para tanto, elaboramos uma 
“sequência didática”, contemplando os três gêneros textuais, no intuito de desenvolver nos alunos 
capacidades de ação, discursiva e linguístico-discursiva. Temos como apoio teórico a vertente 
enunciativa discursiva de Bakhtin (2006) e a proposta do interacionismo sociodiscursivo 
(BRONCKART, 1999; DOLZ E SCHNEUWLY, 1999, 2004) e de seus seguidores no Brasil 
(CRISTOVÃO, 2006; NASCIMENTO, 2011; MACHADO, 2004). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARIVANA IZABEL STANSKI LIGESKI 
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura e compreensão de enunciados em questões avaliativas na língua portuguesa
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Enunciados. Compreensão. Dialógica. Leitura. Avaliação
Resumo: O presente artigo relata um percurso teórico e metodológico empreendido ao longo do 
Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE, e pretende contribuir para o aprofundamento 
do estudo referente à leitura e compreensão de enunciados de questões avaliativas, adequado à 
concepção do discurso como prática social, que possibilitem aos professores de língua 
portuguesa do ensino fundamental da rede estadual de ensino, desenvolver um trabalho com 
leitura de enunciados de questões avaliativas, na perspectiva do método pesquisa-ação, que 
contribua para a legitimação da interpretação textual na escola, com o objetivo de investigar a 
Influência da importância da leitura e compreensão de enunciados no processo ensino 
aprendizagem de língua portuguesa, realizada com três turmas de oitavo ano das séries finais do 
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ensino fundamental em escola pública, no município de Colombo, concluindo que: nossos alunos 
possuem uma maior dificuldade de interpretação pela falta de uma leitura compreensiva do que 
se pede no enunciado, e o resultado alcançado foi de que os alunos se entendem leitores no 
ponto de vista situacional ao realizar uma leitura dialógica do enunciado. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARIVANA IZABEL STANSKI LIGESKI 
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e compreensão de enunciados em questões avaliativas de Língua Portuguesa
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Aprendizagem; Avaliação; Leitura; Compreensão; Enunciados
Resumo: A partir do conteúdo estruturante de língua portuguesa, discurso como prática social 
abordar-se-á nessa unidade didática a leitura como um dos elementos do tripé de linguagem; a 
compreensão como fator relevante para o entendimento do aluno como ser autônomo do seu 
conhecimento; o enunciado fundamentado em teóricos que nos subsidiam para a correlação de 
aprendizagem e uma questão polêmica apesar de ser necessária em nosso ambiente escolar, que 
é questão avaliativa. O fulcro de nosso material didático é as questões avaliativas, presentes e 
indispensáveis para o processo de ensino aprendizagem do nosso aluno. O objetivo é investigar 
as prováveis situações que levam os alunos a terem dificuldade em relação a enunciados de 
questões avaliativas. Uma das hipóteses prováveis é de que o aluno tenha dificuldade em 
compreender o enunciado a partir da leitura realizada, a outra hipótese é de que enunciado não 
seja realizado de modo satisfatório. Com a questão norteadora: qual a melhor maneira de agir 
para melhorar a leitura e compreensão textual dos alunos promovendo o processo de ensino 
aprendizagem? O resultado esperado é de que trabalhando com diversos gêneros do discurso, 
intensifique o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita do aluno, propiciando o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARNOLDO MONTEIRO BACH 
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Podcasts: promoção do conteúdo literário no espaço cibercultural
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Literatura; Machado de Assis; Podcasts
Resumo: O presente artigo é resultado de uma experiência pedagógica em sala de aula, através 
do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, realizada no primeiro semestre de 2014, 
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no 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, município de Palmeira, 
estado do Paraná. Este projeto surgiu em função da falta de interesse dos discentes de ensino 
médio pela temática literatura, pelas dificuldades apresentadas em interpretar obras literárias e 
textos clássicos. Assim, partindo dessas dificuldades buscou-se trabalhar a literatura através de 
oficinas literárias que propuseram a interpretação de contos machadianos, estudo das 
características do autor, adaptação dos contos à dramatização e a produção do roteiro para 
gravação em podcast. Para a gravação dos áudios utilizou-se o programa audacity, um software 
livre e compatível com o Linux, mídia disponível nas escolas públicas do Paraná. Após a gravação 
dos conteúdos literários ocorreu a inserção dos podcasts nas redes sociais o que possibilitou 
desenvolver a aprendizagem de forma interativa permitindo ao aluno produzir o conhecimento e 
compartilhar na internet. Logo, o discente passou a ser sujeito da sua própria aprendizagem, a 
pensar sozinho e no coletivo escolar, assimilando e construindo conceitos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ARNOLDO MONTEIRO BACH 
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Podcasts: promoção do conteúdo literário no espaço cibercultural
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Tecnologia; Literatura; Ferramentas Pedagógicas; Competências Digitais.
Resumo: A popularização das tecnologias nos faz pensar em uma nova forma de organização da 
disciplina de Literatura, onde ocorra a inserção de métodos que venham aproximar os alunos dos 
conteúdos propostos. Logo, o uso de tecnologias como ferramentas pedagógicas possibilitará o 
desenvolvimento de competências digitais nos educandos e maior interatividade entre os 
conteúdos e o mundo globalizado em que vivem, incluindo sociodigitalmente esses sujeitos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BEATRIZ MARQUES BARTHOLOMEU 
Orientador: Aecio Flavio de Carvalho - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Reflexões sobre o ensino da literatura no ensino médio
Tema: Literatura e escola - concepções práticas
Palavras-chave: Ensino Médio. Leitura. Literatura. Método Recepcional.
Resumo: O presente artigo propõe algumas reflexões sobre a crise no ensino de literatura no 
Ensino Médio, uma vez que o mesmo não tem atingido seu principal objetivo: a formação de 
leitores críticos e competentes. Além disso, apresenta o resultado do projeto de pesquisa e da 
implementação de uma unidade didática na qual constam atividades em que o texto literário é a 
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prioridade; além disso, tem como objetivo socializar as reflexões e os resultados dos estudos 
desenvolvidos no período de um ano, durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Paraná – SEED, junto aos alunos da 2ª série do 
Ensino Médio. Nesse trabalho, enfatizou-se a importância da leitura literária nas aulas de 
literatura, sob o viés da intertextualidade entre obras clássicas e atuais, à luz do Método 
Recepcional, proposto pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BEATRIZ MARQUES BARTHOLOMEU 
Orientador: Aecio Flavio de Carvalho - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexões sobre o ensino da literatura no ensino médio
Tema: Literatura e escola - concepções práticas
Palavras-chave: Literatura; leitura; Método recepcional 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica nasceu a partir da necessidade de se priorizar a 
leitura no ensino de literatura. Enfatizando o texto literário, pretende-se promover a 
intertextualidade entre obras clássicas como Dom Casmurro, Otelo e Fedra, cuja temática comum 
é o ciúme e a suspeita de adultério. As DCE’s de Língua Portuguesa sugerem que se apliquem os 
pressupostos básicos das teorias de Jauss e Iser, onde se fundamenta o Método Recepcional, 
proposto pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar. Tal método será 
desenvolvido nas cinco etapas seguintes: 1) Determinação do horizonte de expectativas – quando 
o professor verificará os interesses dos alunos; 2) Atendimento ao horizonte de expectativas – 
momento em que se proporcionará à classe experiências com textos literários, ou não, que 
satisfaçam suas necessidades; 3) Ruptura do horizonte de expectativas – etapa em que serão 
introduzidos textos e atividades de leitura que abalem as certezas dos alunos; 4) Questionamento 
do horizonte de expectativas – fase em que serão comparados os dois momentos anteriores, 
verificando em que os conhecimentos escolares ou vivências pessoais se relacionam; 5) 
Ampliação do horizonte de expectativas – Conscientes de suas novas possibilidades de manejo 
com a literatura, partem para a busca de novos textos, temas e composições mais complexos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BEATRIZ ZARDO DA SILVA 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Despertar À Leitura - Recitação de Poesia 
Tema: O despertar à leitura por meio da poesia, para construção da prática social como saber 
pedagógico.
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Palavras-chave: Leitura. Poesia. Prática Social. Sensibilidade
Resumo: O presente artigo tem como finalidade mostrar e relatar uma alternativa implementada 
na Proposta de Intervenção, a partir de um estudo com o gênero textual poema. A realização do 
projeto de pesquisa ocorreu com a turma de educandos do 9º ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Estadual Castro Alves- Ensino Fundamental e Médio da cidade Enéas Marques, Paraná. 
Foi realizado como parte da implementação do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 
no 1º semestre de 2014, tendo como tema: O despertar à leitura – recitação de poesia, o qual 
teve como maior enfoque, motivar o educando à leitura como prática social contribuindo assim, na 
formação do leitor, enfatizando o gênero textual poema, instigando o prazer da leitura e 
apreciação desses textos, descobrindo sua importância na construção da leitura, de forma atrativa 
e prazerosa ao seu aprendizado intelectual, afetivo, entre outros. Trabalhar a prática social da 
leitura por meio do gênero literário poema possibilitou a contextualização e a apreciação da 
leitura, assim, esse estudo teve como objetivo levar o leitor a despertar a sensibilidade poética, a 
“saborear ” os poemas, instigando-o ao prazer da leitura e apreciação de textos poéticos, 
descobrindo sua importância na construção do imaginário, da criatividade e dos processos de 
conhecimentos como saber pedagógico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BEATRIZ ZARDO DA SILVA 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Despertar À leitura - Recitação De Poesia
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Poesia; Prática Social; Sensibilidade
Resumo: O trabalho com poesia deve ser constante em sala de aula, visto que o mesmo contribui 
na formação do leitor, estimulando-lhe a construir o gosto e a prática social da leitura. O projeto “O 
despertar à leitura – recitação de poesia” almeja contribuir na formação do leitor, enfatizando o 
gênero literário poema, instigando o prazer da leitura e apreciação desses textos, descobrindo 
sua importância na construção do imaginário, da criatividade e dos processos de conhecimentos. 
Possibilitando assim, ações a fim de instigar, desafiar e atrair o educando a realizar a prática 
social da leitura, de forma atrativa e prazerosa ao seu aprendizado intelectual, afetivo, entre 
outros. Trabalhar a prática social da leitura por meio do gênero literário poema possibilita a 
contextualização e a apreciação da leitura, assim, esse estudo tem o objetivo de levar o leitor a 
despertar a sensibilidade poética, a “saborear” os poemas, instigando-o ao prazer da leitura e 
apreciação de textos poéticos, descobrindo sua importância na construção do imaginário, da 
criatividade e dos processos de conhecimentos como saber pedagógico. Oferecer aos educandos 
textos poéticos e atividades metodológicas centradas nesse gênero textual, tem a 
intencionalidade de contribuir para que o educando aproprie-se do gosto e da prática social da 
leitura enquanto processo de ensino e aprendizagem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BERNADETE FATIMA DA SILVA 
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Letrando com Fábulas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento; Gêneros Discursivos/Textuais; Fábulas; Sequência Didática
Resumo: O presente artigo evidencia, por meio de práticas pedagógicas de letramento, a 
importância do trabalho de aprimoramento da capacidade de leitura e escrita dos alunos. Muitos 
alunos chegam ao 6º ano com um bom conhecimento dos códigos linguísticos, mas com lacunas 
no uso social da leitura e da escrita. Sabendo que os alunos devem ser preparados para participar 
das diversas práticas sociais de linguagem, e sendo papel da escola promover, por meio de 
diversos gêneros textuais, práticas de letramento para que esse objetivo seja alcançado, optou-se 
por trabalhar em um Projeto de Intervenção Pedagógica com o gênero textual fábula. Como 
aporte teórico-metodológico, buscou-se amparo nos estudos de Bakhtin (2003), Costa (2008), 
Freire (1996), Kleiman (2005-2010), Lima (2013), Marchuschi (2005), Paraná DCE (2013), 
Pedrosa (2013), Satim (2008), Souza (2009), Val (2006) e Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004). 
Como resultado de todo processo de construção e implementação do Projeto, concluiu-se que o 
letramento é um processo contínuo e constante, que a escolha das fábulas, como eixo 
organizador das atividades, por respeitar a ludicidade dos alunos, foi uma escolha acertada, bem 
como a utilização da sequência didática. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BERNADETE FATIMA DA SILVA 
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letrando com Fábulas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento. Gêneros Discursivos/Textuais. Fábulas.Sequência Didática
Resumo: O presente material didático deseja desenvolver nos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, por meio de práticas pedagógicas de letramento, o aprimoramento da capacidade 
de leitura e escrita do gênero discursivo/textual fábulas. Para o desenvolvimento das atividades 
em sala de aula, definiu-se pela elaboração e implementação de Sequências Didáticas, que é um 
conjunto de atividades voltadas para ensino e a aprendizagem dos gêneros textuais, permitindo 
que o processo ocorra de maneira organizada e sistemática. Estruturalmente, a sequência 
didática, se organiza da seguinte maneira: Apresentação da situação, momento em que o gênero 
textual fábulas será apresentado aos alunos. Em seguida, se realiza as oficinas, onde a estrutura, 
a interpretação, e a análise linguística-discursiva das fábulas serão aprofundadas. As oficinas 
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terão como objetivo, a preparação do aluno para a produção final de fábulas que serão, 
posteriormente, apresentadas à comunidade escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BRIGIDA RODRIGUES LOPES STURM 
Orientador: Fausto Jose da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A SEMANA DE ARTE MODERNA EM NOVA PERSPECTIVA
Tema: Literatura e escola concepções e práticas
Palavras-chave: Semana de Arte Moderna; Modernismo; Mário de Andrade
Resumo: Este trabalho relata os resultados do processo da implementação do projeto “A Semana 
de Arte Moderna em Nova Perspectiva”, aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Bom Jesus – EFM, do município de Bom Jesus do Sul – PR, Núcleo Regional de 
Francisco Beltrão – PR. Vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da 
Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Tem como objetivo, proporcionar aos educandos 
alternativas de conhecer e vivenciar aspectos literários, históricos, artísticos e culturais da 
Semana de Arte Moderna, construir instrumentos e discussões pedagógicas que visam 
mudar/transformar o conceito preestabelecido. A Semana de Arte Moderna é um grande desafio a 
ser estudado em sala de aula, verificar sua origem e seu legado para a posterioridade. Todavia, a 
identidade brasileira atual não seria a mesma sem a Semana de 22. Este artigo buscou trabalhar 
essa temática de forma diferenciada, fazendo com que os alunos interagissem com os objetos de 
estudo através de textos, músicas, vídeos e imagens de esculturas e da arquitetura. A Produção 
Didático-Pedagógica construída no formato de uma unidade didática, consiste em oferecer um 
material de consulta e referência ao Movimento Modernismo aos professores de Língua 
Portuguesa e Literatura. Os resultados da aplicação da proposta com alunos mostraram-se 
bastante positivos, compreenderam o assunto com maior facilidade, sendo que a utilização de 
recursos de multimídia tornaram o trabalho mais eficaz.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: BRIGIDA RODRIGUES LOPES STURM 
Orientador: Fausto Jose da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A SEMANA DE ARTE MODERNA EM NOVA PERSPECTIVA
Tema: Literatura e escola concepções e práticas
Palavras-chave: Semana de Arte Moderna; Modernismo; Mário de Andrade
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica – consiste em uma Unidade Didática que propõe a 
oferecer um material de consulta e referência ao Movimento Modernismo aos professores de 
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Língua Portuguesa e Literatura. Tem por intenção compreender melhor o que é o modernismo no 
seu contexto histórico e nas diversas artes envolvendo a poesia, a pintura, a música, a escultura e 
a arquiterura. Ao longo desta produção poderemos compreender as indagações como: O que é o 
Modernismo? Como ele surge no Brasil? A Semana de 22 representa uma etapa decisiva na 
criação de uma identidade nacional? Qual é a relação entre a originalidade e a adequação a uma 
corrente cultural europeia na Semana de 22? Ela tem, realmente, a importância que se lhe 
atribui? Buscaremos proporcionar aos educandos alternativas para conhecer e vivenciar os 
aspectos literários, históricos, artísticos e culturais da Semana de Arte Moderna, construir 
instrumentos e discussões pedagógicas. Nos embasamos em Carpeaux, Amaral, Bosi, Cândido, 
Coutinho, Oliveira, DCEs e sites para propor as atividades. Esta Unidade Didática foi dividida em 
onze etapas, enriquecidas com trechos musicais, pinturas, esculturas e arquitetura, para 
ambientar os alunos no contexto artístico do Modernismo. Destina-se aos estudantes da 3ª Série 
do Ensino Médio.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CARMEN LORENZETTI
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A contação de histórias como gênero oral ensinável mediado pela leitura da obra 
TRISTÃO E ISOLDA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Oralidade; Contação de histórias; Tristão e Isolda
Resumo: A contação de histórias é o recurso metodológico voltado para a linguagem na sua 
essência, pois propicia interações, permite apropriação de discursos que circulam nas sociedades 
de todos os tempos e, torna a língua uma atividade criativa, dinâmica e presente no 
desenvolvimento do homem. Por isso a clássica história de Tristão e Isolda mostra aos futuros 
professores, alunos do Curso de Formação de Docentes, que a narração de histórias, 
historicamente construída provém da oralidade e salienta a importância da leitura como um ato 
dialógico e interlocutivo. Estimular a prática da leitura, da oralidade e da escrita, através da 
contação de histórias é desenvolver o potencial crítico dos interlocutores. É ajudá-los a pensar, 
duvidar, se perguntar, questionar... É deixá-los inquietos, cutucados, querendo saber mais e 
melhor ou percebendo que podem mudar de ideia... É ter vontade de (re) ler uma história ou, 
simplesmente, deixá-la de lado de uma vez... (ABRAMOVICH, 1993).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CARMEN LORENZETTI
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: A contação de histórias como gênero oral ensinável mediado pela leitura da obra 
TRISTÃO E ISOLDA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Oralidade; Contação de histórias; Tristão e Isolda
Resumo: A contação de histórias é o recurso metodológico voltado para a linguagem na sua 
essência, pois propicia interações, permite apropriação de discursos que circulam nas sociedades 
de todos os tempos e, torna a língua uma atividade criativa, dinâmica e presente no 
desenvolvimento do homem. Por isso a clássica história de Tristão e Isolda mostra aos futuros 
professores, alunos do Curso de Formação de Docentes, que a narração de histórias, 
historicamente construída provém da oralidade e salienta a importância da leitura como um ato 
dialógico e interlocutivo. Estimular a prática da leitura, da oralidade e da escrita, através da 
contação de histórias é desenvolver o potencial crítico dos interlocutores. É ajudá-los a pensar, 
duvidar, se perguntar, questionar... É deixá-los inquietos, cutucados, querendo saber mais e 
melhor ou percebendo que podem mudar de ideia... É ter vontade de (re) ler uma história ou, 
simplesmente, deixá-la de lado de uma vez... (ABRAMOVICH, 1993).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATIANE FERMIANO DOS SANTOS 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A leitura e a significação dos valores éticos no espaço escolar d) Justificativa
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Análise de Discurso; Valores éticos; efeitos de sentido
Resumo: O presente artigo é um relato da intervenção pedagógica por nós realizada, na 
disciplina de Língua Portuguesa, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Dr. João Ferreira Neves, no município de Goioxim-PR. O objetivo do trabalho foi o de 
realizar gestos de leitura numa perspectiva discursiva, enfocando a significação de valores como 
solidariedade, responsabilidade, respeito, amizade, companheirismo, honestidade e ajuda ao 
próximo . Em nossos dias, a escola e a comunidade em geral sofrem com um enorme 
desinteresse dos alunos em relação à maior parte das disciplinas, aos valores e à própria 
educação. Perante esse contexto, nós, educadores, buscamos alternativas de trabalho em sala 
de aula que nos permitam desenvolver atividades de cunho reflexivo e também de caráter 
transformador. Assim sendo, recorreremos aos conceitos teóricos e analíticos da Análise de 
Discurso (AD) de orientação francesa e leituras referentes à questão dos valores éticos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATIANE FERMIANO DOS SANTOS 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura e a significação dos valores éticos no espaço escolar
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Análise de Discurso; Valores éticos; efeitos de sentido
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica tem o objetivo geral de realizar gestos de leitura 
numa perspectiva discursiva, enfocando a significação de valores como solidariedade, 
responsabilidade, respeito, amizade, companheirismo, honestidade e ajuda ao próximo com os 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATIA SIMONE ROSSETO 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO COMO PRÁTICA DOCENTE: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Educadores; Reflexão
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a sistematização das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), durante os anos de 2013 e 2014, é resultado das 
reflexões realizadas, a princípio, na escola, e depois com os encontros promovidos pelo Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE), sobre as dificuldades que os alunos e professores têm 
em relação ao processo de ler e compreender um texto. Dificuldade que, segundo pesquisas, é 
apresentada pela maioria dos estudantes brasileiros e comprovada pelo desempenho 
insatisfatório em avaliações oficiais, partindo do princípio de que, hoje, um dos grandes desafios 
para os professores de língua materna é encontrar mecanismos interessantes de aprendizagem 
que levem os alunos a aprenderem a gostar de ler e, quando gostam, aprenderem a compreender 
efetivamente o que lêem. Portanto, partindo dessa constatação é que se procurou elaborar este 
material didático, objetivando fazer que além dos educandos, os educadores também adquiram 
maior desejo pela leitura e sua compreensão. Este artigo não tem a pretensão de ensinar o 
professor a escrever, mas de proporcionar-lhe melhores condições para realizar leituras com as 
quais trabalha cotidianamente, além de lhe permitir abordagens do texto capazes de diversificar e 
melhorar sua prática docente. Os fundamentos teóricos em que se baseia este artigo encontram-
se em BAKHTIN (2003); ANTUNES (2009); KOCH (2003); ORLANDI (1998); GERALDI (2011) e 
outros. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CATIA SIMONE ROSSETO 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e produção de texto como prática docente: desafios e perspectivas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura. Docentes. Produção textual.
Resumo: A presente Unidade Didática é resultado das reflexões realizadas, a princípio, na 
escola, e depois com os encontros promovidos pelo Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), sobre as dificuldades que os alunos e professores têm em relação ao processo de ler e 
compreender um texto. Dificuldade que, segundo pesquisas, é apresentada pela maioria dos 
estudantes brasileiros e comprovada pelo desempenho insatisfatório em avaliações oficiais, 
partindo do princípio de que, hoje, um dos grandes desafios para os professores de língua 
materna é encontrar mecanismos interessantes de aprendizagem que levem os alunos a 
aprenderem a gostar de ler e, quando gostam, aprenderem a compreender efetivamente o que 
leem, portanto, é que se procurou elaborar este material didático, objetivando fazer que além dos 
educandos, os educadores também adquiram maior desejo pela leitura e sua compreensão. Este 
projeto não tem a pretensão de ensinar o professor a escrever, mas de proporcionar-lhe melhores 
condições para realizar leituras com as quais trabalha cotidianamente, além de lhe permitir 
abordagens do texto capazes de diversificar e melhorar sua prática docente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CECILIA APARECIDA SILVESTRE TOMASSEWSKI
Orientador: Silvana Oliveira - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Possibilidades de leitura e escrita na sala de apoio à aprendizagem
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; escrita; sala de apoio
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa que foi desenvolvido no 
período de 2013 a 2014, tendo como título POSSIBILIDADES DE LEITURA E ESCRITA NA SALA 
DE APOIO À APRENDIZAGEM, aplicado na disciplina de Língua Portuguesa, no Colégio Estadual 
Carlos Ventura. A produção didático-pedagógica buscou metas alternativas para dinamizar a Sala 
de Apoio, com atividades lúdicas para o ensino da disciplina de Língua Portuguesa, no que se 
refere à escrita e à leitura, oferecendo aos alunos atendimento diferenciado por meio de 
atividades que chamassem a atenção dos alunos para o ato de ler e escrever. Uma vez que os 
alunos chegam ao 6° ano do Ensino Fundamental com deficiências nessa área e que em algum 
momento das séries iniciais, sofreram algum tipo de bloqueio. Faz-se necessário, portanto, uma 
intervenção pedagógica a fim de procurar sanar essas dificuldades, partindo do princípio que, 
muitos deles afirmam não gostar de ler, por não terem sido incentivados. Nesse sentido, 
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propomos uma tentativa de mudar essa concepção, mostrando que estamos inseridos numa 
realidade em que precisamos ler a todo o momento. Uma mensagem de celular, o livro didático, o 
regulamento da escola, ler a fala de um colega e assim por diante. O objetivo é mostrar aos 
alunos que a leitura é interessante, necessária e não poucas vezes, prazerosa. Ler por prazer, ler 
porque é necessário, ler para viver e sobreviver, para não ser ludibriado, enganado. Ler para ser 
feliz. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CECILIA APARECIDA SILVESTRE TOMASSEWSKI
Orientador: Silvana Oliveira - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Brincando se leva a sério a leitura na sala de apoio
Tema: Ensino e aprendizagem de leitural
Palavras-chave: ensino fundamental; práticas de leitura e de escrita; desenvolvimento
Resumo: Muitos alunos chegam às séries finais do ensino fundamental com problemas de 
aprendizagem, dificuldades atreladas a conteúdos que por motivos diversos não foram bem 
trabalhados nas séries iniciais. Trata-se de uma situação que provoca, ma maioria das vezes, o 
desinteresse do aluno pela escrita e leitura e a falta de motivação para vencer as etapas futuras. 
Nesses casos, esses alunos são convidados a frequentar a classe de apoio em contra turno, a 
qual busca atender alunos com dificuldades na assimilação de conteúdos em português e 
matemática. Pensando especificamente em língua portuguesa, esse projeto tem por objetivo 
estimular a leitura e a escrita na sala de apoio, tendo como foco diferentes gêneros textuais como 
histórias infantis, brasileiras e clássicas, linguagem digital, redes sociais, emails, linguagem não 
verbal, revistas, jornais, crônicas, poesias, anedotas, charges, trava línguas, bulas, receitas, entre 
outros. Será desenvolvido na sala de apoio à aprendizagem aos alunos do Colégio Estadual 
Carlos Ventura. O trabalho será proposto a partir de atividades que estimulem e despertem o 
hábito da leitura e torne mais fácil a superação dos bloqueios. Busca-se assim ir ao encontro de 
estratégias que conduzam ao hábito e à prática da leitura e produção de textos, as quais aliem 
atividades diversificadas de aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELIA MARIA VILELA 
Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA PROPOSTA PARA ABORDAGEM DA VIOLÊNCIA E DO 
NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
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Tema: Literatura e escola: concepções e prática
Palavras-chave: Letramento Literário; Sequência Didática Básica; Contos Negreiros (2005); 
História e Cultura Afro-Brasileira; Representação da violência. 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação do Projeto “Contos negreiros: um 
olhar contemporâneo para o negro” para turma de nono ano do Colégio Estadual Vandyr de 
Almeida, de Cornélio Procópio. Partindo da realidade de uma sala de aula em que muitos alunos 
não compreendem o que leem, buscou-se adotar uma metodologia de ensino que preenchesse 
satisfatoriamente essa lacuna. Após leitura de várias propostas de sistematização da leitura 
literária, chegou-se à do letramento literário, de Rildo Cosson (2007), a partir da qual foram 
elaboradas sequências didáticas básicas, articulando com a produção escrita. O livro de contos 
de Marcelino Freire (2011), Contos Negreiros (2011), foi selecionado como corpus literário básico, 
já que o projeto em questão tinha como objetivo trazer para discussão as temáticas História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana e violência. Em todas as etapas das sequências didáticas 
propostas no caderno pedagógico “Figurações da violência e leitura literária no espaço escolar”, 
constataram-se avanços significativos devido à receptividade e desempenho dos alunos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELIA MARIA VILELA 
Orientador: Ana Paula Franco Nobile Brandileone - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LETRAMENTO LITERÁRIO: ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA ABORDAGEM DA 
VIOLÊNCIA E DO NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento Literário; Sequência Básica; Contos Negreiros (2005); Marcelino 
Freire; Representação da violência.
Resumo: Esta unidade compõe o caderno pedagógico Figurações da violência e a leitura literária 
no espaço escolar. Nesta proposta, buscou-se desenvolver uma sequência didática, tendo como 
enfoque o gênero discursivo conto, a fim de proporcionar ao aluno um estudo literário mais 
significativo, uma vez que, muitas vezes, ele não compreende o que lê. O objetivo é desenvolver 
a capacidade de pensamento crítico e a sensibilidade estética, propiciando a expansão ainda das 
práticas da oralidade, leitura e escrita. Este material foi estruturado a partir da Sequência Básica 
do Letramento Literário, sistematização proposta por Rildo Cosson, na obra Letramento Literário: 
teoria e prática (2007) e elaborado a partir das temáticas História e Cultura Afro-Brasileira e 
violência, por isso, tem como corpus básico o livro Contos Negreiros (2011), de Marcelino Freire.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELMA CRISTINA DE PAIVA
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O PRECONCEITO LINGUÍSTICO: REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA NA ESCOLA E SUA UTILIZAÇÃO NO CONTEXTO SOCIAL POR MEIO DE 
TEXTOS DA MÍDIA ELETRÔNICA
Tema: Linguística aplicada e o ensino da Língua portuguesa
Palavras-chave: Preconceito linguístico - textos da mídia eletrônica - Língua Portuguesa - 
variedades linguísticas 
Resumo: O presente projeto propõe um trabalho sobre a variação linguística, considerando-se a 
reestruturação das aulas de Língua portuguesa, no Ensino Médio, a fim de conscientizar os 
alunos sobre a importância do respeito às diferenças sociais e sobre a utilização adequada da 
Língua nos diversos contextos sociais por meio de uma Unidade Didática, que tem como objetivo 
mostrar a importância da valorização da língua portuguesa como instrumento de comunicação, 
expressão e emancipação social, adequando o uso às situações diferentes em cada contexto. 
Tem a intenção de dirimir preconceitos linguísticos, através de trabalhos de análise, leitura e 
produção de textos da mídia eletrônica que tratam do assunto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CELMA CRISTINA DE PAIVA
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O PRECONCEITO LINGUÍSTICO: REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA NA ESCOLA E SUA UTILIZAÇÃO NO CONTEXTO SOCIAL POR MEIO DE 
TEXTOS DA MÍDIA ELETRÔNICA
Tema: Linguística aplicada e o ensino da Língua portuguesa
Palavras-chave: Preconceito linguístico; textos da mídia eletrônica; Língua Portuguesa; 
Variedades linguísticas 
Resumo: O presente projeto propõe um trabalho sobre a variação linguística, considerando-se a 
reestruturação das aulas de Língua portuguesa, no Ensino Médio, a fim de conscientizar os 
alunos sobre a importância do respeito às diferenças sociais e sobre a utilização adequada da 
Língua nos diversos contextos sociais por meio de uma Unidade Didática, que tem como objetivo 
mostrar a importância da valorização da língua portuguesa como instrumento de comunicação, 
expressão e emancipação social, adequando o uso às situações diferentes em cada contexto. 
Tem a intenção de dirimir preconceitos linguísticos, através de trabalhos de análise, leitura e 
produção de textos da mídia eletrônica que tratam do assunto. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CHRISTIE SIMONE SAUERZAPF 
Orientador: Adenize Aparecida Franco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Contos de Rubem Fonseca: Narrativas sobre a violência urbana
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Rubem Fonseca. Violência. Literatura. Método Recepcional.
Resumo: O presente artigo apresenta a sistematização das atividades desenvolvidas no âmbito 
do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (SEED/PR), durante os anos de 2013/2014 e vinculado à Universidade Estadual do Norte 
do Paraná (UENP). O Projeto de Intervenção Pedagógica “Contos de Rubem Fonseca: narrativas 
sobre a violência urbana” e as atividades elaboradas durante a Produção Didático-Pedagógica 
foram implementados em uma turma de alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Rui Barbosa, município de Jacarezinho, Paraná. O foco do projeto em questão e, 
consequentemente, das atividades propostas, tiveram como fio condutor a questão da violência, 
uma vez que esta é uma prática recorrente na sociedade brasileira. Foi proposto um olhar mais 
atento às produções acerca do tema, especificamente a partir da leitura dos contos de Rubem 
Fonseca, cujas obras têm o poder de desnudar as faces sombrias da sociedade e que de forma 
clara e objetiva, revela-nos um mundo obscuro, pernicioso, vivido por personagens fictícios e ao 
mesmo tempo tão reais. A produção do material didático-pedagógico teve como fundamentação 
teórica as propostas apontadas pelo Método Recepcional. Proposto pelas Diretrizes Curriculares 
de Língua Portuguesa, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, este método apresenta 
o seu embasamento teórico na Estética da Recepção, teoria esta surgida na Alemanha no final da 
década de 60. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CHRISTIE SIMONE SAUERZAPF 
Orientador: Adenize Aparecida Franco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos de Rubem Fonseca: Narrativas sobre a violência urbana
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Rubem Fonseca; Narrativas de violência; Método Recepcional.
Resumo: As atividades propostas para esta Unidade Didática buscam discutir a representação da 
violência urbana na literatura contemporânea. Considerando que a violência é uma prática 
recorrente na sociedade brasileira, as análises das narrativas aqui indicadas sinalizam a 
importância da reflexão acerca das vozes da violência na nossa cultura. Nessa perspectiva, tendo 
como fundamentação teórica o Método Recepcional, propomos um olhar mais atento às 
produções literárias acerca do tema, especificamente na obra de Rubem Fonseca, mostrando a 
violência com que fundamenta seus contos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CIRENE APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO DE OLIVEIRA 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O ensino da leitura sob perspectiva dos estudos de letramento e visão sociointeracionista
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; letramento; comunicação; competência. 
Resumo: Este artigo propõe um trabalho com diferentes situações de leituras, sendo elas: leitura 
oral, leitura e interpretação oral de textos escritos e interpretação escrita. Na oralidade leva em 
conta o meio em que os alunos vivem e propicia a interação com a comunidade ouvindo histórias 
em seus lares, contadas pelos pais, irmãos mais velhos ou outros do seu convívio que se 
relacionam com a leitura dos textos escritos através da reescrita das lendas brasileiras de Clarice 
Lispector. As atividades prévias de leitura favorecem no desenvolvimento da interpretação escrita, 
estando de acordo com estudos de letramento em que as práticas sociais são levadas em conta 
contribuindo para formação de leitores competentes, pois a leitura é um fator muito importante 
para o exercício da cidadania e somente através dela é que se formam leitores competentes e 
capazes de se comunicar melhor, interpretar, compreender e interagir nos acontecimentos do 
mundo em que estamos inseridos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CIRENE APARECIDA DOS SANTOS PINHEIRO DE OLIVEIRA 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino da leitura sob perspectiva dos estudos de letramento e visão sociointeracionista
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; letramento; formação; competência
Resumo: Considerando que a leitura é um fator muito importante na formação dos cidadãos e 
que ela está presente em nosso dia a dia das mais diferentes formas e contextos usando várias 
linguagens, a produção didática em questão tem o objetivo de desenvolver a capacidade de 
leitura no 8º ano do Ensino Fundamental, tendo como fonte principal para trabalhar leitura escrita, 
interpretação e compreensão de textos as lendas de Clarice Lispector e para o trabalho com 
leituras orais os alunos vão ouvir causos regionais da comunidade local para contar para os 
demais envolvidos. Espera-se com este trabalho, contribuir para a formação de leitores 
competentes.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CIRLENE DA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS MARTINS 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: As Fábulas como gênero motivador da leitura e produção de textos nos anos finais do 
Ensino Fundamental
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Aluno. Fábula. Leitura. Produção.
Resumo: A escolha do tema “As Fábulas como gênero motivador da leitura e produção de textos 
nos anos finais do Ensino Fundamental” se deu por ser este um gênero que, além de motivar os 
alunos, é de fácil compreensão, proporciona práticas educativas significativas, possibilitando, 
assim, aos alunos tornarem sujeitos-leitores reflexivos, que enxergam diversas possibilidades de 
entendimento do texto e que avaliam a veracidade essas diferentes possibilidades. O objetivo 
geral dessa produção é, portanto, favorecer a compreensão dos alunos acerca dos processos de 
leitura e de produção de textos, buscando promover a valorização da atividade de leitura 
interpretativa de texto enquanto processo dinâmico, social, cognitivo e linguístico. Espera-se 
despertar no aluno o interesse pela leitura e pela escrita, desenvolver o hábito da leitura e da 
produção de textos, por meio da reflexão das características e valores que são transmitidos 
através das fábulas, fazendo com que o mesmo reflita situações de seu cotidiano através de suas 
produções. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: uma de aplicação do projeto junto aos 
alunos do 6º e do 7º ano, do Colégio Estadual Altair Mongruel, em Ortigueira, Paraná e outra junto 
a professores da rede pública de ensino do Paraná através do Grupo de Trabalho em Rede - GTR 
2014.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CIRLENE DA APARECIDA DOS SANTOS VARGAS MARTINS 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As Fábulas como gênero motivador da leitura e produção de textos nos anos iniciais da 2ª 
fase do Ensino Fundamental
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; Motivação; Produção de texto.
Resumo: A escolha do tema “As Fábulas como gênero motivador da leitura e produção de texto 
nos anos iniciais da 2ª fase do Ensino Fundamental” se deu por ser este um gênero que, além de 
motivar os alunos, é de fácil compreensão, proporciona práticas educativas significativas, 
possibilitando, assim, aos alunos tornarem sujeitos-leitores reflexivos, que enxergam diversas 
possibilidades de entendimento do texto e que avaliam a veracidade essas diferentes 
possibilidades. O objetivo geral dessa produção é, portanto, favorecer a compreensão dos alunos 
acerca dos processos de leitura e de produção de textos, buscando promover a valorização da 
atividade de leitura interpretativa de texto enquanto processo dinâmico, social, cognitivo e 
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linguístico. Espera-se despertar no aluno o interesse pela leitura e pela escrita, desenvolver o 
hábito da leitura e da produção de textos, por meio da reflexão das características e valores que 
são transmitidos através das fábulas, fazendo com que o aluno reflita situações de seu cotidiano 
através de suas produções. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDETE DE FATIMA MARIA JACOMINI 
Orientador: NILDA APARECIDA BARBOSA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A fábula como suporte para a formação do hábito da leitura
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Fábulas; leitura; interpretação
Resumo: Visando a necessidade de despertar nos alunos o gosto pela leitura e levando em 
consideração que alguns não têm o hábito de ler por prazer e utilizam a leitura apenas como 
obrigação, surgiu a ideia de trabalhar com o gênero textual fábula, por ser uma leitura de fácil 
compreensão dos alunos. Com base nas bibliografias pesquisadas, constata-se que a leitura deve 
ser foco principal da vida escolar e social do aluno. O objetivo do trabalho é mostrar como é 
importante a preparação dos estudantes para a leitura crítica não só na escola, mas também na 
sociedade para que ele possa tornar-se um cidadão crítico e emancipado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDETE DE FATIMA MARIA JACOMINI 
Orientador: NILDA APARECIDA BARBOSA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A fábula como suporte para a formação do hábito da leitura
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Fábulas; leitura; interpretação
Resumo: Visando a necessidade de despertar nos alunos o gosto pela leitura e levando em 
consideração que alguns não têm o hábito de ler por prazer e utilizam a leitura apenas como 
obrigação, surgiu a ideia de trabalhar com o gênero textual fábula, por ser uma leitura de fácil 
compreensão dos alunos. Com base nas bibliografias pesquisadas, constata-se que a leitura deve 
ser foco principal da vida escolar e social do aluno. O objetivo do trabalho é mostrar como é 
importante a preparação dos estudantes para a leitura crítica não só na escola, mas também na 
sociedade para que ele possa tornar-se um cidadão crítico e emancipado.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA HELENA MARIA DOS SANTOS 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A leitura a partir dos diferentes gêneros textuais
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros Discursivos; Conto; Poema; Romance
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). Esta produção objetivou promover o ensino e a aprendizagem da leitura com 
os diferentes gêneros textuais, privilegiando os aspectos literários do conto, do romance e da 
poesia. O projeto de intervenção “A leitura a partir dos diferentes gêneros textuais” foi 
implementado com os educandos do 3º ano do Ensino Médio. Para que a prática social da leitura 
aconteça, de fato, na escola, faz-se necessário que os educandos sejam desafiados e convidados 
a construírem seus conhecimentos, exercitarem a atenção e a imaginação, como também 
reconhecerem as particularidades (composição, estilo e estrutura) e especificidades de cada 
gênero apresentado. Observou-se também o caráter dinâmico dos diversos gêneros discursivos e 
de como eles circulam nos meios sociais, compreendendo as relações que a leitura de textos 
estabelece com o cotidiano. Este artigo apresenta as inserções e os apontamentos dos 
professores cursistas do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) sobre a importância da leitura a partir 
dos gêneros conto, poema e romance para a formação do leitor proficiente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA HELENA MARIA DOS SANTOS 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura a partir de diferentes gêneros textuais
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Gêneros Discursivos; Conto; Poema; Romance.
Resumo: A leitura depois da oralidade é imprescindível ao sujeito que deseja se aproximar e 
inserir-se no saber sistematizado e acumulado pela humanidade e, também nas diversas esferas 
de interação. A escola é um dos espaços onde se aprende e compreende a importância da leitura, 
não só na vida escolar, mas no desenvolvimento do educando como cidadão crítico, capaz de 
atuar e intervir nas práticas sociais. Portanto, temos como objetivo, analisar os diversos gêneros 
textuais, criando condições pedagógicas para que os educandos se aproximem e criem gosto 
pela prática da leitura, com o intuito de desafiar a imaginação e a criatividade na busca e 
apropriação dos conhecimentos. Além disso, pretende-se identificar os diversos gêneros textuais 
que circulam socialmente; reconhecer as peculiaridades de cada gênero discursivo; entender o 
caráter dinâmico dos diversos gêneros discursivos; incentivar os estudantes para leituras e 
pesquisas literárias; compreender as relações que a leitura de textos estabelece com o cotidiano. 
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Para que os objetivos sejam atingidos usar-se-á metodologias de pesquisas bibliográficas e 
literárias, atividades de leitura individuais e em grupos dos Gêneros: contos, poemas e romances.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA MARIA DE MELO VENSKE 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: As ervas medicinais e os gêneros do discurso
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: gêneros textuais - conhecimento prévio -ervas medicinais
Resumo: A ênfase desta pesquisa está voltada para o entendimento dos gêneros textuais e 
gêneros discursivos e para a valorização do conhecimento trazido pelo aluno como ponto de 
partida para o ensino-aprendizagem da língua. Nessa direção abordou-se o uso das ervas 
medicinais como suporte para a produção escrita. Os pressupostos teóricos de Bakhtin, Meurer e 
Roth, entre outros autores, fundamentaram as concepções de gêneros textuais/discursivos 
abordadas nesta pesquisa, a qual consiste em uma metodologia de cunho qualitativo. A pretensão 
foi a de contribuir para o desenvolvimento do ato de ler, compreender e escrever com proficiência, 
subsidiar a interação entre professores e alunos ao optarem por temáticas e gêneros que 
compõem suas produções e, ainda, valer-se da apropriação do conhecimento prévio para a 
expressão das ideias. O material didático-pedagógico sugere práticas de depoimentos, leitura, 
pesquisa, compreensão e produção escrita. Por meio da implementação deste material percebeu-
se que o tema possibilitou o resgate de um conhecimento acumulado pelas gerações e 
transmitido de pai para filho, o que consistiu em uma prática de grande importância para a 
evolução e afirmação do ser humano como alguém que busca e é capaz de produzir 
conhecimento. A familiaridade com os diversos gêneros do discurso pode ser considerada 
ferramenta fundamental para a competência discursiva dos alunos. A experiência com alunos do 
8º ano revelou resultados significativos de desempenho na leitura e escrita dos sujeitos 
envolvidos, no que tange ao aprimoramento de suas produções, pois permitiu que estes se 
apropriassem da fala para expressar suas ideias e seu conhecimento prévio, lendo e produzindo 
textos

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA MARIA DE MELO VENSKE 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As ervas medicinais e os gêneros do discurso
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
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Palavras-chave: gêneros textuais; conhecimento prévio; ervas medicinais
Resumo: A ênfase desta produção didático-pedagógica está voltada para o entendimento dos 
gêneros textuais/discursivos e para a valorização do conhecimento trazido pelo aluno como ponto 
de partida para o ensino-aprendizagem da língua, abordando o uso das ervas medicinais como 
suporte para a produção escrita. Os pressupostos teóricos de Bakhtin, Meurer e Roth, entre 
outros autores, fundamentam as concepções de gêneros textuais/discursivos abordadas nesta 
implementação. A pesquisa consiste em uma metodologia de cunho qualitativo. Espera-se 
alcançar o desenvolvimento do ato de ler, compreender e escrever com proficiência, subsidiar a 
interação entre professores e alunos ao optarem por temáticas e gêneros que irão compor suas 
produções e, ainda, valer-se da apropriação do conhecimento prévio para a expressão das ideias.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA TEREZINHA ANDREASSA 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Produção de Histórias em Quadrinhos online
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros textuais; sequências didáticas; Histórias em Quadrinhos; online.
Resumo: Este trabalho se inscreve no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), do Governo do Paraná e apresenta um projeto de produção de história em quadrinhos 
online. Ao utilizar a teoria dos gêneros textuais aliada a das sequências didáticas, apresentam-se 
resultados do projeto desenvolvido com 50 alunos da 6º ano A e B do ensino fundamental - na 
faixa etária entre 10 e 13 anos - do Colégio Estadual São Pedro e São Paulo, situado em Campo 
Largo – PR. O presente artigo apresenta as concepções teóricas a que aderimos, mostra as 
etapas do desenvolvimento do trabalho e analisa alguns de seus resultados. Além disso, pode 
oportunizar a educadores e educandos um olhar crítico sobre propostas pedagógicas de produção 
textual online que podem ser desenvolvidas no espaço escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLAUDIA TEREZINHA ANDREASSA 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Produção de histórias em quadrinhos online
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: História em quadrinhos; produção; online; alunos
Resumo: Nesta Unidade Didática utilizaremos o gênero histórias em quadrinhos. Por meio delas 
é possível trabalhar conceitos, procedimentos e atitudes visadas nos objetivos do plano de aula 
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do professor e valorizar o aluno. Tratando-se de gêneros discursivos, muitos teóricos, acreditam 
que é por meio deles que o ensino de Língua Portuguesa deve ser feito e sugerem o trabalho da 
língua pautado nesses gêneros, sejam eles orais ou escritos. Os gêneros são formas do 
funcionamento da linguagem, criados conforme as diferentes esferas da sociedade em que o 
indivíduo está inserido, são produtos sociais e possibilitam infinitas construções durante a 
comunicação. Para que os alunos se apropriem dos diversos gêneros, o professor necessita 
construir estratégias de ensino ou sequências didáticas, que levem o aluno a desenvolver a 
capacidade de usar devidamente os gêneros trabalhados. Sabemos que, muitas vezes, os alunos 
não apreciam a leitura e a escrita de textos em prosa, mas se interessam bastante quando essa 
prática é feita com uso de quadrinhos e principalmente utilizando a internet. Os quadrinhos são 
um gênero muito familiar para a maioria dos alunos e, além de proporcionarem um trabalho 
didático e lúdico, ajudam a reforçar o interesse dos alunos em relação à Língua Portuguesa. 
Trabalharemos o discurso narrativo, explorando elementos que são utilizados neste gênero, como 
linguagem verbal e não-verbal, desenvolvendo o interesse e a criatividade dos alunos, o hábito de 
usar a internet como ferramenta de aprendizagem, proporcionando meios para que consigam 
produzir suas próprias histórias, empregando a linguagem adequada a cada situação vivenciada 
pelos personagens. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEDIANE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: REFLEXÃO SOBRE O USO DE CONTOS DE HUMOR REFLEXÃO SOBRE O USO DE 
CONTOS DE HUMOR NO DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO LEITORA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitur
Palavras-chave: contos de humor; leitura; escrita.
Resumo: O presente artigo objetiva apresentar o resultado de um trabalho desenvolvido durante 
o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE. Durante os períodos 
inseridos nesse programa realizamos leituras de variados estudiosos que se dedicam a questões 
acerca do ensino da leitura, sobretudo quanto ao uso de estratégias de leitura, com a finalidade 
de melhorar a compreensão leitora, a produção textual e a oralidade dos alunos, ou seja, o nível 
de letramento de nossos educandos. Assim, o intuito é apresentar o trabalho realizado com duas 
oitavas séries do Ensino Fundamental, período matutino do Colégio Estadual Padre Anchieta da 
rede estadual de ensino em Salgado Filho, PR, a fim de desenvolver nos estudantes estratégias 
de leitura para ampliar sua compreensão leitora. Para isso, foi utilizada a produção didático-
pedagógica denominada “Contos de humor como instrumento para desenvolver a compreensão 
leitora e a produção textual”. O gênero textual abordado nesse material levou alunos e a 
professora à reflexão e discussão em relação a questões culturais, sociais e comportamentais; 
conheceram também estratégias de leitura e fizeram uso delas para auxiliá-los na compreensão, 
reflexão e interação dos textos lidos, ouvidos e produzidos, criticidade em relação aos mesmos e 
consequentemente produção escrita reflexiva, crítica, criativa e desenvolvimento da oralidade.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_clediane_aparecida_ferreira_dos_santos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_clediane_aparecida_ferreira_dos_santos.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_clediane_aparecida_ferreira_dos_santos.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEDIANE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos de humor como instrumento para desenvolver a compreensão leitora e a produção 
textual. 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos de humor; leitura; escrita.
Resumo: Esta produção didática destinada a alunos do 8º ano do ensino fundamental da 
disciplina de Língua Portuguesa, objetiva promover o ensino e a aprendizagem da leitura, 
oportunizando aos alunos um trabalho com contos de humor, a fim de desenvolver a leitura e a 
produção textual e a auxiliar os alunos a gostarem de ler. Além disso, essa prática que envolve 
um trabalho efetivo com contos de humor pode possibilitar ao educando a reflexão sobre variados 
aspectos acerca da sociedade. Como resultado espera-se a formação de leitores críticos e 
atuantes no contexto em que vivem. O trabalho com contos de humor pode oportunizar ao aluno-
leitor novas concepções e percepções sobre o mundo, promovendo assim, mudanças no modo de 
ver a realidade que o cerca. Sendo o conto uma forma de visualizar a realidade contemporânea 
por meio de um olhar literário, o educando também pode perceber que ler faz bem, desenvolve o 
intelecto e permite uma melhor compreensão de sua realidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEIDE APARECIDA CARDOSO 
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Socialização da leitura: a magia da poesia.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino; Leitura de poemas; Socialização.
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar a reflexão e o resultado do projeto de intervenção 
pedagógica “Socialização da leitura: a magia da poesia”, realizado com alunos do nono ano do 
ensino fundamental, do Colégio Estadual Senador Teotônio Vilela, a fim de desenvolver a prática 
de leitura destes alunos com o gênero poema, objetivando desenvolver a leitura e a socialização 
da mesma. Sendo assim, o trabalho buscou apresentar atividades que envolvesse a prática de 
leitura de poemas, utilizando a linguagem poética associada a diversas formas de arte, tais como: 
música, desenho, pintura, saraus, jornal e, ainda, as ferramentas tecnológicas. Desse modo, 
mostrou-se a relevância da prática de leitura de poemas para o desenvolvimento da imaginação, 
senso crítico, expressão oral, vocabulário, bem como para fomentar o incentivo à leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLEIDE APARECIDA CARDOSO 
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Socialização da leitura: a magia da poesia
Tema: Ensino e aprendizagem a leitura
Palavras-chave: Ensino; Leitura de poesias; Socialização
Resumo: O presente projeto de intervenção pedagógica: “Socialização da leitura: a magia da 
poesia” consiste pesquisar a importância da prática de leitura com poesias em sala de aula, 
objetivando desenvolver a leitura e socialização. Sendo que o trabalho busca apresentar 
atividades envolvendo a prática de leitura de poemas, utilizando a linguagem poética associada a 
diversas formas de arte, como: música, desenho, pintura, saraus, jornal e ainda as ferramentas 
tecnológicas, mostrando a relevância da leitura para o desenvolvimento da imaginação, senso 
crítico, expressão oral, vocabulário e incentivo à leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLELIA MARIA COSTA FOGACA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: LER E ESCREVER CRÔNICAS ESPORTIVAS: UM DESAFIO PARA O PROCESSO DE 
LETRAMENTO NA ESCOLA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa - A teoria dos gêneros discursivos e o 
ensino da Língua Materna
Palavras-chave: Crônicas esportivas; Gêneros textuais; Sequência didática; Ensino da Língua 
Portuguesa.
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar resultados do Projeto de Intervenção 
pedagógica “Ler e escrever crônicas esportivas: um desafio para o processo de letramento na 
escola” (PDE- 2013/2014), desenvolvido na Escola Estadual João XXIII, com alunos do 8º ano - 
Matutino. Seu objetivo foi auxiliar o processo de ensino-aprendizagem referente à leitura e à 
escrita de crônicas, com teor jornalístico, sobre o tema \"esporte\" e também auxiliar no processo 
da escrita desse gênero. O projeto foi fundamentado na metodologia das sequências didáticas de 
gêneros, proposta pelos pesquisadores da Universidade de Genebra filiados ao Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD) e teve, como objetivo geral, desenvolver capacidades de leitura e produção 
em relação ao gênero “crônicas esportivas”, a partir da qual buscou-se trabalhar, didaticamente, 
oralidade e a escrita. A intervenção proposta deu suporte para que o aluno se apropriasse da 
prática social que direcionou a produção dessas crônicas, desenvolvendo capacidades de 
linguagem em relação à escrita e à leitura desse gênero de texto. A finalidade desse trabalho é 
fazer uma reflexão a respeito do contato que os alunos tiveram com variadas situações de 
comunicação, não apenas relacionadas à escrita de crônicas, inserindo-se em práticas de 
linguagem significativas, a fim de que fosse desviado o foco do texto puramente escolarizado, 
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criado e adaptado unicamente para as exigências educacionais, ou seja, as “redações”, 
direcionando o trabalho para textos que circulam socialmente. Apresenta-se, neste artigo, além de 
toda fundamentação teórica de base, a descrição da sequência didática do gênero crônica 
esportiva, elaborada durante o projeto, assim como um relato reflexivo do processo de 
intervenção didática.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: CLELIA MARIA COSTA FOGACA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LER E ESCREVER CRÔNICAS ESPORTIVAS: UM DESAFIO PARA O PROCESSO DE 
LETRAMENTO NA ESCOLA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa - A teoria dos gêneros discursivos e o 
ensino da Língua Materna
Palavras-chave: gêneros textuais; sequência didática; leitura; escrita.
Resumo: Esta Unidade Didática é fundamentada no procedimento Sequência Didática proposto 
pelos pesquisados da Universidade de Genebra filiados ao Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 
Seu objetivo é auxiliar o processo de ensino e aprendizagem referente à leitura e à escrita de 
crônicas literárias sobre o tema \"esporte\". A intervenção proposta dará suporte para que o aluno 
se aproprie da prática social que direciona a produção dessas crônicas, desenvolvendo 
capacidades de linguagem em relação à escrita e à leitura desse gênero de texto. A finalidade é 
fazer com que os alunos tenham contato com variadas situações de comunicação, não apenas 
relacionadas à escrita de crônicas, inserindo-se em práticas de linguagem significativas, a fim de 
que seja desviado o foco do texto puramente escolarizado, criado e adaptado unicamente para as 
exigências educacionais, ou seja as “redações”, direcionando o trabalho para textos que circulam 
socialmente. O trabalho com as sequências didáticas visa auxiliar os alunos na internalização de 
conhecimentos linguísticos, interacionais e de mundo, tendo como foco e domínio de um gênero 
textual, que, no caso deste projeto, é a “crônica esportiva” - um gênero que apresenta uma 
linguagem acessível ao universo do jovem, porém, usando vários recursos linguístico-discursivos 
que lhe dão uma complexidade estético-literária. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DAGMARA DE SANTANA 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA LITERÁRIA NA FORMAÇÃO DO LEITOR
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento literário; leitura literária; Escolarização literária
Resumo: Lendo, descobrimos e aprendemos coisas que nos transformam, possibilitando-nos 
interagir com o mundo. A atividade de leitura na escola, não deve limitar-se à sala de aula. Deve ir 
além, abrir portas, apontar caminhos, desenvolver leitores, novas formas de ler, novas leituras... A 
escola precisa oferecer ao aluno, o acesso a diversas leituras, entre elas, a literária. Este acesso 
não deve limitar-se a levar o aluno a fazer interpretações prontas e acabadas em troca de uma 
nota. É necessário ensinar os alunos a ler, assegurando o direito de escolha, pois o texto literário, 
acima de tudo, deve ser prazeroso. Este Artigo apresenta resultados relacionados às atividades 
desenvolvidas no Projeto PDE, com objetivo de tornar a leitura literária interessante, prazerosa e 
que desperte curiosidade nos alunos, sem usá-la simplesmente como um conteúdo a ser 
avaliado, desprovida de significados. As estratégias de ação contaram com 17 momentos, 
envolvendo alunos, familiares, professor, a escola e a comunidade. A participação da família foi 
relevante no desenvolvimento do Projeto, ressaltando que a nenhuma das atividades 
desenvolvidas foi atribuída uma nota.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DAGMARA DE SANTANA 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A LEITURA LITERÁRIA NA FORMAÇÃO DO LEITOR
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Letramento literário; Escolarização literária.
Resumo: Lendo, descobrimos e aprendemos coisas que nos transformam, possibilitando-nos 
interagir com o mundo. A atividade de leitura na escola, não deve limitar-se à sala de aula. Deve ir 
além, abrir portas, apontar caminhos, desenvolver leitores, novas formas de ler, novas leituras... A 
escola precisa oferecer ao aluno, o acesso a diversas leituras, entre elas, a literária. Este acesso 
não deve limitar-se a levar o aluno a fazer interpretações prontas e acabadas em troca de uma 
nota. É necessário ensinar os alunos a ler, assegurando o direito de escolha, pois o texto literário, 
acima de tudo, deve ser prazeroso. Esta Unidade Didática tem como objetivo desenvolver ações 
que contribuam para tornar a leitura literária interessante, prazerosa e que desperte curiosidade 
nos alunos, sem usá-la simplesmente como um conteúdo a ser avaliado, desprovida de 
significados. As estratégias de ação contarão com 17 momentos, envolvendo alunos, familiares, 
professor, a escola e a comunidade. No conjunto, porém, a participação da família é relevante no 
desenvolvimento desta Unidade Didática.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DAISY BONFIM FARIA 
Orientador: SILVINO IAGHER - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O MÉTODO RECEPCIONAL COMO ALTERNATIVA PARA FORMAR LEITORES
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura literária; Formação de leitor; Método Recepcional.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos na implementação do projeto de 
intervenção pedagógica “A leitura ampliando horizontes”, o qual buscou despertar o gosto e o 
prazer pela leitura de textos literários em alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual José Ermírio de Moraes. Para tanto, apresenta uma fundamentação teórica sobre a 
abordagem da leitura literária no contexto escolar, além de uma pesquisa bibliográfica sobre a 
Estética da Recepção de Jauss e o Método Recepcional, proposto por Bordini e Aguiar e sugerido 
pelas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná. A partir de tal teoria foi 
elaborada uma sequência didática de acordo com as etapas do método em questão. Para a 
implementação do projeto de intervenção pedagógica foram utilizados diversos gêneros textuais, 
como: charge, notícia, conto, poema, música e o clássico da literatura universal “Os Miseráveis”. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DAISY BONFIM FARIA 
Orientador: SILVINO IAGHER - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura ampliando horizontes
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Formação de Leitor; Método Recepcional.
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem por finalidade incentivar o hábito de 
leitura e promover a consciência crítica nos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, a partir dos 
pressupostos do Método Recepcional, de Bordini & Aguiar. Para sua aplicação serão utilizados 
diversos gêneros textuais, como: charge, notícia, conto, poema, música e uma adaptação do 
clássico da literatura universal “Os Miseráveis”. O que se espera com os textos selecionados e 
com as atividades propostas é proporcionar ao aluno repensar a questão da desigualdade social e 
o seu papel como cidadão capaz de transformar a realidade a sua volta.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DALETE GOMES PIRES 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O Artigo de opinião e as estratégias para a produção textual
Tema: LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Palavras-chave: Gêneros discursivos; Artigo de opinião; Leitura; Escrita.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica na escola, o qual teve como objetivo possibilitar a leitura e compreensão do gênero 
discursivo/textual artigo de opinião, objeto de ensino e aprendizagem nas aulas de Língua 
Portuguesa, com a finalidade de oferecer subsídios para a produção textual dos alunos. Para o 
desenvolvimento das atividades utilizou-se o jornal impresso e digital, a produção de uma 
sequência didática abordando as práticas de leitura, oralidade e escrita para o reconhecimento do 
gênero estudado nesse veículo de comunicação e sua importância social. Além disso, o trabalho 
com o gênero discursivo artigo de opinião visava o desenvolvimento linguístico e discursivo dos 
estudantes do ensino médio. Palavras-chave: Gêneros discursivos. Artigo de opinião. Leitura. 
Escrita. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DALETE GOMES PIRES 
Orientador: Paulo Roberto Almeida - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Artigo de opinião e as estratégias para a produção textual
Tema: LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Palavras-chave: Gêneros discursivos; Produção textual.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica consiste em uma Sequência Didática sobre o 
gênero discursivo artigo de opinião, visando subsidiar os educandos na prática de produção 
textual escrita, pois esta configura-se como uma das dificuldades observadas no processo de 
ensino e aprendizagem. Assim, procura-se desenvolver as atividades que favoreçam aos alunos a 
compreensão das características do gênero em questão, em todos os seus aspectos constitutivos 
e a produção textual. Portanto, considera-se essencial inserir o aluno nos usos da linguagem, nas 
diferentes práticas sociais, que lhes possibilite o desenvolvimento pessoal e social.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DALILA FERREIRA DE JESUS SANTOS 
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: AO MUNDO DA LETURA PARA LEITURA DE MUNDO:uma viagem pela crônica
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; crônica; formação do leitor.
Resumo: O artigo foi elaborado com o objetivo de mostrar os resultados , reflexões e avanços 
obtidos a partir do desenvolvimento e implementação do projeto: Ao mundo da leitura para leitura 
do mundo: uma viagem pela crônica. O resgate da leitura perante uma juventude em busca do 
conhecimento e um referencial para poder entrar ao mundo da leitura foi alcançado e abriu um 
espaço para a continuidade da prática da leitura de forma motivada e inovada.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DALILA FERREIRA DE JESUS SANTOS 
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Do mundo da leitura para leitura do mundo: uma viagem pela crônica
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; crônica; formação do leitor. 
Resumo: O caderno pedagógico apresenta estratégias de leitura, embasadas nos estudos de 
Rildo Cossom sobre o letramento literário. A crônica é o gênero escolhido para o desenvolvimento 
das atividades com a leitura de crônicas e formação do aluno leitor e protagonista, capaz de ler o 
mundo a sua volta e defender-se dos discursos manipuladores de opinião. O caderno pedagógico 
está dividido em 4 unidades que trazem atividades que visam o resgate do aluno leitor e a 
motivação para leitura de vários gêneros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DAYSE CASARIN BARROSO SILVA 
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A Representação dos Animais na Literatura: uma Proposta de Leitura para a EJA 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Animais; Literatura; Método Recepcional.
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Resumo: Este artigo sintetiza os resultados da implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica de mesmo título, desenvolvido com alunos do ensino fundamental da escola CEEBJA 
– Londrina - Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, no período de fevereiro 
a junho do ano de 2014. O Projeto teve como principal objetivo incentivar o gosto dos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) pela leitura literária. Além disso, com base na Lei 17.505, de 
11/1/2013, que cria a política estadual de educação ambiental, o trabalho buscou sensibilizá-los 
para o respeito aos animais, reconhecendo que eles são criaturas autoconscientes e sencientes, 
que reagem a estímulos e interagem com o meio no qual estão inseridos, sentindo e sofrendo 
com as relações estabelecidas com o ser humano. Por fim, uma vez que o trabalho privilegiou os 
textos literários, foi feita a extrapolação para o simbólico, ou seja: para a representação das 
condições sociais humanas, através dos animais. A Estética da Recepção foi utilizada como base 
teórica de compreensão da Literatura e, portanto, as atividades foram elaboradas e desenvolvidas 
a partir das etapas do Método Recepcional. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DAYSE CASARIN BARROSO SILVA 
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A representação dos animais na literatura: uma proposta de leitura para a EJA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; literatura; animais; método recepcional.
Resumo: A partir do reconhecimento da importância da leitura, apregoada nas Diretrizes 
Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná e demais documentos oficiais, esta 
Unidade Didática busca incentivar o gosto dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
pela leitura literária. Além disso, com base na Lei 17.505, de 11/1/2013, que cria a política 
estadual de educação ambiental, objetiva sensibilizá-los para a causa animal, reconhecendo que 
os animais não-humanos são criaturas sencientes, que reagem a estímulos e interagem com o 
meio no qual estão inseridos. Esta Unidade Didática é formada por cinco módulos, que 
correspondem às etapas do Método Recepcional. Ela contém atividades para que os(as) 
alunos(as) realizem leituras de maneira significativa e prazerosa, de textos de gêneros diversos, 
cuja temática seja animais. Pretende-se, com isso, possibilitar aos estudantes a ampliação do seu 
conhecimento e capacidade crítica.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DELMA TEREZINHA FABRICIO DA SILVA DRUZYK
Orientador: Maurini de Souza - IES: UTFPR

Etapa: Artigo
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Título: Leitura de Fábulas Online
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Fábula; Leitura Online; Criatividade; Conhecimento Social.
Resumo: O tema “Leitura de Fábulas Online”, desenvolvido durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, explora o interesse pela leitura on-line, relacionado ao 
gênero fábulas, gênero que faz parte do cotidiano escolar na faixa etária dos 10 a 11 anos. 
Pretende-se, neste projeto, criar possibilidades para despertar nos alunos o gosto pela leitura 
desse gênero. Para isso, esta produção pedagógica tem como objetivo propor a leitura de fábulas 
online, estímulo necessário nos relacionamentos sociais. As fábulas escolhidas pretendem 
favorecer e aprimorar os saberes linguísticos, textuais e discursivos, favorecendo, assim, a 
integração entre os estudantes e o mundo social, além de buscar condições favoráveis para que 
os alunos envolvam-se com os bens culturais e familiares ao instigarmos o seu conhecimento 
prévio e estimularmos a sua criatividade e o gosto pela leitura, vivenciando mundos diferentes e 
fascinantes. Enfim, propõe-se situações desafiadoras para que nossos educandos aprendam 
sobre a língua e aprimorem-se do gênero discursivo da fábula. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DELMA TEREZINHA FABRICIO DA SILVA DRUZYK
Orientador: Maurini de Souza - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de Fábulas Online
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Fábula; leitura online; conhecimento social
Resumo: Este Material Didático tem como objetivo propor a leitura de fábulas online, estímulo 
necessário nos relacionamentos sociais. As fábulas escolhidas pretendem favorecer e aprimorar 
os saberes linguísticos, textuais e discursivos, favorecendo, assim, a integração entre os 
estudantes e o mundo social. Buscar condições favoráveis para que os alunos envolvam-se com 
os bens culturais e familiares ao instigarmos o seu conhecimento prévio e estimularmos a sua 
criatividade e o gosto pela leitura, vivenciando mundos diferentes e fascinantes: de animais que 
parecem “gente”, e que possuem personagens que contam coisas do dia-a-dia de forma 
engraçada. Enfim, propomos situações desafiadoras para que nossos educandos aprendam 
sobre a língua e aprimorem-se do gênero discursivo da fábula. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DENISE DE LOURDES GALLO DA ROCHA 
Orientador: Daniela Silva da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo
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Título: A representação do negro na literatura brasileira: um diálogo com a Estética da Recepção.
Tema: Lingua Portuguesa/Literatura
Palavras-chave: Palavras -chave: Negro, Literatura, Estética da recepção, Mito.
Resumo: Resumo: O presente artigo apresenta a conclusão do trabalho realizado no Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Educação do Estado do Paraná no 
período de 2013/2014 e teve como tema o negro na literatura brasileira, cujo objetivo é promover 
uma reflexão sobre a literatura como um meio de pensar a questão da discriminação racial no 
ambiente escolar. A implementação deste projeto na escola deu-se por meio da leitura e da 
análise do romance O mulato, de Aluísio de Azevedo, objeto de estudo deste projeto. O poema 
“Navio negreiro”, de Castro Alves, o conto “Negrinha”, de Monteiro Lobato, e o filme Orfeu, de 
Cacá Diegues foram utilizados como material de apoio às discussões sobre o tema. Optou-se por 
um trabalho com o método recepcional, de Aguiar e Bordini, fundamentado na estética da 
recepção- formulada por Yauss e Iser- contemplada nas Diretrizes Curriculares do Estado do 
Paraná, que apresenta normas para o ensino de Língua Portuguesa (2008), a qual considera 
fundamental no processo da leitura a figura do leitor. Pelo viés da teoria da estética da recepção 
promoveu-se um estudo a partir dos conhecimentos prévios dos educandos acerca do tema, 
ampliando assim, seus horizontes de expectativas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DENISE DE LOURDES GALLO DA ROCHA 
Orientador: Daniela Silva da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A representação do negro na literatura brasileira: um diálogo com a Estética da Recepção.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Racismo; Literatura; Mito.
Resumo: Este trabalho é parte integrante do PDE e será implementado numa turma de Segundo 
Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual João Cavalli da Costa EFM, tendo como objetivo 
desenvolver a leitura e o senso crítico dos alunos, suscitando uma reflexão sobre o preconceito 
racial na sociedade e, mais especificamente, no ambiente escolar, questionando também o papel 
do negro na literatura brasileira, sua importância enquanto personagem e a presença do mito na 
literatura. Para tanto, foi selecionado o romance O mulato, de Aluízio de Azevedo, como principal 
obra de estudo, tendo outros gêneros textuais: o conto Negrinha, de Monteiro Lobato, o poema 
Navio Negreiro, de Castro Alves e o filme Orfeu, de Cacá Diegues, como material de apoio. Este 
estudo é embasado na teoria da Estética da Recepção e no Método Recepcional, cujo principal 
objetivo é proporcionar um olhar mais amplo sobre o texto tornando possível a ruptura e a 
ampliação dos horizontes de expectativas do público leitor. Serão contempladas as cinco etapas 
da teoria, conforme preconizam Vera Teixeira Aguiar, Maria da Glória Bordini e Regina Zilberman, 
representantes da teoria de Jauss e Iser no Brasil; 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DILCEIA CUSTODIO DA FONSECA
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Construindo a competência leitora na EJA
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Eja; Leitura; Conto.
Resumo: Este artigo apresenta o trabalho realizado na Eja – Fase II, sobre leitura compreensiva 
de textos literários, priorizando o gênero conto, com o objetivo de formar leitores competentes e 
com o intuito de integrar os alunos ao mundo da leitura, a fim de que realizem uma leitura 
compreensiva e percebam o que está escrito nas entrelinhas, ou seja, o que não está escrito 
explicitamente. O não contato com gêneros literários, a falta de incentivo à leitura, como forma de 
lazer e diversão, distanciou o educando da EJA do ato de ler, tornando-o inseguro quanto à leitura 
e interpretação de textos de qualquer gênero literário. Em busca dessa leitura prazerosa, com 
compreensão, realizou-se este trabalho. Algumas estratégias foram utilizadas, entre elas as 
sugeridas por Isabel Solé. A proposta se desenvolveu a partir da leitura e análise de contos, por 
ser narrativa curta e de fácil compreensão. Considerando o tempo de cada educando, 
trabalharam-se todos os contos sugeridos. O trabalho ocorreu como o esperado, uma vez que 
houve a entrega total dos alunos nas atividades de leitura e depois na reelaboração do que foi 
lido, demonstrando a compreensão do tema. Os alunos estavam muito motivados e realizaram 
todas as atividades com muito empenho. O que os capacita para participarem com maior 
intensidade e criticidade das decisões na sociedade em que estão inseridos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DILCEIA CUSTODIO DA FONSECA
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Construindo a Competência Leitora na EJA
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Leitura; gêneros literários; EJA.
Resumo: A Unidade Didática apresenta uma proposta de leitura compreensiva de textos, gêneros 
literários, que prioriza o conto que tem como objetivo formar leitores competentes, na Eja. Muito 
se tem feito nas escolas para que o aluno melhore suas habilidades, quanto à competência na 
leitura e interpretação de textos, mas sabe-se que há muito ainda por se fazer para que haja 
melhorias no sentido de se formar leitores efetivamente competentes e críticos. Nesse sentido, a 
priori, nossa proposta é analisar o conto “Venha ver o Pôr-do-Sol” de Lygia Fagundes Telles, 
seguido do texto “Tragédia Brasileira” de Manuel Bandeira. A título de complemento, trabalhar-se-
á com o poema\" O Bicho\" de Manuel Bandeira. Todos os textos se relacionam pela temática da 
tragédia/traição. Será feito, ainda, a análise de um fragmento da Lei Maria da Penha. Como o foco 
do trabalho é o conto, trabalharemos, ainda, os contos\" Apelo\" de Dalton Trevisan e\" O Bisavô e 
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a Dentadura\" de Sylvia Orthof, além de um fragmento do Estatuto do Idoso. Todas as atividades 
visam a contemplar a formação do leitor, por meio da abordagem de diferentes gêneros, proposto 
pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DIRCE MARIA FOETSCH 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Gostar de ler: uma abordagem do gênero literário conto.
Tema: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros discursivos que circulam nas diversas 
esferas sociais.
Palavras-chave: Leitura; conto literário; autonomia
Resumo: Trabalhar a leitura em Língua Portuguesa usando os contos literários é uma maneira de 
buscar cativar o aluno e inserir esta prática no cotidiano. A versatilidade do conto no que diz 
respeito aos temas que aborda, assim como sua narrativa breve, se adequam com perfeição ao 
espaço e tempo da sala de aula. Portanto, as propostas desenvolvidas buscam promover a 
interação dos estudantes permitindo-lhes a troca de conhecimentos, de experiências e a formação 
de opiniões.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DIRCE MARIA FOETSCH 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gostar de ler:uma abordagem através do gênero literário conto
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Leitura; Contos Literários; Autonomia.
Resumo: O presente material constitui-se em uma implementação pedagógica que aborda o 
gênero literário conto como forma de atrair os adolescentes para o gosto pela leitura. O que se 
percebe é que alunos do 6º ao 9º anos são indiferentes a gêneros literários. Porém, os assuntos 
preferidos, humor e aventuras, indicam que o conto pode ser um gênero bem recepcionado por 
eles. Alunos do 9º ano, foco desta intervenção pedagógica, interessam-se por temas como amor, 
morte, problemas sociais. A versatilidade do conto no que diz respeito aos temas que aborda, 
assim como sua narrativa breve, se adequam com perfeição ao espaço e tempo da sala de aula. 
O objetivo maior é despertar o interesse pela leitura e, consequentemente, fazer com que o aluno 
descubra o que lhe agrada e adquira a autonomia na busca por obras literárias, sem cobrança 
para vestibulares ou para obter nota em sala de aula. Partindo da temática preferida pela turma, 
procurarei desenvolver um trabalho a partir do gosto dos estudantes para, aos poucos, aprofundar 
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significativamente o estudo com contos, aguçando a curiosidade para textos maiores, propondo 
novas obras, expandindo as vivências culturais e existenciais dos alunos, conduzindo-os a 
apreciar a leitura e construir suas próprias impressões

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DIRLEI KOMINKIEWICZ
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: LEITURA “DA” E “NA” BIBLIOTECA
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Biblioteca; Leitura; Formação do Leitor.
Resumo: A leitura exerce função essencial na formação do indivíduo, é através dela que o ser 
humano evolui em todas as esferas do conhecimento. Estimular o uso da biblioteca e o hábito da 
leitura literária, tornando efetivamente esse ambiente num local dinâmico que favorecesse a 
aprendizagem e a produção de conhecimentos foi a principal finalidade deste estudo. Para tanto, 
especificamente, propôs-se organizar a biblioteca possibilitando o acesso aos livros e à leitura, 
bem como, propiciou-se a leitura “da” e “na” biblioteca, a fim de percebê-la como um espaço 
cultural e educativo e ainda ofereceram-se atividades que propiciassem o contato com a leitura 
literária promovendo a formação social do aluno. Para que isso ocorresse foi imprescindível a 
motivação, ferramenta necessária para a realização de qualquer atividade, bem como a 
responsabilidade atribuída aos alunos. Cabe ressaltar que os objetivos foram atingidos, uma vez 
que o mesmo foi determinante para a mudança de atitudes dos alunos em relação à biblioteca e, 
consequentemente, quanto à leitura literária, pois os mesmos passaram a vê-la como prazer, 
como um algo benéfico e saudável, capaz de formar cidadãos conscientes, competentes, com 
sensibilização e imaginação.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DIRLEI KOMINKIEWICZ
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura da e na biblioteca 
Tema: Literatura e escola - Concepções e práticas.
Palavras-chave: Biblioteca; Leitura; Formação do Leitor.
Resumo: Tendo em vista que a leitura exerce função essencial na formação do indivíduo e que, 
mesmo contando com uma biblioteca escolar com um grande acervo literário, há a constatação de 
que na escola há poucos leitores, pois os livros permanecem intactos nas estantes da biblioteca à 
espera da concretização da leitura, o objetivo geral deste projeto de intervenção pedagógica é 
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estimular o uso da biblioteca e o hábito da leitura literária. Dessa maneira, ao longo dessa 
unidade, serão oferecidas diversas atividades com o objetivo de estimular o uso da biblioteca e o 
hábito da leitura literária, tornando efetivamente esse ambiente num local dinâmico que favoreça a 
aprendizagem e a produção de conhecimentos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DORACI RIBAS BARBOSA 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: LER POESIA: um caminho para a sensibilidade
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Poesia; Leitura; Sensibilidade artística; Competências leitoras
Resumo: Este artigo sistematiza os resultados obtidos a partir da implementação da Produção 
Didático-pedagógica, desenvolvida durante estudos do PDE, a qual consistia em facultar aos 
alunos atividades que proporcionassem o desenvolvimento da sensibilidade poética e a formação 
de leitores reflexivos e críticos. A poesia, em nossos tempos, está relegada ao segundo plano, 
suplantada por uma sociedade capitalista, em que o lucro se impõe. Igualmente, em nossas 
escolas, ela se apresenta com inserções muito discretas nas práticas pedagógicas, precisa, 
então, ser urgentemente resgatada. Visando familiarizar o educando com o texto poético, levamos 
em consideração as aptidões desta faixa etária, por isso desenvolvemos atividades em torno de 
temáticas, as quais estão em consonância com o interesse do jovem, tais como: resgate da 
infância, amor, amizade, valorização da vida. E também, para facilitar a imersão do educando na 
poesia, aliamos as atividades à música, já que esta estabelece uma comunicação mais direta com 
o adolescente. A referida prática foi desenvolvida com os alunos dos 9º Anos “A” e “B”, do Colégio 
Estadual Nossa senhora da Glória, localizado no Município de Ponta Grossa_Paraná. Através do 
envolvimento dos alunos com as atividades propostas, foi possível observar os deslumbramentos 
poéticos acontecendo, tanto em sala de aula, como na comunidade escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DORACI RIBAS BARBOSA 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LER POESIA: UM CAMINHO PARA A SENSIBILIDADE
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: poesia; leitura; sensibilidade; compreensão; reflexão
Resumo: A leitura de poesia como fruição desperta sentimentos, provoca reflexões importantes e 
aproxima o aluno, de forma estimulante, da arte literária. É na escola que de fato essa 
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convivência do estudante com o texto poético pode acontecer, através do contato com diferentes 
autores e estilos. Desta forma ele terá oportunidade de perceber a essência da poesia e 
compreender os seus plurissignificados. Esta proposta acredita que o debruçar sobre o texto 
poético poderá trazer ao aprendiz inúmeros acréscimos como: compreensão e interpretação de 
textos, criatividade, desenvolvimento da escrita e ampliação de sua visão de mundo. E mais, as 
reflexões proporcionadas pelos textos poéticos podem contribuir para um maior crescimento 
interior, já que o nosso aluno está formando a sua identidade
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Etapa: Artigo

Título: A leitura como meio de formação e prazer
Tema: Literatura e Escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; Formação; Prazer.
Resumo: O presente artigo tem como finalidade descrever e apresentar os resultados obtidos na 
implementação do projeto “Leitura como meio de formação e prazer”, direcionado a professores 
de língua portuguesa que atuam no Ensino Fundamental II, no Colégio “D. Carolina Lupion – 
Cambará/PR, com intuito de apresentar sugestões de atividades para auxiliá-los no 
desenvolvimento de práticas de incentivo à leitura e à formação de leitores. Apresenta um estudo 
teórico sobre o ensino de leitura e também sobre o Método Recepcional, proposto por Bordini e 
Aguiar. A partir desse trabalho foi elaborada uma sequência didática como sugestão de atividade 
para os nonos anos envolvendo vários gêneros textuais para atrair, contagiar e enredar os alunos, 
criando, na sala de aula, na biblioteca ou na vida cotidiana, uma atmosfera de familiaridade e 
afetividade com o livro.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura como meio de formação e prazer
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; Formação; Prazer.
Resumo: Este material apresenta-se sob formato de um Caderno Pedagógico, que em 
consonância com as práticas da oralidade, leitura e escrita, procura desenvolver estratégias de 
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incentivo à leitura e à formação de leitores, buscando sugestões de atividades para auxiliar os 
professores que atuam no Ensino Fundamental II. A partir desse estudo, desenvolvido sob os 
parâmetros do Método Recepcional, pretende-se também enfatizar a função social da leitura com 
exercícios que possam atrair, contagiar e enredar os alunos, criando, na sala de aula, na 
biblioteca ou na sua vida cotidiana, uma atmosfera de familiaridade e afetividade com o livro. Com 
isso, teremos a formação de um leitor crítico capaz de sentir e expressar o que sentiu, com 
condições de reconhecer nas aulas de leitura um envolvimento de gosto e prazer pelo ato de ler.
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Etapa: Artigo

Título: Fábulas em sala de aula: produzindo sentidos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: fábula; ensino; leitura; sentido.
Resumo: O presente artigo apresenta e discute os resultados obtidos durante a implementação 
de um projeto de leitura a partir do gênero fábula. O presente projeto faz parte do Programa de 
Desenvolvimento do Estado do Paraná –PDE e desenvolveu-se com alunos do 6º ano no Colégio 
Estadual Alberto de Carvalho na cidade de Prudentópolis- Paraná. A proposta de leitura 
contemplou a concepção sociointeracionista, tendo como linha de leitura autor-texto-leitor, por 
considerarmos o leitor como sujeito ativo capaz de gerar mudanças significativas no meio em que 
vive. Dessa forma, acreditamos que os alunos precisam aprender a ler atribuindo sentindo ao 
texto, fazendo as inferências necessárias para a construção textual e não apenas uma leitura 
mecânica, como muitas vezes acontece no âmbito escolar. A escolha do gênero fábula ocorreu 
por considerar este gênero apropriado à idade dos alunos, por ser um texto curto e apresentar 
histórias gostosas de ler. Além disso, esses textos, na maioria das vezes, trazem como 
personagens os animais e apresentam um cenário próximo do imaginário das crianças dessa fase 
idade e isso instiga nos alunos o interesse pela leitura de textos impressos. Apesar de apresentar 
uma estrutura simples as fábulas oportunizam uma leitura crítica, onde se pode explorar assuntos 
de diferentes esferas sociais, familiares, econômicas, políticas, etc. Os resultados evidenciaram 
que os objetivos estabelecidos nesse projeto foram almejados. Constatação feita ao observar a 
mudança de comportamento dos alunos em relação à leitura e ao reconhecimento dela como 
elemento essencial à formação do leitor proficiente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DULCIMARA BATISTA 
Orientador: VIVIANE SCHIER MARTINS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_port_artigo_dulcimara_batista.pdf


Título: Fábulas em sala de aula: produzindo sentidos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: fábulas; ensino; leitura
Resumo: O presente projeto surge como uma oportunidade de proporcionar aos alunos 
momentos de leitura crítica, por meio da interação entre leitor e o texto, a fim de levar os alunos à 
construção de novas aprendizagens e ao reconhecimento da leitura como elemento essencial 
para que o homem possa agir socialmente nas mais diversas situações, com as quais se depara 
em seu percurso de vida, seja profissional, familiar, etc. Este projeto de leitura em sala de aula 
tem a pretensão de ampliar os níveis de conhecimento dos alunos para que tenham condições de 
construir sentidos ao texto desenvolvendo as habilidades de leitura por meio do gênero textual 
fábula. A atividade com leitura em sala de aula proposta aqui, busca respaldo teórico em alguns 
autores como Antunes(2009), Cosson(2009), Solé(1998), Menegassi(2010),
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Etapa: Artigo

Título: A reportagem na sala de aula: uma contribuição ao texto escrito no ambiente escolar
Tema: Ensino e aprendizagem de leiutura
Palavras-chave: Gênero textual; Reportagem; Leitura.
Resumo: Este artigo é resultante de experiências e resultados obtidos na realização do Projeto 
de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria 
de Estado da Educação do Paraná, implementado no Colégio Agrícola Estadual do Noroeste, com 
os alunos do 1º Ano do Ensino Médio Profissionalizante. O objetivo geral do projeto foi 
desenvolver nos alunos habilidades para a leitura, a partir do gênero textual Reportagem. Com 
esse propósito, os alunos foram postos em diferentes situações de comunicação, a fim de que 
pudessem apreender os diversos sentidos permitidos pelos textos lidos. Consubstanciado pelas 
transformações da sociedade, através da apropriação da escrita, o ensino da Língua Portuguesa 
também se transformou, ao adotar os gêneros textuais como proposta de ensino da língua 
materna, em atenção à Lei Nº 9.394/95 e à implantação das Diretrizes Curriculares para a 
Educação Básica, no Estado do Paraná, e seus apontamentos relativos aos diversos gêneros que 
circulam nos meios de comunicação. Considerando as interações dos alunos com a Internet, e 
contrapondo-se com a resistência que eles têm para com o ato de ler no ambiente escolar, alguns 
temas foram buscados em jornais e revistas, auxiliando, dessa forma, as estratégias de leitura 
que tinham na estrutura da Reportagem a finalidade de propiciar aos alunos a leitura crítica dos 
textos e da realidade que os envolve, permitindo-lhes, ainda, a produção de reportagens 
individuais, cuja temática estavam direcionadas para situações vivenciadas no ambiente da 
escola e da comunidade escolar como um todo. A contribuição teórica fundamentou-se em SOLÉ 
(1998); LOPES-ROSSI (2008); COLOMER (2002);

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_port_artigo_dulcinea_maria_silveira_sobrinho_bono.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_port_pdp_dulcimara_batista.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: DULCINEA MARIA SILVEIRA SOBRINHO BONO 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Reportagem na Sala de Aula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Reportagem; Leitura; Gênero textual. 
Resumo: O trabalho com a reportagem é o objetivo desta Sequência Didática. A finalidade é 
expor ao aluno as diferentes situações de comunicação proporcionadas por esse gênero. Como a 
sociedade avançou nas formas de comunicação, utilizando a escrita, o ensino de Língua 
Portuguesa foi se aprimorando e com o advento da Lei 9.394/95 os gêneros textuais ocuparam 
lugar relevante na educação, haja vista a implantação das Diretrizes Curriculares para a 
Educação Básica no Estado e seus apontamentos relativos aos diversos gêneros que circulam 
nos meios de comunicação. Levando-se em conta as interações do aluno com a Internet, e 
contrapondo-se com a resistência que ele tem ao ato de ler no ambiente escolar, temas 
pertinentes serão extraídos de suportes como jornais e revistas, instrumentos que serão utilizados 
nas estratégias de leitura. Essas estratégias têm o intuito de mostrar a estrutura da reportagem e 
suas características, propiciar uma leitura crítica e oferecer ao aluno a oportunidade de produzir 
suas próprias reportagens sobre situações vivenciadas no ambiente da escola e para a 
comunidade escolar como um todo. 
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Título: Produção de sentidos no conto, Chapeuzinho Vermelho: Uma proposta de leitura no 
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Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura. Conto. Análise do discurso
Resumo: Este artigo apresenta o estudo realizado durante o PDE/2014 com alunos do sétimo 
ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de Laranjeiras do Sul-PR. 
Sabemos que ler é o ato de compreender o mundo, pois lemos diferentes textos para diferentes 
fins e em diferentes situações. No entanto, o número de alunos com dificuldades de leitura, 
compreensão e interpretação de textos e que leem somente como um ato mecânico 
decodificando signos linguísticos é muito elevado. Diante disso o objetivo principal desse trabalho, 
foi estimular no aluno o interesse pela leitura de forma prazerosa, levando-o a compreender a 
importância de ler não somente o conteúdo dos textos, mas os modos de significar. Este trabalho 
foi realizado na forma de Unidade Didática na perspectiva da Análise do Discurso, que tem com 
precursores Pêcheux na França e Orlandi no Brasil. A metodologia empregada partiu de práticas 
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de leitura de textos de diferentes materialidades textuais, em especial o conto Chapeuzinho 
Vermelho e diversas versões deste, bem como encaminhamento de discussões e reflexões 
acerca dos efeitos de sentido, observando as ressignificações, percebendo os meios de 
circulação da produção do texto, o suporte, a fonte, os interlocutores, a finalidade e a época, 
culminando com uma produção textual para uma coletânea de contos.
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Título: Produção de sentidos no conto Chapeuzinho Vermelho: uma proposta de leitura no ensino 
da Língua.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: leitura; conto; Análise do Discurso
Resumo: Sabemos que ler é uma das formas de compreender o mundo, por isso ler constitui-se 
como um dos elementos fundamentais na constituição do sujeito. Percebemos, no entanto, que 
há ainda uma grande dificuldade por parte dos alunos em ultrapassar os limites da mera 
decodificação no processo de leitura. Considerando tal problemática e pensando a escola como 
um lugar de socialização do conhecimento e sabendo que alguns alunos têm no ambiente escolar 
a única oportunidade de acesso ao conhecimento científico e filosófico, é de fundamental 
importância que o trabalho com a leitura em sala de aula, visto que a instituição escola é esse 
espaço de intermediação entre conhecimento e sujeito no contexto de ensino/aprendizagem. 
Tendo em vista o exposto, nossa proposta direciona-se ao trabalho com a leitura. Para tanto, 
selecionamos a leitura do conto maravilhoso, em especial o conto Chapeuzinho Vermelho e 
algumas de suas versões, buscando analisar a produção de sentido a partir de sua re-
escrituração em diferentes materialidades, tendo como pressuposto teórico a Análise de discurso 
francesa, teoria que nos possibilitará trabalhar os efeitos de sentido produzidos em cada versão 
do conto selecionado e as suas condições de produção de cada versão. Da perspectiva que 
trabalhamos, compreendemos que é necessário fazer com que as palavras tenham significado 
para o aluno, que ele, não apenas as identifique, mas que as compreenda, interprete e consiga 
relacioná-las, atribuindo significado para o que lê. 
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Título: Biblioteca, Leitura, e Lazer: ferramentas para aquisição do conhecimento.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_port_artigo_edicler_dias_de_oliveira_bonesso.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_port_pdp_edamara_maria_perius.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_port_pdp_edamara_maria_perius.pdf


Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Biblioteca; Leitura; Lazer
Resumo: Este artigo repensa a biblioteca, a leitura e o lazer como ferramentas que levem o aluno 
a uma rotina de leitura. Para isso, a biblioteca deve ser um ambiente agradável para pesquisa e 
atividades culturais. A biblioteca é um espaço onde ocorrem, ou pelo menos deveriam ocorrer, 
atividades que ampliem as dimensões sociais, pedagógicas, cognitivas e criativo-lúdicas. Deste 
modo, as atividades propostas reconhecem a biblioteca como um espaço de busca do 
conhecimento e de múltiplas culturas; valoriza a leitura como fonte de informação e lazer e como 
um dos caminhos para incentivar a rotina de leitura. O material didático do projeto tem como meta 
aumentar a frequência dos alunos à biblioteca escolar e espera-se que isso possa se estender 
para as demais bibliotecas públicas, visto que pesquisas apontam que a maioria dos brasileiros 
nunca frequentaram uma biblioteca. A leitura é imprescindível para a aprendizagem do ser 
humano. Através dela, nós enriquecemos nosso cognitivo e nos tornamos mais ágeis no 
raciocínio e na interpretação de mundo. A relação leitura e escrita revela-se cada vez mais 
necessária à reivindicação de um papel sociocultural do leitor. As pessoas devem reconhecer o 
papel das bibliotecas, preservando-as, pois elas existem para nutrir amor pela leitura e por 
“lugares” onde a leitura possa ocorrer. As bibliotecas têm a ver com liberdade. A liberdade de ler, a 
liberdade de ideias, a liberdade de comunicação. Elas têm a ver com educação, entretenimento, 
espaços seguros e acesso à informação.
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Título: BIBLIOTECA , LEITURA E LAZER: FERRAMENTAS PARA AQUISIÇÃO DO 
CONHECIMENTO.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; biblioteca; lazer. 
Resumo: As novas tecnologias têm tomado muito tempo de nossos jovens, fazendo com que 
haja interesse cada vez menor por livros, mas ao invés de concorrer com ele, elas podem ser 
aliadas. A leitura é imprescindível para a aprendizagem do ser humano. Através dela, nós 
enriquecemos nosso cognitivo e nos tornamos mais ágeis no raciocínio e na interpretação de 
mundo. A rotina de leitura deve ser estimulada desde a infância até sempre, tornando-nos assim, 
pessoas mais informadas e conscientes. A relação leitura e escrita revela-se cada vez mais 
necessária à reivindicação de um papel socio-cultural do leitor. As pessoas devem reconhecer o 
papel das bibliotecas, preservando-as, pois elas existem para nutrir amor pela leitura e por 
“lugares” onde a leitura possa ocorrer. As bibliotecas têm a ver com liberdade. A liberdade de ler, a 
liberdade de ideias, a liberdade de comunicação. Elas têm a ver com educação, entretenimento, 
espaços seguros e acesso à informação. A metodologia deste material tem a intenção de propor 
estratégias para formação de leitores, capazes de se situar conscientemente em contextos 
diversos. Estratégias como leitura de gêneros textuais variados, produção do blog, visita à 
biblioteca, uma noite na biblioteca da escola, oficina de fantoches, sarau literário.
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Título: A representação da violência na ficção brasileira contemporânea: uma proposta de 
letramento literário no ensino médio
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Educação; Conto; Violência; Letramento Literário.
Resumo: O presente artigo faz uma abordagem sobre algumas questões inerentes à figuração da 
violência na ficção brasileira contemporânea a partir de um projeto de intervenção pedagógica, 
que objetivou a promoção da capacidade de reflexão e análise acerca de sua espetacularização e 
banalização, além da “desumanização do Ser Humano”, com alunos do 2º ano do Ensino Médio. 
Propôs-se, por meio da leitura de contos de autoria de Marcelino Freire, da obra Amar é Crime 
(2011), explorar o intertexto com músicas, matérias jornalísticas, textos informativos e outros, 
estimulando nos alunos o senso crítico em relação ao tema. Metodologicamente, utilizou-se a 
sequência básica, proposta por Cosson (2012), a fim de se promover o letramento literário 
proposto pela intervenção pedagógica. Além de abordar a temática da violência em seus mais 
amplos aspectos, buscou-se, também, criar subsídios para que os alunos possam se tornar 
cidadãos conscientes de sua atuação social. Apresenta-se neste artigo, portanto, a análise em 
torno da experiência pedagógica implementada em uma escola pública do Estado do Paraná, 
inserida nas atividades do Programa PDE/SEED-PR.
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Título: A representação da violência na ficção brasileira contemporânea: uma proposta de 
letramento literário no ensino médio
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento literário; contos; violência; formação do leitor; Marcelino Freire.
Resumo: A presente unidade didática visa trabalhar a temática da violência, representada, 
ficcionalmente, nos contos da obra Amar é crime (2011), de autoria de Marcelino Freire, 
considerando-se que estes apresentam uma perspectiva dos socialmente marginalizados, bem 
como representam um ‘retrato’ da vivência observável no cotidiano social. Assim, através do 
trabalho literário com a temática proposta, promover-se-á o letramento literário, utilizando a 
sistematização de leitura denominada de Sequência Básica, de Rildo Cosson (2012), bem como 
demonstrar-se-á, por meio de análises e interpretações realizadas em alguns dos contos de 
Freire, em comparativo com outros materiais (vídeos, artigos de revista, textos literários e outros), 
a forma banalizada e espetacularizada da violência, no intuito de conscientizar os alunos sobre os 
problemas que isso causa não apenas ao convívio social, mas principalmente em relação à 
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formação de suas concepções como cidadão, haja vista que, muitas vezes, cria indivíduos 
indiferentes e pouco preocupados com sua ocorrência. Dessa forma, ao se discutir a temática da 
violência, em sala de aula, espera-se mostrar aos alunos a necessidade de atentarem não apenas 
aos seus próprios problemas, mas também para aqueles insertos na sociedade e que acabam por 
constantemente rodeá-los pelos mais diversos meios de comunicação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDIMAR DO ROCIO RIBEIRO 
Orientador: Eunice de Morais - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A (re)descoberta da leitura dos clássicos no Ensino Médio
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Oficina de leitura; clássicos; leitura literária; fruição textual.
Resumo: A finalidade deste artigo é apresentar os resultados de uma oficina de leitura 
diferenciada aplicada numa 1ª série do Ensino Médio do C. E. Professor Gabriel Rosa – EFM, 
Curiúva, para melhorar a leitura de textos considerados de estruturas mais complexas como os 
clássicos da Literatura em Língua Portuguesa,com algumas possíveis conexões entre textos 
considerados não-clássicos e filmes. O artigo mostra as observações do debate durante as 
atividades de leitura e possibilita vislumbrar uma metodologia implementada pelo uso da 
tecnologia como ferramenta de aprendizagem de leitura. A Unidade Didática é baseada em textos 
como mashups, best-sellers, fragmentos textuais de clássicos da Literatura Brasileira, Portuguesa 
e mundial. A oficina realizou três das cinco etapas do Método Recepcional de Aguiar e Bordini e 
confirmou algumas observações de Calvino, bem como as postulações de Todorov, utilizou 
Pennac na liberdade de leitura e ainda trouxe Barthes e seus ensaios sobre a fruição textual como 
forma de prazer. A oficina foi permeada entre atividades de leitura literária, filmes, atividades 
dirigidas, mediadas e discutidas em debates curtos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDIMAR DO ROCIO RIBEIRO 
Orientador: Eunice de Morais - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A (re)descoberta da leitura dos clássicos no Ensino Médio
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Método Recepcional; leitura literária; leitor; clássicos; best-sellers.
Resumo: Esta Unidade Didática tem como referência o Método Recepcional de Aguiar e Bordini 
(1988), aplicada numa Oficina de Leitura Diferenciada com o objetivo de atingir a leitura literária 
dos Clássicos através dos best-sellers e contempla três das cinco etapas propostas pelas autoras, 
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que são: Atendimento ao Horizonte de Expectativas, Ruptura do Horizonte de Expectativas e 
Ampliação do Horizonte de Expectativas, para que sejam levados em consideração os 
pressupostos de Pennac sobre os direitos imprescritíveis do leitor (1998), e possam ser 
observadas as experiências literárias de cada leitor/aluno, podendo o professor-mediador inferir e 
intervir quando as dificuldades de compreensão acometerem qualquer um dos participantes da 
oficina. Não há avaliação para os alunos, pois a proposta é de leitura livre e sem cobranças 
didáticas, somente haverá análise das conversas sobre nos debates sobre os temas e em 
seguida uma sistematização daquilo que foi observado durante a oficina. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDINEIA APARECIDA CHAVES DE OLIVEIRA 
Orientador: maridelma laperuta martins - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A REPRESENTAÇÃO FEMININA NAS PROPAGANDAS TELEVISIVAS: DISCURSOS DE 
MANUTENÇÃO DO SEXISMO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Discurso; Multimodalidade; Sexismo; Análise Linguística.
Resumo: O presente artigo caracteriza-se como o resultado dos estudos desenvolvidos no curso 
do PDE 2013, na disciplina de Língua Portuguesa. Demonstra, assim, no campo da Análise 
Linguística, uma pesquisa teórica e didática que visou organizar um plano de aula com o 
questionamento das representações sexistas presentes em textos midiáticos multimodais na pós-
modernidade. Com base na Análise Crítica do Discurso-ACD (FAIRCLOUGH, 1992), e admitindo 
que a Linguagem é Discurso, representação e ação humana na sociedade, este estudo organizou 
e efetivou uma sequência didática para o terceiro ano do Ensino Médio, cuja qual realizou-se no 
primeiro semestre de 2014. Na referida proposta, os alunos interpretaram cinco textos 
multimodais: a propaganda do quadro Lata Velha com as \"mulheres fruta\" vinculado no caldeirão 
do Huck (2009); o comercial do carro \"Fiat Idea\" (2010); dois comerciais da \"Sky\" (2011); e por 
fim o comercial de carro \"Fiesta Upgrade\" (2013). A base metodológica para as análises 
linguísticas foi a Gramática Do Design Visual -GV (LEMKE, 1998, KRESS; VAN LEEWVEN, 
1996). Dessa forma, concluiu-se que é preciso, enquanto formação docente, investir em 
metodologias de ensino que contemplem a Análise Linguística, pois mais do que constatar a 
associação da mulher com o discurso sexista e consumista, é preciso entender estes sofisticados 
mecanismo linguísticos (FAIRCLOUGH, 1992), e como eles são a matéria-prima da rede de 
práticas discursivas que os sustentam. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDINEIA APARECIDA CHAVES DE OLIVEIRA 
Orientador: maridelma laperuta martins - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A representação feminina nas propagandas televisivas: discursos de manutenção do 
sexismo.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Discurso; Multimodalidade; Sexismo; Análise Linguística.
Resumo: Diferentes estudos linguísticos buscam desconstruir alguns discursos preconceituosos 
em relação aos negros, mulheres, crianças e excluídos, trazendo essas discussões para a Escola. 
Nesse sentido, o presente projeto objetiva, no campo da Análise Linguística, questionar as 
representações sexistas presentes em muitos textos midiáticos multimodais na pós-modernidade. 
Sendo assim, com base na Análise Crítica do Discurso-ACD (FAIRCLOUGH, 1992), partiu- 
pressuposto de que a Linguagem é Discurso, representação e ação humana na sociedade. A 
partir dessa premissa, este estudo organizará uma sequência didática para os professores do 
terceiro ano do Ensino Médio, a ser realizada no primeiro semestre de 2014, na qual os alunos 
vão interpretar cinco textos multimodais: a propaganda do quadro Lata Velha com as \"mulheres 
fruta\" vinculado no caldeirão do Huck (2009); o comercial do carro \"Fiat Idea\" (2010); dois 
comerciais da \"Sky\" (2011); e por fim o comercial de carro \"Fiesta Upgrade\" (2013). Usando 
como recurso metodológico a Gramática Do Design Visual -GV (LEMKE, 1998, KRESS; VAN 
LEEWVEN, 1996), mais do que constatar a associação da mulher com o discurso sexismo e 
consumista, é preciso entender estes sofisticados mecanismos linguísticos (FAIRCLOUGH, 1992), 
e como eles são a matéria-prima da rede de práticas discursivas que os sustentam.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDNA DE MORAIS PEREIRA 
Orientador: Rita Maria Decarli Bottega - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ENSINO E APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESCRITA: TRABALHO A PARTIR DE 
DIAGNÓSTICOS
Tema: LINGUÍSTICA APLICADA E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Língua Escrita.
Resumo: Neste artigo, tratamos do desenvolvimento e dos resultados de uma pesquisa PDE 
voltada ao ensino e aprendizagem da língua escrita, realizada junto a alunos de 6º ano do Ensino 
Fundamental. Com base em pressupostos teóricos defendidos por Charlot (2005), Geraldi (2003), 
Morais (1999), Riolfi (2010) e Zabala (1998), dentre outros, as ações realizadas durante a 
intervenção pedagógica seguiram a concepção interacionista da linguagem e buscaram superar 
as principais dificuldades de escrita diagnosticadas nas produções de texto dos alunos 
envolvidos, propondo atividades com foco em aspectos discursivos, textuais e formais da Língua 
Portuguesa e abordando, concomitantemente, conteúdos procedimentais e atitudinais 
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imprescindíveis ao bom aproveitamento dos estudos. Os resultados obtidos validam os 
encaminhamentos propostos e sugerem que sejam estendidos ao longo dos anos da Educação 
Básica, fomentados por ações institucionais complementares. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDNA DE MORAIS PEREIRA 
Orientador: Rita Maria Decarli Bottega - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino e Aprendizagem da Língua Escrita: Trabalho a partir de Diagnósticos
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Língua Escrita
Resumo: Segundo dados de avaliações externas, pesquisas acadêmicas e também nossos anos 
de docência, a modalidade de ensino da língua que tem apresentado maior defasagem de 
aprendizagem é a escrita. O objetivo desta Produção Didático-Pedagógica (PDP) é contribuir com 
a crescente formação do aluno enquanto sujeito que lê e escreve, tornando-se capaz de interagir 
em toda e qualquer instância que envolve a língua escrita, pois disso depende sua efetiva 
emancipação e um melhor aproveitamento no estudo das demais disciplinas curriculares, com a 
consequente melhoria na qualidade da educação. Nesse sentido, realizaremos, na turma de 
implementação do projeto, um levantamento das principais dificuldades de escrita de cada aluno e 
da turma como um todo e, em seguida, proporemos as atividades constantes na unidade didática 
desta PDP que mais se apropriarem ao enfrentamento das dificuldades diagnosticadas. 
Elaborada com base em pressupostos teóricos defendidos por Antunes (2005), Geraldi (2003), 
Morais (1999), Riolfi (2010) e Paraná (2008), além de outros pesquisadores da área, a referida 
unidade didática segue a concepção interacionista da linguagem e contempla aspectos 
discursivos, textuais e formais da nossa língua, apresentando atividades que articulam leitura, 
interpretação, compreensão e produção de textos, além de análise linguística e um estudo 
sistemático de conteúdos da ortografia. Com base em novas produções escritas dos alunos 
envolvidos, o levantamento diagnóstico será atualizado paulatinamente, a fim de (re)orientar o 
plano de trabalho docente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDUARDO LOPES SILVA 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A formação do leitor na escola
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Literatura; formação do leitor; leitura.
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Resumo: O projeto nasceu da percepção de adotar práticas pedagógicas que tenham como foco 
a formação do leitor e de uma necessidade de realizar uma intervenção pedagógica que venha de 
encontro a atividades de leitura de fruição. Existe uma percepção de que há um afastamento dos 
educandos do contato com o livro e, a partir desta informação, pensou-se que é preciso tentar 
resgatar a importância e o valor da leitura, notadamente a leitura literária, fonte de aprendizagem 
que pode auxiliar na solução de várias dificuldades na vida escolar desses educandos. O projeto 
será iniciado realizando-se um levantamento sobre o interesse dos alunos pela leitura e se são 
estimulados à leitura. A partir destas informações, tem por objetivo propor ações que possam 
promover a formação do leitor no ambiente escolar, através da leitura literária/textos literários. 
Durante o levantamento bibliográfico para dar suporte teórico a este projeto de intervenção, que 
precede as ações que serão desenvolvidas, percebeu-se a necessidade de direcionar as 
atividades de leitura para a leitura literária/leitura de fruição. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EDUARDO LOPES SILVA 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A formação do leitor na escola
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Literatura; formação do leitor; leitura.
Resumo: O projeto nasceu da percepção de adotar práticas pedagógicas que tenham como foco 
a formação do leitor e de uma necessidade de realizar uma intervenção pedagógica que venha de 
encontro a atividades de leitura de fruição. Existe uma percepção de que há um afastamento dos 
educandos do contato com o livro e, a partir desta informação, pensou-se que é preciso tentar 
resgatar a importância e o valor da leitura, notadamente a leitura literária, fonte de aprendizagem 
que pode auxiliar na solução de várias dificuldades na vida escolar desses educandos. O projeto 
será iniciado realizando-se um levantamento sobre o interesse dos alunos pela leitura e se são 
estimulados à leitura. A partir destas informações, tem por objetivo propor ações que possam 
promover a formação do leitor no ambiente escolar, através da leitura literária/textos literários. 
Durante o levantamento bibliográfico para dar suporte teórico a este projeto de intervenção, que 
precede as ações que serão desenvolvidas, percebeu-se a necessidade de direcionar as 
atividades de leitura para a leitura literária/leitura de fruição. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELAINE GROTH 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo
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Título: Um olhar sobre Macunaíma e a formação cultural do povo brasileiro. 
Tema: Literatura e escola - Concepção e prática
Palavras-chave: Literatura; Leitor; Macunaíma; Pluralidade Cultural..
Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre o estudo e as propostas desenvolvidas durante o 
PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná, turma de 2013 e 2014. O mesmo teve por objetivo refletir sobre a leitura literária no 
âmbito escolar, desenvolver estratégias para a formação de leitores ativos, críticos e reflexivos. As 
propostas visaram à leitura prazerosa, reflexiva e contextualizada, abordando o nacionalismo 
crítico pertencente ao Modernismo brasileiro, tomando como material de análise a obra 
Macunaíma: um herói sem nenhum caráter de Mario de Andrade (1926). Destacou-se, ainda, o 
resgate cultural que a obra apresenta acerca da mitologia indígena, do folclore nacional, além de 
observações sobre os costumes e a língua cotidiana dos brasileiros. Os educandos do 3° ano do 
Ensino Médio, do Colégio Estadual Costa e Silva, Município de Itaipulândia, estabeleceram 
relações entre os elementos que compõem a identidade cultural do povo brasileiro, apresentadas 
de forma singular pelo anti-herói Macunaíma, que personifica o brasileiro com suas virtudes e 
defeitos. As concepções de Candido (1972) sobre a literatura enquanto força humanizadora, 
contribuindo para a formação da personalidade do leitor, o Método Recepcional, baseado na 
Teoria da Estética da Recepção, dos teóricos Jauss (1994), Bordini e Aguiar (1988) e Zilberman 
(2004) subsidiaram as reflexões sobre a recepção da obra literária e a formação do leitor. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELAINE GROTH 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Um olhar sobre Macunaíma e a formação do povo brasileiro
Tema: Literatura e Escola - Concepção e Prática
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Macunaíma; Pluralidade Cultural.
Resumo: Esta Sequência Didática apresenta reflexões acerca da leitura literária e fundamenta-se 
no Método Recepcional proposto por Maria da Gloria Bordini e Vera Teixeira de Aguiar, baseado 
na Teoria da Estética da Recepção de Hans Robert Jauss. De acordo com os teóricos, na 
literatura deve-se considerar o valor estético da obra ao momento histórico de sua produção, 
vendo o texto literário como um espaço para o aluno expor suas ideias e impressões, permitindo 
desenvolver suas habilidades de reflexão e interpretação. A Sequência Didática foi elaborada com 
o intuito de refletir sobre a leitura literária no âmbito escolar com o propósito de desenvolver 
habilidades para a formação de leitores ativos diante dos textos para que, a partir dos mesmos, 
reflitam sobre as diferentes visões de mundo e as mais diversas formas de discurso. O projeto 
pretende proporcionar aos educandos do 3° ano do Ensino Médio, uma leitura prazerosa, 
reflexiva e contextualizada, abordando o nacionalismo crítico pertencente ao Modernismo 
brasileiro, tomando como material de análise a obra Macunaíma: um herói sem nenhum caráter 
de Mario de Andrade (1926). 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELENA HOFFMANN 
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O Homem Vermelho: uma proposta de leitura
Tema: Literatura e escola_concepção e práticas
Palavras-chave: Leitura; família; história; leitores competentes
Resumo: Uma das missões do professor de Língua Portuguesa é a de formar leitores 
competentes. Para viabilizar essa missão, realizaram-se atividades com a equipe pedagógica da 
escola e com familiares de estudantes da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual do 
Campo Linha Lageado Bonito – Ensino Fundamental e Médio, no Município de Quedas do Iguaçu, 
Paraná. Para dar suporte ao trabalho, foram lidos vários autores com práticas de ensino 
fundamentadas. A obra escolhida, para ser lida e trabalhada com os alunos foi O Homem 
Vermelho, do autor paranaense Domingos Pellegrini. Os resultados obtidos mostram que, com 
atividades diferenciadas e corretamente aplicadas, é possível mudar o panorama educacional no 
que se refere à prática da leitura

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELENA HOFFMANN 
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O homem vermelho: Uma proposta de leitura
Tema: LITERATURA E ESCOLA - CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Domingos Pellegrini; Conto. 
Resumo: A proposta de intervenção pedagógica consiste da leitura do livro O Homem Vermelho, 
de Domingos Pellegrini, escritor paranaense, nascido em Londrina, em 26 de julho de 1949. A 
obra apresenta uma coletânea de contos cujo principal cenário é o do interior de nosso estado, 
Paraná. Objetiva-se estabelecer, através da leitura de contos de um escritor paranaense, o 
vínculo do aluno com fatos e histórias vividas pelo povo do Paraná, além de suscitar nos 
estudantes o gosto pela leitura; sensibilizar e estimular o aluno para a arte literária; tomar 
conhecimento de dados sobre a vida e a obra do autor escolhido; analisar a obra do autor, 
fazendo levantamento da linguagem, reflexões metalinguísticas, tipos de diálogos, clichês, 
potencial semântico dos vocábulos, entre outros; reconhecer a língua e suas variantes como 
forma de expressão e identidade dos grupos sociais e da época em foco; conhecer a história de 
como o estado do Paraná se formou e ampliar horizontes e diversificar conhecimentos, através da 
leitura dos vários contos. Para fundamentar a atividade, foram utilizados os seguintes documentos 
e/ou autores: Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do Estado do Paraná, Antônio 
Candido, Rildo Cosson, Ângela Kleiman, João Wanderley Geraldi, Marisa Lajolo, entre outros. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELENICE DA APARECIDA FLUGEL 
Orientador: KELI CRISTINA PACHECO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: LEITURA DE CLÁSSICOS DE AVENTURAS PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; Clássicos de aventura; Formação do leitor.
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de cada uma das etapas desenvolvidas a partir 
do Projeto intitulado “Leitura de Clássicos de aventuras para a formação do leitor”, selecionado 
pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria Estadual de Educação do 
Paraná e desenvolvido sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Keli Cristina Pacheco, da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, durante o período compreendido entre fevereiro de 2013 a fevereiro 
de 2015. Desta forma, o artigo aborda as seguintes etapas: consolidação do Projeto, na qual se 
definiu a Fundamentação Teórica e os objetivos a serem alcançados com a pesquisa; 
desenvolvimento do material didático, configurado como Unidade Didática que propôs a leitura de 
Clássicos de aventuras; e a Implementação do Projeto na Escola – Colégio Estadual Professor 
Leandro Manoel da Costa, Piraí do Sul/Paraná – cujo resultado foi o estudo das seguintes obras: 
Robinson Crusoé, de Daniel Defoe; A ilha do tesouro, de Robert Louis Stevenson; e Viagens de 
Gulliver, de Jonathan Swift. Após a leitura dos fragmentos, conforme exposto no Projeto de 
Implementação, uma grande quantidade de alunos dos 6º anos buscou a leitura da obra por 
completo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELENICE DA APARECIDA FLUGEL 
Orientador: KELI CRISTINA PACHECO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de clássicos de aventuras para a formação do leitor
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; Clássicos; Compreensão.
Resumo: Por meio de levantamento bibliográfico e da experiência vivenciada em sala de aula, 
constata-se que grande parcela dos alunos que ingressam no 6º ano apresenta grande 
dificuldade de leitura, compreensão e interpretação de texto, especialmente no que se refere à 
leitura literária e sua aplicabilidade, indagando-se, assim: qual a contribuição que a leitura de 
clássicos de aventuras pode trazer para formar um leitor ativo e questionador. Objetiva-se, 
portanto, com este projeto de pesquisa conhecer / ampliar metodologias para que o professor 
possa intervir no processo de aprendizagem favorecendo a formação do aluno-leitor. O projeto de 
intervenção será realizado no Colégio Estadual Manoel da Costa, município de Piraí do Sul, por 
meio de leituras de clássicos de aventuras. Posteriormente serão realizadas atividades de 
produção oral e escrita. Como resultado, espera-se que o aluno alcance maior domínio da 
linguagem oral e escrita, além do despertar do prazer por ler.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELENIR APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: TEXTOS JORNALÍSTICOS: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO PARA A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento; Notícia; Reportagem; Educação de Jovens e Adultos
Resumo: Este artigo tem como principal objetivo apresentar um estudo sobre a prática do 
letramento na Educação de Jovens e Adultos, fase II, através dos gêneros notícia e reportagem. 
Propiciando o contato dos alunos do CEEBJA, do município de São Mateus do Sul, estado do 
Paraná, com os textos jornalísticos, espera-se desenvolver diversas atividades de leitura e de 
escrita, levando os educandos a construírem o significado do texto. A escolha do tema para a 
elaboração deste artigo é a dificuldade que muitos estudantes da EJA encontram, em 
compreender o que leem e, também pelo fato de os textos notícia e reportagem estarem no 
cotidiano do aluno adulto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELENIR APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TEXTOS JORNALÍSTICOS: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO PARA A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Texto Jornalístico; Letramento; Educação de Jovens e Adultos.
Resumo: A leitura é compreendida como um processo de produção de sentido que acontece 
através da interação entre os sujeitos. As pessoas, independentemente de sua escolaridade ou 
posição social, estão inseridas na sociedade letrada. A escola representa a instituição social que 
desenvolve as atividades de letramento. Pesquisas com estudantes de escolas públicas e 
privadas revelam o baixo nível de compreensão e interpretação dos textos lidos. Os educadores 
brasileiros procuram identificar as causas e buscar diferentes metodologias para sanar a 
defasagem na leitura. Os alunos da EJA - Educação de Jovens e Adultos – Fase II, apresentam 
características diversificadas e, muitos deles, possuem muitas dificuldades na leitura. Os textos 
jornalísticos notícia e reportagem estão muito presentes na rotina do aluno adulto. Dessa forma, 
esse estudo tem por objetivo promover práticas de letramento, utilizando os gêneros notícia e 
reportagem. As estratégias de ação a serem desenvolvidas são: atividade investigativa, 
apresentação de jornais impressos, análise e produção dos gêneros textuais notícia e 
reportagem, conhecimento do jornal local e divulgação das produções realizadas. Pretende-se, a 
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partir dessa metodologia, encaminhar os alunos ao letramento, para que não realizem a leitura 
apenas decodificando códigos, porém leiam e interpretem as matérias que estão apresentadas 
nos jornais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE APARECIDA DIAS 
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O USO DO FACEBOOK NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA E 
ESCRITA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesaoutras linguagens artísticas, 
outras áreas do conhecimento e com os temas sociais contemporâneos
Palavras-chave: Facebook; Google Drive; letramento digital; recurso pedagógico; textos 
argumentativos.
Resumo: O presente artigo pretende refletir sobre o Projeto de Implementação: “O uso do 
Facebook no processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita de textos argumentativos”, 
que foi desenvolvido por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, durante as aulas de Língua Portuguesa, com a 
turma da 3ª série do Ensino Médio, do período noturno, do Colégio Estadual Primeiro Centenário. 
Como então, utilizar o Facebook para melhorar o processo ensino- aprendizagem? O objetivo foi 
o de socializar as contribuições que o Facebook, enquanto recurso pedagógico poderia oferecer 
ao processo de ensino-aprendizagem, propondo uma “releitura” dessa rede social como recurso 
pedagógico capaz de auxiliar o aluno na produção de textos argumentativos. Evidencia-se 
também que, por dificuldades técnicas encontradas para o uso dos recursos tecnológicos 
previstos, foi necessário replanejar as ações propostas para o projeto inicial. Sendo assim, 
construímos uma conta de e-mail para ser utilizado pela turma participante do projeto, com a 
finalidade de ensinar os alunos a utilizarem um dos aplicativos do Google, o Google Drive, que 
passou a ser usado como espaço digital de armazenamento de arquivos e compartilhamento das 
atividades realizadas pelos alunos. Dessa forma, o grupo, composto pela professora-
pesquisadora e alunos, trabalhou simultaneamente em dois ambientes virtuais: Facebook e 
Google Drive. Assim, percebeu-se que as tecnologias de informação e comunicação devem ser 
utilizadas no processo de ensino-aprendizagem como mais um recurso pedagógico e não um fim.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE APARECIDA DIAS 
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: O USO DO FACEBOOK NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA E 
ESCRITA DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Redes Sociais; Facebook; recurso pedagógico; gêneros textuais; textos 
argumentativos.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico foi produzido a partir da minha experiência como 
professora da Educação Básica da Rede Pública do Estado do Paraná e das leituras, cursos, 
estudos e orientações realizados no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2013, da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Ele tem o objetivo de socializar os resultados dos 
estudos e pesquisas realizados e refletir acerca do uso do Facebook como recurso pedagógico, 
visando articular a teoria e a prática no trabalho diário do professor, norteando, dessa forma, o 
trabalho do professor de Língua Portuguesa a ser desenvolvido na 3ª série do Ensino Médio, do 
Colégio Estadual Primeiro Centenário, situado em Campo Largo – PR. Depois de realizar as 
etapas, já descritas no Projeto de Intervenção, passaremos ao Planejamento das atividades a 
serem desenvolvidas em sala de aula com os alunos. Essas atividades foram organizadas em 
módulos, para melhor disposição didática, sendo, portanto, sete módulos que serão trabalhados e 
desenvolvidos em momentos presenciais na sala de aula e no laboratório de informática e em 
momentos a distância, com atividades realizadas no Facebook da turma e mediadas pelo 
professor.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE DE MORAES 
Orientador: SILVINO IAGHER - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: CONTOS FANTÁSTICOS: Formação de Leitores
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Magia; Encantamento.
Resumo: Este Artigo apresenta um estudo sobre o desenvolvimento da leitura e foi desenvolvido 
em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, com a finalidade de apresentar um trabalho de 
construção da leitura. As atividades apresentadas foram desenvolvidas utilizando o gênero 
narrativo: Contos Fantásticos. O viés condutor foi o encantamento que estas narrativas 
apresentam. Ao se utilizar destes artifícios foi possível conduzir a leitura como fruição, sem 
cobranças, apenas pelo prazer de ler. As estratégias da referida investigação possibilitaram a 
aplicação de atividades de implementação do Projeto de Intervenção, que visavam desenvolver a 
compreensão leitora. As atividades se realizaram durante um semestre, em duas aulas semanais, 
e os alunos realizaram leituras de modo satisfatório, tomando gosto pelas atividades. A mediação 
da professora foi determinante para o sucesso deste trabalho.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIANE DE MORAES 
Orientador: SILVINO IAGHER - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LEITURA DOS CONTOS FANTÁSTICOS: FORMAÇÃO DE LEITORES
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos Fantásticos; formando leitores.
Resumo: A presente Unidade é parte integrante do projeto de intervenção pedagógica da 
disciplina de Língua Portuguesa, vinculada ao - Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 
2013, elaborada para desenvolver uma prática docente mais satisfatória, e sanar as dificuldades 
de leitura presentes nos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. A falta de interesse dos alunos 
pela leitura é o que nos impulsiona por esta temática. Como professora alfabetizadora entende-se 
que a disciplina de Língua Portuguesa tem um compromisso maior de intervir neste contexto. Os 
alunos leem, mas não conseguem atingir o referencial do texto, apenas decodificam os códigos 
linguísticos, realidade presente na maioria das Escolas Públicas, fator que impossibilita o 
professor a prosseguir e fazer com que o aluno evolua satisfatoriamente na aprendizagem. Então, 
faz-se necessário repensar e refletir sobre o ensino da língua materna, principalmente nas séries 
iniciais, e buscar alternativas para que se desenvolva uma prática docente voltada para o 
desenvolvimento da compreensão da leitura, visto que ela é o fio condutor para todas as áreas do 
conhecimento humano.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELICEIA ZATCERCONEY 
Orientador: Leticia Fraga - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Uma contribuição para o desenvolvimento da oralidade e reflexão sobre o uso das 
variedades linguísticas
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Oralidade; Ensino de Língua; Variação Linguística; Norma culta e não culta.
Resumo: Entendendo que a oralidade também precisa ser discutida na escola, o presente 
trabalho descreve resultados de uma pesquisa realizada, com a pretensão de defender a 
implementação da pedagogia do oral, baseada em algumas teorias que discutem o ensino de 
língua, considerando as diferenças que se estabelecem entre escrita e oralidade, a questão da 
variação linguística, a noção de norma culta e não-culta. Considerando que conhecimento sobre a 
língua pode levar a uma emancipação dos sujeitos e que o desconhecimento sobre ela mantém o 
assujeitamento destes, o presente estudo interviu, colaborativamente, no ensino e na formação 
íntegra do educando através dos eixos sustentadores do ensino de língua portuguesa - leitura, 
escrita e oralidade. Buscaram-se estratégias que: a) conduzissem a formação crítica dos alunos, 
incentivando a reflexão sobre o uso de variedades cultas e não-cultas da língua, e; b) resultassem 
em formação crítica desses mesmos alunos, conscientizando-os sobre a importância do exercício 
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da cidadania, o que contribuirá não somente para uma reflexão sobre o uso da língua, mas 
principalmente para repensar a forma de ensino de língua portuguesa. Os dados foram obtidos 
através da elaboração de programas de rádio envolvendo diferentes atividades com enfoque ao 
tema oralidade, desenvolvidas por uma turma de 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Santo Antonio de Imbituva/PR. Com base nas informações construídas coletivamente é possível 
inferir que programas de rádio podem vir a ser, sob o enfoque da oralidade planejada e 
sistematizada, uma alternativa para o ensino de Língua e as Variedades Linguísticas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELICEIA ZATCERCONEY 
Orientador: Leticia Fraga - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma contribuição para o desenvolvimento da oralidade e reflexão sobre o uso das 
variedades linguísticas.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Oralidad; norma; variedades.
Resumo: Considerando que a oralidade também precisa ser enfocada na escola, o presente 
trabalho versa sobre essa temática, com a pretensão de defender uma pedagogia do oral, 
baseada em algumas teorias que discutem o ensino de língua, diferença entre escrita e oralidade, 
variação linguística, norma culta e não-culta. Considerando que o conhecimento sobre a língua 
pode levar a uma emancipação dos sujeitos e que o desconhecimento sobre ela mantém o 
assujeitamento destes, a presente Unidade Didática pretende intervir, colaborativamente, no 
ensino e na formação íntegra do educando através dos eixos sustentadores do ensino de língua 
portuguesa: leitura, escrita e oralidade. E, como a sociedade é educada a valorizar a escrita em 
detrimento da fala, muitas apresentam uma visão preconceituosa em relação à fala, por essa 
razão é necessário estudá-la, para que se perceba que essas crenças não procedem. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANGELA BANKERSEN 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: Poesia e Formação de leitores: conhecer e apreciar para poder compartilhar
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Poesia; Formação de leitores; Prática significativa; Formação de 
professores.
Resumo: Tendo em vista a preocupação com a formação e a prática docente e dando ênfase ao 
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papel fundamental da poesia na formação de leitores, este trabalho apresenta e discute os 
resultados obtidos por meio da implementação na escola de um projeto que teve como intenção 
desenvolver, aplicar e avaliar uma proposta pautada no texto poético a estudantes do Curso de 
Formação de Docentes. As atividades desenvolvidas tiveram por finalidade contribuir para a 
formação do leitor literário, através da realização de leituras e estudos, intervenções poéticas e 
sugestões de oficinas de poesia destinadas às crianças . Foram realizadas oficinas de poesia, 
associando teoria à prática, para que os estudantes adquirissem conhecimento sobre o assunto e 
então futuramente realizarem uma prática significativa com poesia nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Assim, o desenvolvimento desta pesquisa-ação certamente contribuiu para a 
formação de bons leitores e futuros educadores que compreendam a literatura como emoção 
estética, jogo de significados e mediadora do prazer da leitura. Dentre as descobertas feitas estão 
a de que os alunos não se mostram tão avessos à leitura do texto poético quando são realizadas 
atividades significativas e sensibilizadoras e que o professor precisa ser um leitor, conhecedor e 
apreciador de poemas para assim apresentá-los aos alunos

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANGELA BANKERSEN 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Poesia e formação de leitores: conhecer e apreciar para poder compartilhar 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Poesia; Formação de leitores; Prática significativa; Formação de 
professores.
Resumo: As atividades apresentadas neste caderno pedagógico pretendem levar a uma reflexão 
sobre como a poesia tem sido abordada em sala de aula e, em contrapartida, mostrar como 
deveria realmente ser: sensibilizadora, lúdica, dialógica e provocadora, verticalizando 
aprendizagens acerca da importância do professor como mediador das experiências com a leitura 
literária. Tendo em vista esta preocupação com a formação e a prática docente e dando ênfase ao 
papel fundamental da poesia na formação de leitores, serão produzidas oficinas de poesia, 
associando teoria à prática, a estudantes do curso Formação de Docentes, para que estes 
adquiram conhecimento sobre o assunto e realizem uma prática significativa do trabalho com a 
poesia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, espera-se a partir do desenvolvimento 
desta pesquisa-ação contribuir para a formação de bons leitores e futuros educadores que 
compreendam a literatura como emoção estética, jogo de significados e mediadora do prazer da 
leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANGELA PEREIRA 
Orientador: Aecio Flavio de Carvalho - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A leitura e a sedução pelo mito
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; mito; estética da recepção.
Resumo: O presente projeto de implementação pedagógica tem por objetivo motivar o aluno para 
a formação do hábito de leitura por meio de textos literários. Especificamente, neste trabalho será 
tomada como análise literária do conto A Bela e a Fera, retomando como reinvenção do mito de 
Perséfone. O gênero escolhido, o mito, gera grande interesse nos alunos, pois desperta a fantasia 
e cria para o jovem leitor uma atmosfera de encantamento. No trabalho, trabalha-se a leitura do 
mito por meio da metodologia da estética da recepção; o procedimento será realizado com alunos 
do 1ª ano do ensino médio do Colégio Estadual Egídio Ballarotti, no município de Astorga. Para o 
objetivo, concorrerá, ainda, a interpretação e a análise da presença do mito em diversas formas 
de manifestação da mídia.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELISANGELA PEREIRA 
Orientador: Aecio Flavio de Carvalho - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura e a sedução pelo mito.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; mito; estética da recepção.
Resumo: Essa proposta de trabalho enfoca a leitura do mito, analisado conforme os princípios da 
metodologia da estética da recepção. Será realizada com alunos do 1ª ano do ensino médio do 
Colégio Estadual Egídio Ballarotti, no município de Astorga. Supõe a interpretação de textos em 
que o tema do mito, em formas de manifestação clássica ou da mídia atual se interrelacionam. A 
produção didático-pedagógica tem por objetivo motivar o aluno para a formação do hábito de 
leitura. Especificamente, será tomada como base de análise literária o texto do mito clássico 
Perséfone e as estações do ano, e a sua interrelação com o conto A Bela e a Fera, visando 
apresentar as semelhanças de conteúdo. O gênero escolhido, o mito, gera grande interesse nos 
alunos, pois a fantasia e o mistério que o envolvem criam uma atmosfera de encantamento.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_pdp_elisangela_pereira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_artigo_elisangela_pereira.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZANDRA CAVANHOL 
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: FÁBULA: LEITURA QUE ENSINA E ENCANTA.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura; fábula; leitor.
Resumo: Apresentação do artigo final .O projeto desenvolvido teve como objetivo tornar as aulas 
de leitura mais atraentes, a fim de que os alunos compreendessem as mensagens contidas nos 
textos e despertassem para o ato de ler. Com ações dirigidas à Leitura, desenvolvemos o projeto 
em Sala de apoio, o que rendeu resultados bem positivos, pois os educandos demonstraram 
grande interesse em ler e participar das atividades propostas. A satisfação maior vem da melhoria 
na aprendizagem do educando, só isso já valeu todo o empenho.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZANDRA CAVANHOL 
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fábula leitura que ensina e encanta
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura; fábula; leitor.
Resumo: A elaboração dessa produção didática pedagógica vem ao encontro da necessidade de 
propor o exercício da leitura como meio de vivenciar a leitura como experiência transformadora 
que forma e não apenas informa. Despertar no aluno a curiosidade de ler, ampliando o 
conhecimento como também incentivar o desejo de novas leituras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZANGELA IDALGO REGALLO MARIA 
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Literatura Infantil: uma possibilidade de inclusão
Tema: Literatura e escola:concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura literária; Literatura infantil; Contação de história; Inclusão.
Resumo: O presente artigo visa discutir a importância da literatura infantil, como auxiliadora no 
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processo da inclusão, visto que, a literatura amplia o conhecimento e favorece a discussão em 
relação a temas que envolvam situações- limite. Sua utilização em sala de aula contribui no 
processo de ensino- aprendizagem, com o objetivo de refletir sobre a diversidade, atendendo a 
todos os alunos independentes de suas características pessoais. Ao trabalhar a literatura como 
uma possibilidade de inclusão, estamos oportunizando aos nossos educandos a formação de 
pessoas desprovidas de preconceitos e abertos às diferenças. Este trabalho busca através de 
histórias despertar nos alunos o gosto pela leitura literária, o conhecimento e o respeito, pois a 
literatura vai além de sua função estética, ela colabora para a formação de uma consciência 
crítica do leitor, mostrando assim sua função social e cognitiva. O objetivo é incluir os alunos em 
uma discussão problematizadora, ainda que ao nível de um sexto ano, no contexto de um tipo de 
texto- o literário- cuja natureza é a mais apropriada para a ruptura de estereótipos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZANGELA IDALGO REGALLO MARIA 
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura Infantil: uma possibilidade de inclusão
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura Infantil; Inclusão; Método Recepcional; Experiência Literária; 
Contação de História.
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo trabalhar com a Literatura Infantil como um 
processo facilitador na promoção da inclusão, visto que esta, tem um papel fundamental para o 
desenvolvimento da criança. As histórias contribuem na desconstrução de conceitos impostos 
pela sociedade, permitindo às crianças expressar seus desejos e atitudes de uma maneira 
consciente e consequentemente de uma forma humanitária. Para este estudo, então, partimos de 
preceitos do Método Recepcional, articulando atividades de leitura, interpretação e produção de 
textos. O objetivo é incluir os alunos em uma discussão problematizadora, ainda que ao nível de 
um sexto ano, no contexto de um tipo de texto- o literário- cuja natureza é a mais apropriada para 
a ruptura de estereótipos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZETE DE FATIMA SANTOS 
Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: OS CONTOS DE FADAS NA FORMAÇÃO DO LEITOR: UM DIÁLOGO ENTRE 
LITERATURA E CINEMA.
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Tema: Literatura e escola: concepções e prática
Palavras-chave: Leitura; Contos de Fadas; Representação feminina; Diálogo com o cinema; 
Método Recepcional.
Resumo: Este artigo aborda os resultados e discussões da prática pedagógica sobre leitura de 
contos de fadas, por meio do método recepcional, o qual é baseado na estética da recepção. O 
trabalho teve como objetivo contribuir para uma compreensão crítica do gênero literário Conto de 
Fadas e sua evolução social, por meio do estímulo à leitura e à recepção do gênero em sala de 
aula. Ao estabelecermos comparações em relação aos valores ideológicos e estéticos do conto de 
fadas clássico (conto dos Irmãos Grimm) e o contemporâneo (filme de Rupert Sanders), 
buscamos refletir sobre a evolução dos valores sociais, ideológicos e morais na representação da 
figura feminina no conto clássico “Branca de Neve” (século XIX) e no filme Branca de Neve e o 
Caçador (século XXI), por meio de atividades de releitura e reescrita. Pudemos observar em 
algumas aulas, especialmente nas iniciais, que os alunos sentiram dificuldades para refletir sobre 
questões relacionadas à interpretação do gênero textual, como o contexto de produção e 
circulação do gênero e de reflexão linguística. Porém, no decorrer dos trabalhos, houve melhoria 
na aprendizagem e observamos uma ampliação dos conhecimentos dos alunos, os quais 
tornaram-se mais críticos e ativos no processo de leitura, capazes de dialogar com o texto, 
fazerem inferências e comparações, pautando-se na integração da linguagem verbal com a visual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ELIZETE DE FATIMA SANTOS 
Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os contos de fadas na formação do leitor: Um diálogo entre literatura e cinema
Tema: Literatura e escola: concepções e prática
Palavras-chave: Leitura; Contos de Fadas; Representação feminina; Diálogo com o cinema; 
Método Recepcional.
Resumo: Esta Unidade Didática consta do desenvolvimento de um trabalho com a leitura de 
contos de fadas, por meio do método recepcional, o qual é baseado na estética da recepção. O 
Material Didático tem como objetivo contribuir para uma compreensão crítica do gênero literário 
conto de fadas e sua evolução social, por meio do estímulo à leitura e recepção do gênero em 
sala de aula, do estabelecimento de comparações em relação aos valores ideológicos e estéticos 
do conto de fadas clássico (conto dos Irmãos Grimm) e o contemporâneo (filme de Rupert 
Sanders), identificação da evolução dos valores sociais, ideológicos e morais na representação da 
figura feminina no conto clássico “Branca de Neve” (século XIX) e no filme Branca de Neve e o 
Caçador (século XXI), leitura crítica de contos de fadas, de modo a extrapolar o plano estético e 
considerar a dimensão social em que a obra e o leitor estão inseridos e produção de textos orais e 
escritos, por meio de atividades de releitura e reescrita. Esperamos que este Material Didático 
possa contribuir para a promoção de uma prática de leitura prazerosa em sala de aula, que 
propicie a ampliação de conhecimentos e a formação de alunos críticos e ativos no processo de 
leitura, capazes de dialogar com o texto, fazerem inferências e comparações, pautando-se na 
integração da linguagem verbal com a visual.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ENEIDA VALENTE RABELO 
Orientador: Suzete Silva - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A leitura de crônicas como recurso pedagógico em sala de aula
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Produção Textual; Crônica; Fernando Sabino; Rubem Braga.
Resumo: A sociedade exige, atualmente, um cidadão com habilidade para entender, analisar e 
resolver problemas. Com isso, pode-se afirmar que a interpretação, a análise e a produção de 
textos estão diretamente relacionadas à capacidade de leitura. Diante deste cenário, e sabendo 
que qualquer gênero ou espécie literária está constantemente em transformação superando os 
horizontes de expectativa do leitor comum, importa perguntar qual o papel da escola na formação 
do leitor. Assim, o objetivo deste artigo constituiu-se na utilização da leitura de crônicas para o 
desenvolvimento da interpretação e da composição de texto de alunos do 7° ano do ensino 
fundamental, possibilitando-lhes: (i) distinguir a crônica dos demais gêneros literários; (ii) trabalhar 
algumas crônicas de Fernando Sabino e de Ruben Braga e (iii) propor a criação de textos com 
experiências pessoais baseados nas obras selecionadas e estudadas em sala de aula. Na 
fundamentação teórica, foram abordados tópicos sobre a leitura, os gêneros literários, a 
sequência didática e a crônica. Justifica-se a escolha pelo estudo de textos focados nos autores 
Fernando Sabino e Rubem Braga porque ambos apresentam uma linguagem acessível e 
extremamente interessante para os estudantes participantes deste estudo. Pode-se concluir que 
os alunos tiveram a real compreensão da importância da leitura em seu cotidiano e das pessoas 
que as cercam. Propuseram-se a ler crônicas no jornal e em outros meios de comunicação, e 
ainda, pode-se dizer que estão mais atentos aos usos da fala e da escrita de modo geral, com 
perceptível melhora na expressão oral e na produção textual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ENEIDA VALENTE RABELO 
Orientador: Suzete Silva - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura de crônicas como recurso pedagógico em sala de aula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Português; Leitura; Crônica; Fernando Sabino; Rubem Braga.
Resumo: Atualmente, a sociedade exige um cidadão com capacidade de entender, analisar e 
resolver problemas. Com isso, pode-se afirmar que a capacidade de entendimento 
(interpretação), análise e resolução está diretamente relacionada à capacidade de leitura. Para 
cada situação há um discurso adequado, pois o meio social, profissional e cultural necessita de 
relacionamentos e estes são permeados pela persuasão, aconselhamento, instrução, entre 
outros. Diante deste cenário, e sabendo que qualquer gênero ou espécie literária está 
constantemente em transformação, superando os horizontes de expectativa do leitor comum, 
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importa perguntar qual o papel da escola na formação do leitor. Assim, o objetivo desta Unidade 
Didática constitui-se na utilização da leitura de crônicas para o desenvolvimento da capacidade de 
interpretação e composição de texto de alunos do 7o ano, possibilitando ao aluno distinguir a 
crônica dos demais gêneros literários; trabalhar algumas crônicas de Fernando Sabino e Ruben 
Braga e propor a criação de textos com experiências pessoais baseados nas obras selecionadas 
e estudadas em sala de aula. Na fundamentação teórica serão abordados tópicos sobre a leitura, 
os gêneros literários, os gêneros literários e a sequência didática, e por fim, a crônica. Dentre as 
várias atividades elencadas na estratégia de ação, está o estudo de textos focados no gênero 
literário crônicas, especificamente Fernando Sabino e Rubem Braga, levando-se em consideração 
que os autores apresentam uma linguagem de simples compreensão para os estudantes 
participantes deste estudo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ENIO MACHADO 
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O JORNAL NA SALA DE AULA: DA INFORMAÇÃO AO CONHECIMENTO CRÍTICO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Jornal; Recurso Didático.
Resumo: A leitura de textos jornalísticos apresenta uma visão independente de quem faz, e a 
interpretação desta, depende do nível de conhecimento interpretativo de quem lê. A leitura do 
jornal feita com criticidade pelos alunos e o apoio do professor dentro deste contexto, pode 
proporcionar melhor maneira de desenvolver o seu trabalho ou interpretar melhor a realidade. 
Podemos afirmar que todos os tipos jornais servem como material educativo, independente da 
sua linha de trabalho. No entanto, deve-se distinguir jornais conservadores de jornais críticos, 
mostrando as diferenças de concepção de mundo, além de conhecer os conceitos de alienação e 
ideologia, em uma perspectiva crítica como referência para análise de textos jornalísticos, 
desenvolver a capacidade do aluno em procurar, organizar e apresentar as informações contidas 
no texto e proporcionar a formação crítica dos, quanto às informações recebidas no contexto da 
leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ENIO MACHADO 
Orientador: JOSE LUIZ ZANELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Jornal na sala de aula: da informação ao conhecimento critico
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
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Palavras-chave: Leitura; Jornal; Recurso didático; informação; conhecimento.
Resumo: A leitura de textos jornalísticos, apresentam uma visão independente de quem faz, e a 
interpretação desta, depende do nível de conhecimento interpretativo de quem lê. A leitura do 
jornal feita com criticidade pelos alunos e o apoio do professor dentro deste contexto, pode 
proporcionar melhor maneira de desenvolver o seu trabalho. Podemos afirmar que todos os tipos 
jornais servem como material educativo, independente da sua linha de trabalho. No entanto, deve-
se distinguir jornais conservadores de jornais críticos, mostrando as diferenças de concepção de 
mundo, além de conhecer os conceitos de alienação e ideologia, em uma perspectiva crítica como 
referência para análise de textos jornalísticos, desenvolver a capacidade do aluno em procurar, 
organizar e apresentar as informações contidas no texto e proporcionar a formação crítica dos 
alunos quanto às informações recebidas no contexto da leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ENY CRISTINA DA SILVA SOUZA TEIXEIRA 
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Formação de leitores na escola por meio dos clássicos recontados por Monteiro Lobato
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de leitores; Obras clássicas; Monteiro Lobato.
Resumo: O presente artigo é resultado da Implementação da Produção Didático- Pedagógica 
“Formação de Leitores na escola por meio dos clássicos recontados por Monteiro Lobato”, este, 
apresentado ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2013, que é parte integrante 
às atividades da formação continuada da Rede Estadual de Educação do Paraná. Foi elaborado 
um Caderno Pedagógico contendo atividades com o propósito de contribuir na busca de 
estratégias para que os estudantes se reconciliassem com os livros clássicos. A metodologia 
utilizada para esse trabalho foi baseada nas sequências didáticas propostas por Rildo Cosson e 
Isabel Solé, que favoreceram a reflexão e análise da obra “Dom Quixote das Crianças”, de 
Monteiro Lobato. As atividades permitiram a aquisição de um conhecimento cultural baseado na 
obra, ampliou as condições de convívio social e de interação entre os envolvidos, favorecendo o 
diálogo e o processo de ensino e aprendizagem por meios de várias linguagens. Constatou-se 
que o projeto atendeu tanto às expectativas dos participantes (estudantes do 6 º ano A), quanto 
às expectativas do professor, tendo os seus objetivos atingidos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ENY CRISTINA DA SILVA SOUZA TEIXEIRA 
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Formação de leitores na escola por meio dos clássicos recontados por Monteiro Lobato
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de leitores; obras clássicas; estratégias; aquisição do conhecimento 
cultural; Monteiro Lobato.
Resumo: O presente projeto foi elaborado com o objetivo de buscar estratégias para que os 
estudantes se reconciliem com os livros clássicos, pois a leitura desses textos têm papel 
fundamental no processo de formação do leitor. Além disso, permitem a aquisição do 
conhecimento cultural sobre outros mundos, ampliando as condições de convívio social e de 
interação. O trabalho terá como autor de destaque Monteiro Lobato e, especialmente, sua obra 
“Dom Quixote das crianças”, pois este autor reconta as obras clássicas na perspectiva da criança 
e da cultura brasileira, o que permite uma maior aproximação entre texto e leitor. A metodologia 
utilizada para esse trabalho está baseada nas sequências de leitura propostas por Rildo Cosson e 
Isabel Solé, que favorecem a reflexão e análise dos textos articulados às vivências no mundo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EROTILDE DE ALMEIDA 
Orientador: Jane kelly de Oliveira - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O DESPERTAR DO PRAZER PELA LEITURA, BASEADAS NA TEORIA 
INTERACIONISTA E NA TEORIA DA RECEPÇÃO.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura; prazer, método recepcional, teoria interacionista.
Resumo: Como despertar o prazer pela leitura? Este é o tema das inúmeras discussões dentro 
das escolas. Diante destas interrogações, muitas teorias foram estudadas, e chegou se a 
conclusão de que é possível através de uma metodologia aprender a gostar de ler e a ler de uma 
forma independente e crítica. Este projeto utiliza como embasamento teórico o método 
Recepcional de Bordine e Aguiar (1993), onde a leitura é vista como um processo de construção 
de sentido, ocorrendo o diálogo entre autor, texto e o leitor.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EROTILDE DE ALMEIDA 
Orientador: Jane kelly de Oliveira - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Despertar do Prazer Pela Leitura, Baseados na Teoria Interacionista e da Recepção 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; prazer; método recepcional.
Resumo: Como despertar o prazer pela leitura? Este é o tema das inúmeras discussões dentro 
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das escolas. Diante destas interrogações, muitas teorias foram estudadas, e chegou-se a 
conclusão de que é possível através de uma metodologia, aprender a gostar de ler e a ler de uma 
forma independente e crítica. Este projeto utiliza como embasamento teórico o Método 
Recepcional de Bordine e Aguiar(1993), Onde a leitura é vista como um processo de construção 
de sentido, ocorrendo o diálogo autor, texto e leitor.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ESTELA DAS GRACAS DO BOMFIM
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A CRÔNICA COMO FERRAMENTA PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO NA SALA DE AULA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Gênero crônica; Produção de texto.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o material didático utilizado na Implementação 
Pedagógica na turma do 9º ano A, de 2014, do Colégio Estadual Zulmira Marchesi da Silva, em 
Cornélio Procópio, Paraná e os resultados obtidos pelo Projeto de Intervenção através do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) de 2013, cujo objetivo foi motivar e levar os 
alunos a compreender a diferença entre os gêneros textuais, aprendendo suas características e 
facilitando a produção de crônicas. Esta proposta baseou-se na produção de textos para 
promover o gosto pela leitura e pela escrita, bem como para desenvolver o interesse pelo estudo; 
realizou-se em cinco módulos. Os alunos iniciaram lendo diversos gêneros textuais, levando em 
conta a sociedade que os circunda e o contexto sócio-histórico do gênero crônica. Realizaram 
várias leituras e pesquisas na Internet para identificarem a diversidade de estilo (lírico, irônico, 
humorístico ou reflexões), além da linguagem entre autores de épocas diferentes, explorando os 
recursos literários utilizados pelo autor, tais como figuras de linguagem, expressões apropriadas 
ao tema da crônica, a forma de discurso direto, o indireto, indireto livre ou misto. Produziram 
crônicas e as foram aperfeiçoando, até chegarem à produção final fazendo também as ilustrações 
devidas, utilizando o laboratório de informática. Tais crônicas, depois de corrigidas, foram 
coletadas em cadernos, reservando-se alguns exemplares para a biblioteca do Colégio.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ESTELA DAS GRACAS DO BOMFIM
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CRÔNICA COMO FERRAMENTA PARA A PRODUÇÃO DE TEXTO NA SALA DE AULA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Motivação; leitura; produção textual; crônicas
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Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica , tem por objetivo motivar e levar os alunos a 
compreender a diferença entre os gêneros textuais, aprendendo suas características e facilitando 
a produção de crônicas. Esta proposta foi baseada na produção de textos para promover o gosto 
pela leitura, pela escrita e desenvolver o interesse pelo estudo e será realizada em cinco módulos. 
Os alunos iniciarão lendo gêneros textuais diversos entre eles, sempre levando em conta a 
sociedade que os circunda e o contexto sócio-histórico do gênero crônica. Também farão várias 
leituras e pesquisas na Internet, possibilitando-lhes que identifiquem a diversidade de estilo 
( lírico, irônico, humorístico ou reflexões), e linguagem entre autores de épocas diferentes; 
poderão escrever suas crônicas inspirados em fotos. Além da leitura e interpretação, os alunos 
vão explorar os recursos literários utilizados pelo autor, por exemplo: figuras de linguagem, 
expressões apropriadas ao tema da crônica; a forma de discurso direto, o indireto ou indireto livre 
ou misto. Escolher temas do cotidiano e produzir crônicas observando sempre os detalhes já 
vistos. Os alunos aperfeiçoarão as crônicas escritas para a realização do produto final. O resumo 
ilustrado da crônica produzida será feita no laboratório de informática através do PowerPoint. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EVANGELINE FATIMA SANTOS 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO ATRAVÉS DE HISTÓRIAS EXTRAORDINÁRIAS
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Escrita; Formação do Leitor.
Resumo: Este artigo apresenta informações a respeito do trabalho realizado com alunos que 
frequentam o 9º ano do Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino, localizado no município de 
Fazenda Rio Grande, no Estado do Paraná. A temática desenvolvida teve como ênfase a 
formação do leitor literário e os benefícios à escrita que esta pode proporcionar. Vivemos 
cercados por infinitos textos, verbais e não-verbais, e principalmente por gêneros da internet, 
textos que se apresentam em suas mais variadas modalidades comunicativas. Diante de tantas 
possibilidades de leitura, gêneros e suportes textuais é de extrema necessidade incentivar o 
letramento literário dos alunos. É necessário estimular e consolidar nos leitores em formação o 
gosto permanente pela leitura literária, ampliando o vocabulário, habilidades orais e escritas e 
desenvolvendo a criatividade. Diante disso e acreditando que o professor de Literatura deva agir 
como mediador entre leitor e obra literária, foram apresentadas estratégias para o 
desenvolvimento de ações no ensino de literatura em sala de aula utilizando contos de Edgar 
Allan Poe e fundamentadas no Método Recepcional. Este trabalho promoveu o encontro eficaz da 
leitura, aproveitando os efeitos característicos que o conto fantástico produz em quem o lê, com a 
escrita, promovendo a criação de textos que, ao final do projeto foram publicados em um livro.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: EVANGELINE FATIMA SANTOS 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Você tem medo de quê?
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Escrita; Método Recepcional.
Resumo: Para muitos jovens, a escola ainda é o único local onde podem ter acesso à leitura 
literária. Dessa forma, cabe ao professor de literatura tentar ampliar o conhecimento estético e 
literário do aluno, através do hábito da leitura. Os estudantes quando solicitados a ler, escrever e 
interpretar, não conseguem realizar tais tarefas com eficiência, pois falta o conhecimento que o 
letramento literário proporciona. Acreditando que o professor de Literatura deva agir como 
mediador entre leitor e obra literária, esta Unidade Didática propõe atividades para o 
desenvolvimento de ações no ensino de literatura em sala de aula, fundamentadas no Método 
Recepcional.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIA BREZINSKI 
Orientador: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A GENÉTICA DA FALA NA ESCRITA: refletindo sobre algumas peculiaridades da região 
Sudoeste do Paraná
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Falar; Escrever; Refletir; Variedade Linguística
Resumo: Este artigo propõe garantir o acesso dos (as) alunos (as) a outras formas de falar e 
escrever, refletindo sobre as já dominadas por eles (as), buscando empregá-las de acordo com as 
necessidades que se apresentarem. Bem como promover a autoestima linguística, a qual 
possibilitará ao (a) educando (a) percepção de que a língua é usada como instrumento de 
promoção social e também de discriminação. Desta forma, sugere a ampliação do repertório 
linguístico com o aumento de sua competência comunicativa através da análise das mais 
diferentes variações linguísticas existentes dentro do nosso país.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIA BREZINSKI 
Orientador: Alexandre Sebastiao Ferrari Soares - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Refletindo sobre as peculiaridades da fala e da escrita. 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Reflexão; Variações Linguísticas; Escrita.
Resumo: Este trabalho visa, a partir da reflexão sobre a fala, verificar como esta influencia no 
registro, a escrita. Visa também, valorizar o linguajar dos educandos com suas particularidades já 
que este está relacionado a fatores sociais, culturais, geográficos entre outros, buscando melhorar 
o domínio do mesmo. Embasado em autores que trazem a discussão da variação linguística, será 
oferecido, aos educandos, oportunidades de conhecerem essas variações, com atividades 
diferenciadas que possam proporcionar momentos de investigação da língua buscando torná-lo 
capaz através da análise, de uma reeducação linguística. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIANA CURIONI DE MEDEIROS
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Literatura e identidade negra: questões de cor ou de raça?
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade.
Palavras-chave: Literatura Afro-brasileira; identidade negra; negritude; poesia; livro didático 
público
Resumo: As questões relacionadas à história do negro brasileiro, enquanto agente ativo da 
sociedade brasileira, é um tema que merece muito destaque na nossa literatura. A Literatura Afro-
brasileira, uma literatura que está em plena construção, tem o intuito de criar uma identidade 
negra ao destacar o negro como agente de sua própria obra literária e que se assume como 
negro. É necessário, então, com a obrigatoriedade de se contemplar as Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008, repensarmos em novas concepções em relação à abordagem dada nos livros 
didáticos no que se refere à Literatura Afro-brasileira.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_artigo_fabiana_curioni_de_medeiros.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_fabia_brezinski.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIANA CURIONI DE MEDEIROS
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura e identidade negra: questões de cor ou de raça?
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade.
Palavras-chave: Literatura Afro-brasileira; identidade negra; negritude; poesia; livro didático 
público.
Resumo: As questões relacionadas à história do negro brasileiro, enquanto agente ativo da 
sociedade brasileira, é um tema que merece muito destaque na nossa literatura. A Literatura Afro-
brasileira, uma literatura que está em plena construção, tem o intuito de criar uma identidade 
negra ao destacar o negro como agente de sua própria obra literária e que se assume como 
negro. É necessário, então, com a obrigatoriedade de se contemplar as Leis 10.639/2003 e 
11.645/2008, repensarmos em novas concepções em relação à abordagem dada nos livros 
didáticos no que se refere à Literatura Afro-brasileira.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIO GODOI CORREIA
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Leitura crítica de fábulas: o antigo e o moderno envolto na relação da moral e da ética
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Ética; moral; fábulas; leitura.
Resumo: Com o estudo do gênero fábulas, pretende-se elucidar aos alunos a configuração 
estética, ou seja, demonstrar que por meio de suas características composicionais e de suas 
especificidades há uma organização peculiar do discurso figurativo que traz significados, 
subjacentes à história, com importantes conotações ao ser humano. Por isso, a partir de uma 
compreensão crítica dessa modalidade narrativa, os alunos poderão traçar correspondências 
entre a moral e a ética implícitas nos textos com suas próprias experiências enquanto cidadãos, 
detentores de direitos e deveres sociais.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FABIO GODOI CORREIA
Orientador: Nerynei Meira Carneiro Bellini - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura crítica de fábulas: o antigo e o moderno envolto na relação da moral e da ética
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Ética; moral; fábulas; leitura.
Resumo: Com o estudo do gênero fábulas, pretende-se elucidar aos alunos a configuração 
estética, ou seja, demonstrar que por meio de suas características composicionais e de suas 
especificidades há uma organização peculiar do discurso figurativo que traz significados, 
subjacentes à história, com importantes conotações ao ser humano. Por isso, a partir de uma 
compreensão crítica dessa modalidade narrativa, os alunos poderão traçar correspondências 
entre a moral e a ética implícitas nos textos com suas próprias experiências enquanto cidadãos, 
detentores de direitos e deveres sociais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FRANCISCA FERNANDES DE CARVALHO RODRIGUES 
Orientador: Patricia Cristina de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Práticas de leitura, análise linguística e produção textual com fábulas no Ensino 
Fundamental
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Oralidade; Escrita; Gênero Fábula; Plano de Trabalho Docente.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar e avaliar a Implementação de uma Proposta de 
Intervenção Pedagógica, em uma escola pública do Estado do Paraná, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). Na proposta metodológica em pauta adotamos o gênero 
discursivo fábula como eixo articulador do conteúdo, abordando atividades integradas de leitura, 
escrita e análise linguística, por meio do Plano de Trabalho Docente (PTD), de Gasparin (2009), 
metodologia que se fundamenta na Pedagogia Histórico-Crítica. Os textos enunciados 
pertencentes ao gênero em tela foram abordados nas três dimensões propostas por Bakhtin 
(2003) – conteúdo temático, construção composicional e estilo (marcas linguístico-enunciativas), 
em consonância com as condições de produção. Com a implementação, pretendemos evidenciar 
que a proposta metodológica adotada promove a motivação à leitura e à escrita, resgatando 
valores essenciais aos seres humanos. Além disso, acreditamos que o gênero em foco poderá 
auxiliar na realização de uma leitura dialógica, reflexiva e responsiva, levando ao desenvolvimento 
da criticidade, pois a fábula constitui-se uma narrativa de fácil compreensão, com reconhecido 
valor pedagógico. Em virtude disso, escolhemos realizar a nossa proposta de trabalho em uma 
turma do 6º ano do Ensino Fundamental. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: FRANCISCA FERNANDES DE CARVALHO RODRIGUES 
Orientador: Patricia Cristina de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Práticas de leitura, análise linguística e produção textual com fábulas no Ensino 
Fundamental
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa; Gênero discursivo fábula; Plano de Trabalho 
Docente.
Resumo: A presente proposta visa à possibilidade de refletir, juntamente com os alunos do 6º 
ano, durante a implementação, sobre a valorização, dificuldades, sucessos e insucessos da 
prática da leitura. Além disso, objetiva entender melhor o crescente desinteresse dos alunos pela 
leitura, que vem acarretando consequências negativas para a interpretação e a produção de 
textos, atividades interdependentes. Nessa direção, o trabalho procura desenvolver uma proposta 
metodológica a partir do gênero discursivo fábula tradicional e contemporânea, abordando 
atividades que contemplem o ensino da leitura, produção textual e análise linguística. A fábula 
constitui-se uma narrativa de fácil compreensão, com reconhecido valor pedagógico. Ademais, 
propicia o resgate de valores essenciais ao ser humano e promove a motivação à leitura e à 
escrita. Considerando as necessidades de práticas metodológicas inovadoras, pautadas por uma 
didática que considere o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, nesta 
unidade didática procura-se desenvolver, à luz da Linguística Aplicada, atividades de leitura, 
escrita e análise linguística. Tais atividades constituem o Plano de Trabalho Docente proposto por 
Gasparin (2009), contemplando todas as dimensões dos gêneros – conteúdo temático, estilo e 
construção composicional, associadas às condições de produção (Bakhtin, 2003). Assim, 
promove-se um ensino mais produtivo de língua materna.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GENI DE SOUZA LEITE 
Orientador: Elizabeth Labes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Leitura do gênero reportagem nas séries finais do Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura Discursiva; Gênero; Reportagem; Ensino
Resumo: Este artigo aborda discussões e resultados obtidos com o desenvolvimento do nosso 
projeto PDE “Leitura do Gênero Reportagem nas séries finais do Ensino Fundamental”, amparado 
nos pressupostos da concepção interacionista de linguagem e sob o enfoque da leitura na 
perspectiva discursiva, na qual a leitura não é vista apenas como apreensão de uma informação, 
mas como instauração de sentidos a partir de determinantes sócio-histórico - ideológicos. A 
prática pedagógica foi desenvolvida com alunos do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola, 
Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Fênix, Paraná, e teve por objetivo levar os alunos a 
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sistematizarem conhecimentos sobre o gênero reportagem, enfatizando sua produção, circulação 
e a recepção, bem como de seus aspectos organizacionais e funcionais, com o fim último de 
melhorar a capacidade de leitura proficiente e crítica dos alunos. Para alcançar os objetivos 
propostos foram realizadas leituras, discussões sobre a função social do gênero reportagem e 
suas condições de produção, confrontadas ideias e posicionamentos críticos frente às 
reportagens lidas, comparação da linguagem empregada na reportagem com as de outros 
gêneros e produção de reportagens que tematizavam o contexto social dos alunos. Participaram 
do projeto dezesseis alunos do 8º ano, período vespertino, no decorrer do primeiro semestre de 
2014. Pudemos observar que em algumas aulas, especialmente as iniciais, os alunos sentiram 
dificuldades para refletir sobre o tema abordado e, sobretudo, em diferenciar o gênero notícia de 
reportagem. Porém, no decorrer dos trabalhos houve melhoria no reconhecimento das 
características próprias do gênero e ampliação dos conhecimentos sobre as condições de 
produção e circulação, o que possibilitou a realização de leituras mais proficientes. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GENI DE SOUZA LEITE 
Orientador: Elizabeth Labes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura do gênero reportagem nas séries finais do Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Gênero; Reportagem; Interacionismo.
Resumo: Este Material Didático, em forma de Unidade Didática, propõe atividades de práticas de 
leitura, tendo por objeto de estudo o Gênero reportagem. Está amparado nos pressupostos 
teórico - metodológicos da concepção interacionista da linguagem e sob o enfoque da leitura na 
perspectiva discursiva, na qual a leitura não é vista como apreensão de uma informação, mas 
como instauração de sentidos a partir de determinantes sócio-histórico-ideológicos. Será aplicado 
em um 8º ano do Ensino Fundamental. A Unidade Didática tem por objetivo levar os alunos a 
compreenderem a produção, a circulação e a recepção do gênero jornalístico reportagem e seus 
aspectos organizacionais e funcionais visando o desenvolvimento da capacidade de leitura 
proficiente e crítica. Para alcançar os objetivos propostos serão realizadas leituras, discussões 
sobre a função social do gênero reportagem e suas condições de produção. Os alunos serão 
levados a perceber que o uso da linguagem é uma atividade de interação e exercício de poder. 
Esperamos que o estudo sistematizado do gênero reportagem, numa perspectiva discursiva, 
possa levar o aluno a reconhecer características próprias do gênero, bem como ampliar seus 
conhecimentos e se tornar um leitor mais proficiente.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GENI MARIA DE MATOS 
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO RECEITA COMO INSTRUMENTO PARA O TRABALHO COM A LEITURA E A 
ESCRITA EM SALA DE AULA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Gênero receita; sequência didática; leitura; escrita.
Resumo: Tendo em vista que os alunos do 6º ano do Colégio Estadual do Campo professora 
Vilma dos Santos Dissenha apresentam dificuldades nas práticas de leitura e escrita, o objetivo 
geral deste trabalho foi desenvolver habilidades de leitura e escrita por meio do trabalho com o 
gênero receita culinária, e por ser um Colégio do Campo, nessas receitas foram usados produtos 
cultivados em suas propriedades. Para tanto, especificamente, buscou-se refletir sobre a 
importância do trabalho com os gêneros textuais a partir de sequência didática; discutir sobre as 
possibilidades do trabalho com o gênero receita; elaborar uma sequência didática a partir do 
gênero receita; e confeccionar um caderno com as receitas elaboradas pelos alunos. A prática da 
leitura e da produção de receitas possibilita uma forma de instigar o interesse dos alunos, pois 
esse gênero faz parte do cotidiano e da realidade em que estão inseridos, permitindo o 
desenvolvimento de diversas atividades, como a pesquisa de receitas familiares com produtos 
cultivados em suas propriedades, atividades de leitura de diferentes textos sobre a temática de 
alimentação saudável e do cultivo de alimentos orgânicos, atividades de produção textual e 
análise linguística, entre outras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GENI MARIA DE MATOS 
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero Receita como instrumento para o trabalho com a leitura e a escrita em sala de 
aula 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Gênero receita; sequência didática; leitura; escrita.
Resumo: Tendo em vista que os alunos do 6º ano do Colégio Estadual do Campo professora 
Vilma dos Santos Dissenha apresentam dificuldades nas práticas de leitura e escrita, o objetivo 
geral deste trabalho é desenvolver habilidades de leitura e escrita por meio do trabalho com o 
gênero receita culinária, e por ser um Colégio do Campo, nessas receitas serão usados produto 
cultivados em suas propriedades. Para tanto, especificamente, pretende-se refletir sobre a 
importância do trabalho com os gêneros textuais a partir de sequência didática; discutir sobre as 
possibilidades do trabalho com o gênero receita; elaborar uma sequência didática a partir do 
gênero receita; e confeccionar um caderno com as receitas elaboradas pelos alunos. A prática da 
leitura e da produção de receitas possibilita uma forma de instigar o interesse dos alunos, pois 
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esse gênero faz parte do cotidiano e da realidade em que estão inseridos, permitindo o 
desenvolvimento de diversas atividades, como a pesquisa de receitas familiares com produtos 
cultivados em suas propriedades, atividades de leitura de diferentes textos sobre a temática de 
alimentação saudável e do cultivo de alimentos orgânicos, atividades de produção textual e 
análise linguística, entre outras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GILSON POSSOBAM 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: ARTIGO DE OPINIÃO: CONSTRUINDO SABERES
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: artigo de opinião; sequência didática; redes sociais.
Resumo: O presente estudo propõe-se a expor as atividades organizadas em sequências 
didáticas sobre artigo de opinião, visando à leitura, à compreensão e à produção escrita de alunos 
da 1ª série do Ensino Médio. Para que o trabalho se tornasse mais produtivo, foram abordadas 
temáticas relacionadas às redes sociais, pois os alunos envolvidos na atividade as utilizam com 
frequência e muitas vezes sem reflexão alguma sobre suas ações. É importante estabelecer 
relação entre o conteúdo estudado na escola e sua aplicação fora dela, a fim de que o aluno 
perceba a contribuição do ensino nas questões diárias, desenvolvendo olhares diferenciados e 
opiniões críticas sobre informações às quais têm acesso. O artigo de opinião é um gênero textual 
que possibilita uma sequência de atividades que abrangem análise dos elementos temáticos, 
estruturais, linguísticos, leitura, produção e circulação de acordo com suas características sócio-
discursivas. Após produção inicial de artigo de opinião, foram constatados problemas de 
coerência, argumentação e estrutura textual. Com base nesses aspectos, desenvolveu-se um 
esquema de atividades, visando construir o conhecimento a partir de cada dificuldade encontrada; 
também foi analisado linguisticamente um artigo de opinião e, em seguida, foram escritos e 
reescritos alguns textos. Como proposta final, os alunos escreveram um artigo de opinião e 
gravaram os textos, em vídeo, para publicação por meio de rede social da internet. Os resultados 
apontam que o trabalho realizado por meio de sequência didática e com o auxílio de recursos 
tecnológicos possibilitou o conhecimento necessário referente à leitura, à produção escrita e à 
análise linguística do gênero artigo de opinião.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GILSON POSSOBAM 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Artigo de opinião: construindo saberes
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: artigo de opinião; sequência didática; redes sociais.
Resumo: Resumo: O presente estudo propõe-se a desenvolver atividades organizadas em 
sequências didáticas, sobre artigo de opinião, visando a leitura, a compreensão e a produção 
escrita de alunos da 1ª série do Ensino Médio. Para que o trabalho seja mais produtivo serão 
abordadas temáticas relacionadas às redes sociais, pois os alunos envolvidos na atividade as 
utilizam com frequência e sem reflexão alguma sobre suas ações. É importante estabelecer 
relação entre o conteúdo estudado na escola e sua aplicação fora dela, a fim de que o aluno 
perceba a contribuição do ensino nas questões diárias, desenvolvendo olhares diferenciados e 
opiniões críticas sobre informações as quais têm acesso. O artigo de opinião é um gênero textual 
que possibilita uma sequência de atividades que abrangem análise dos elementos temáticos, 
estruturais, linguísticos, leitura, produção e circulação de acordo com suas características sócio-
discursivas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GILVANA MARIA 
Orientador: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Ensino de Língua Portuguesa e Inquietações Teórico-metodológicas
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros Discursivos; Sequência Didática; Diretrizes Curriculares Estaduais; 
Formação Continuada.
Resumo: Neste artigo buscamos refletir sobre o trabalho com os gêneros discursivos na sala de 
aula, buscando fazer um breve aprofundamento teórico acerca dos conteúdos propostos pelas 
DCE (Paraná, 2008), além de discussões acerca dos gêneros discursivos (Bakhtin, 2010) e uma 
abordagem metodológica através de Sequências Didáticas (Costa- Hübes, 2008). Apresentamos 
também os resultados das discussões teóricas promovidas em um curso de Formação 
Continuada envolvendo professores de Língua Portuguesa e professores pedagogos do município 
de Salto do Lontra, NRE de Dois Vizinhos, em forma de uma síntese das atividades 
desenvolvidas durante a aplicação da implementação na escola do projeto de intervenção, como 
parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GILVANA MARIA 
Orientador: TEREZINHA DA CONCEICAO COSTA HUBES - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE TRABALHO COM OS GÊNEROS 
DISCURSIVOS/TEXTUAIS POR MEIO DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros Discursivos/Textuais; Sequência Didática; Diretrizes Curriculares; 
Formação Continuada.
Resumo: As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCE) assumem uma concepção de 
língua que se efetiva nas diferentes práticas sociais, propondo um currículo para a Educação 
Básica de forma que o ensino ofereça ao estudante uma formação com vistas à transformação de 
sua realidade social, econômica e política. Para tanto, determinam que o conteúdo estruturante da 
disciplina de Língua Portuguesa seja o “Discurso como prática social” e a partir dele os conteúdos 
básicos “os gêneros discursivos”. Todavia, ainda hoje percebemos uma forte discrepância entre o 
que pregam as DCE e o trabalho efetivado na sala de aula, bem como em relação aos conteúdos 
presentes na grande maioria dos livros didáticos de que dispomos. Mudou-se o documento que 
norteia o ensino de Língua Portuguesa, mas não se investiu em elaboração de materiais didático-
pedagógicos, nem na formação dos professores. Por isso, esta produção didática tem como 
objetivo refletir sobre os encaminhamentos teórico-metodológicos utilizados atualmente nas séries 
finais do ensino fundamental, propondo, por meio de uma ação de formação continuada, 
alternativas de trabalho em sala de aula que contribuam para um aumento da proficiência dos 
alunos do Ensino Fundamental no que concerne à leitura/compreensão e produção de textos. 
Utilizamos como aporte teórico: Bakhtin (2010), DCE (PARANÁ, 2008) e Marcuschi (2010) na 
perspectiva de aprofundar nossa compreensão em relação à teoria dos gêneros discursivos; Dolz, 
Noverraz e Schneuwly ([2004] 2011), Lopes-Rossi (2006) e Costa-Hübes (2008), para ampliar 
nossos conhecimentos sobre a proposta de trabalho a partir das sequências didáticas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GIRLANE CRISTINA SIMADON 
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: E os alunos contracantam...Um trabalho com paródias no Ensino Fundamental
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Lingua Portuguesa
Palavras-chave: Paródia; Intertextualidade; Escrita; Gêneros discursivos.
Resumo: Neste artigo, fazemos uma discussão teórica sobre o aprimoramento da linguagem oral, 
da leitura e da escrita a partir do estudo de alguns enunciados parodiados de gêneros discursivos, 
analisando as dimensões genéricas e os conteúdos intertextuais. Com a aplicação da Produção 
Didático-Pedagógica e do GTR ocorridos no PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), 
observamos que, para sanar as dificuldades dos educandos, é de suma importância que façamos 
o uso de uma prática pedagógica que contemple o uso da leitura e da escrita nos mais diversos 
veículos de circulação. Com isso, utilizando o modelo didático proposto por Gasparin (2005), a 
saber: Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final, 
os educandos puderam aprimorar os seus conhecimentos ao fazer uso de alguns gêneros 
discursivos parodiados como: charges, tiras, cartuns, propagandas, poemas, músicas, clipes. 
Analisamos o contexto de produção, conteúdos temáticos, forma composicional e marcas 
linguístico-enunciativas dos diversos textos; mas foi na produção de paródias musicais que o 
projeto atingiu maior relevância. Dessa maneira, os educandos perceberam a importância das 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_girlane_cristina_simadon.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_gilvana_maria.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_gilvana_maria.pdf


suas leituras prévias dentro de um gênero discursivo com presença de intertextos, bem como 
aprimoraram a sua produção escrita a partir de suas paródias musicais.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GIRLANE CRISTINA SIMADON 
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: E os alunos contracantam...Um trabalho com paródias no Ensino Fundamental
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Lingua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero Discursivo; Paródia; Intertextualidade; Escrita.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo aprimorar a linguagem oral e a 
escrita a partir do estudo de alguns enunciados parodiados de gêneros discursivos, analisando as 
dimensões genéricas e os conteúdos intertextuais. Será desenvolvida com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual Jorge Nacli, com o intuito de contribuir para o 
desenvolvimento da oralidade e da escrita a partir de enunciados parodiados de alguns gêneros 
discursivos analisando as dimensões genéricas – contexto de produção, conteúdos temáticos, 
forma composicional e marcas linguístico-enunciativas. Para isso, esta produção pauta-se em 
alguns teóricos como Mikhail Bakhtin (1992), José Luiz Fiorin (2010), Ingedore Koch (2008), entre 
outros; sendo realizada a Produção Didático-Pedagógica a partir do modelo didático de João Luiz 
Gasparin (2005). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISELE CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA SEIXAS 
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NO ENSINO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Leitura; Internet; MPB.
Resumo: O presente trabalho é resultado da implementação da Produção Didático- Pedagógica 
Usando a Internet para conhecer a MPB, este, apresentado ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE 2013, que é parte integrante às atividades da formação continuada da Rede 
Estadual de Educação do Paraná. Teve como finalidade refletir sobre a introdução dos recursos 
tecnológicos no ambiente escolar e como auxiliam no processo de construção do conhecimento 
dos estudantes do CEEBJA. Analisou com os professores de Língua Portuguesa as alternativas 
que podem proporcionar inovação e dinamismo as aulas. Ressaltou os aspectos positivos destes 
recursos no enriquecimento do ambiente educacional, demonstrando que as aulas tradicionais 
não conseguem mais atingir a todos os alunos havendo a necessidade de implementar novas 
estratégias para enriquecer o ensino. Com base nas pesquisas bibliográficas, conclui-se que os 
avanços tecnológicos na Educação possibilitam uma aprendizageminterativa e prazerosa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GISELE CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA SEIXAS 
Orientador: elisiani vitoria tiepolo - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Usando a Internet para conhecer a MPB
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; leitura, internet; MPB
Resumo: O presente trabalho tem como finalidade refletir sobre a introdução dos recursos 
tecnológicos no ambiente escolar do CEEBJA e como auxiliam no processo de ensino e 
aprendizagem da leitura. Analisa como os professores de Língua Portuguesa devem estar 
preparados diante dessas alternativas que proporcionam inovação e dinamismo as aulas. 
Ressalta os aspectos positivos destes recursos no enriquecimento do ambiente educacional, 
demonstrando que as aulas tradicionais não conseguem mais atingir a todos os alunos havendo a 
necessidade de implantar novas estratégias para enriquecer o ensino possibilitando uma 
aprendizagem interativa e prazerosa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GRAZIELE WEINERT NAPOLI SILVA 
Orientador: KELI CRISTINA PACHECO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: CLÁSSICOS DE ARREPIAR: O LEITOR LITERÁRIO NO ESPAÇO ESCOLAR
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Formação do leitor; Clássicos de terror; Ensino de Literatura.
Resumo: Este artigo expõe os resultados das etapas desenvolvidas a partir do Projeto intitulado 
Clássicos de arrepiar: o leitor literário no espaço escolar, selecionado pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, e 
desenvolvido sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Keli Cristina Pacheco, da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015. Assim sendo, este trabalho aborda as 
seguintes etapas: consolidação do Projeto, na qual estabeleceu-se a fundamentação teórica; 
desenvolvimento do material didático, configurado como uma Unidade Didática que propôs a 
leitura e contação de histórias dos autores Mary Shelley, Robert Louis Stevenson e Bram Stoker; 
e a implementação do Projeto na Escola, cujo resultado alcançado foi conhecer obras literárias 
clássicas de terror, principalmente através da leitura em voz alta usada pelo professor para 
partilhar sua paixão pelos livros, sua sabedoria e experiência, e despertar nos estudantes o 
desejo de ler textos literários clássicos, a fim de que se tornem leitores autônomos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: GRAZIELE WEINERT NAPOLI SILVA 
Orientador: KELI CRISTINA PACHECO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CLÁSSICOS DE ARREPIAR: O LEITOR LITERÁRIO NO ESPAÇO ESCOLAR
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Formação do leitor; clássicos de terror; leitura
Resumo: Ler textos literários clássicos ainda é considerado difícil, obrigação para o vestibular, 
chato, para alunos e até professores! Eles não percebem a riqueza desses livros, as descobertas 
e surpresas que oferecem, a oportunidade de confrontar-se com as diferentes experiências, o 
paradoxo de estar solitário e ao mesmo tempo abrir-se ao outro. Diante disso, esta Unidade 
Didática almeja aprofundar o estudo e a reflexão sobre a formação do leitor de clássicos, em 
especial os de terror, e buscar estratégias que contribuam para que os alunos se encantem com 
os clássicos e descubram a alquimia que encurta as distâncias entre as pessoas. A pesquisa será 
desenvolvida com alunos do 9º ano do Colégio Estadual Rivadávia Vargas. Espera-se que os 
adolescentes sintam o desejo de ler, descubram o prazer da leitura dos clássicos e tornem-se 
leitores autônomos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HELIA PELOGIA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: A CONTRIBUIÇÃO DA LEITURA DE CONTOS PARA A PRÁTICA DE ORALIDADE E DA 
ESCRITA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: leitura; contos; escola; alunos; cidadão.
Resumo: Este trabalho teve por finalidade incentivar os alunos a adquirirem o hábito de leitura 
por meio de contos diversos conhecimento é o passaporte para o desenvolvimento cultural e 
intelectual do ser humano. Por isso é relevante buscar meios para incentivar os alunos a se 
tornarem grandes leitores. As tecnologias do mundo moderno contribuíram para que os jovens 
deixassem de ler, o que resultou em alunos cada vez mais desinteressados pelos livros. A leitura 
é importante, pois é por meio dela que obtemos conhecimento, dinamizamos o raciocínio e as 
interpretações, além de enriquecer nosso vocabulário. Ler frequentemente contribui para que 
certos conhecimentos se fixem, e para ter uma escrita com coerência e coesão. Assim sendo, é 
preciso estimular o hábito de leitura porque ela prepara o indivíduo para a vida, criando novas 
perspectivas para ampliar e diversificar sua visão e interpretação de mundo. O trabalho foi 
desenvolvido com alunos do 7º ano do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola, em Terra Rica – 
PR, proporcionando o hábito de ler diariamente, utilizando o gênero contos fantásticos com 
autores diversos e em ambientes diferentes ao da sala de aula, mostrando a importância desta 
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atividade e demonstrando que as inserções de debates, antes e após a leitura, instigam o 
conhecimento prévio, valorizando a criação e recriação de textos literários.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HELIA PELOGIA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A contribuição da Leitura de Contos para a prática de oralidade e da escrita
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Leitura; Contos; Escrita; Alunos; Imaginação.
Resumo: Nessa unidade didática, propomos desenvolver um trabalho pedagógico 
contextualizado voltado para a realidade social e cultural dos educandos provocando a 
participação, o diálogo aberto e natural que favoreça o processo de ensino aprendizagem, com 
objetivo de incentivar e desenvolver o interesse e a interação com o texto por meio da leitura de 
contos capacitando-os para argumentar e melhorar sua escrita. Viu-se a necessidade de trabalhar 
contos fantásticos por acreditar que os elementos sobrenaturais, a imaginação e a extravagância 
irão contribuir para que os alunos dessa faixa etária se interessem pela leitura. Pretende-se 
despertar o hábito de leitura diária, utilizando o gênero conto, com autores diversos, formas 
variadas de leitura, debates para instigar o conhecimento prévio estimulando o desenvolvimento 
da competência literária e a melhoria de escrita. As atividades serão desenvolvidas por meio de 
trabalhos em grupos, pesquisas na internet, reproduções, filmes, ilustrações, leitura silenciosa, 
oral e dramatizada. Os alunos irão desenvolver as atividades na sala de aula na praça da cidade, 
na sala de informática e no próprio pátio do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola. O público 
alvo serão alunos do 6º ano/ 7º série do colégio mencionado anteriormente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HILDA APARECIDA DE MATOS MARCAL 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura: interpretação e compreensão como um processo dialógico a partir de elementos 
indicadores de sentido textual.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Interpretação e compreensão textual; Atividades de leitura; Estratégias de 
leitura; Professor mediado; Leitor autônomo.
Resumo: Este trabalho visou superar as dificuldades e ineficácia de interpretação e compreensão 
textual, dos alunos do 6° ano do ensino fundamental, da Escola Estadual de Guaraituba, no 
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município de Colombo. Para tanto, algumas qualidades do pensamento precisam ser constituídas 
e apropriadas pelo leitor, com o intuito de provocá-lo a novos níveis de reflexão e análise textual. 
Dessa forma, a implementação desse trabalho utilizou-se das estratégias de leitura mediadas pelo 
professor num processo de aquisição contínuo e gradativo dos saberes necessários para 
desempenhar uma leitura eficaz. Foram oferecidas atividades com situações construtivas de 
elementos desencadeadores do pensamento, a partir de textos retirados da produção do material 
didático, produzido para esse fim no durante a segunda etapa do Programa de Desenvolvimento 
Educacional/PDE. A aplicação das estratégias de leitura permitiu aos alunos verificar a sua 
eficácia na interpretação e compreensão nas leituras possíveis sobre a composição textual, sua 
estrutura e função nos saberes dela resultantes, de forma a gerar neles condições para a 
indagação, o levantamento de hipóteses sobre as leituras efetivadas, a apropriação de estratégias 
indicadas durante o processo, bem como mostrar-lhes a sua responsabilidade como sujeito 
construtor de seu conhecimento, capaz de melhorar e intensificar o seu desempenho de reflexão 
textual e na sua construção do sentido, até o ponto de sentir-se um sujeito autônomo em suas 
leituras, tornando-lhe o ato de ler significativo. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HILDA APARECIDA DE MATOS MARCAL 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura: interpretação e compreensão como um processo dialógico a partir de elementos 
indicadores de sentido textual.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura significativa; Professor mediador; Estratégias de leitura; Tríade autor - 
texto-leitor; Textos de gêneros diversos.
Resumo: O presente projeto foca a leitura significativa do texto, tendo o professor como 
mediador. A utilização de estratégias de leitura, a partir dos elementos do texto, que permitam ao 
aprendiz de leitor o acesso às atividades reflexivas. Ler requer mais do que o conhecimento do 
código linguístico, não é mera decodificação das palavras ali impressas. O professor mediador irá 
conduzir o leitor de forma que ele possa perceber os sentidos que o texto proporciona. Além 
disso, favorecer ao leitor considerar o contexto histórico do texto, a concepção de língua como um 
trabalho social, histórico, cognitivo e dialógico. A metodologia será desenvolvida por meio de 
atividades de interpretação e, compreensão textual, pelas quais o aprendiz de leitor possa se 
apropriar de estratégias de leitura, auxiliando-o no uso de seus conhecimentos e em interação 
com o texto, participando na tríade autor – texto – leitor no trabalho de construção de sentido 
textual.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HILDA DAL'SANTO MAIBUCK 
Orientador: EDSON JOSE GOMES - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM: Uma proposta de leitura crítica e 
reflexiva a partir do método recepcional
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Fonte de informação; Competência reflexiva; Método recepcional; 
Professor mediador.
Resumo: Neste artigo, fazemos a sistematização dos trabalhos desenvolvidos no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, no qual nosso objeto de estudo foram os motivos que 
levam muitos alunos a apresentarem um crescente desinteresse pela leitura e o que nós, 
professores, podemos fazer para amenizar tal problema. Apresentamos as pesquisas realizadas 
sobre a leitura como competência indispensável para o desenvolvimento do processo de 
aprendizagem do aluno, bem como a relevância do papel do professor como mediador no 
processo da mesma. Com base nas pesquisas realizadas, propomos um trabalho de leitura com o 
Método Recepcional visando a despertar nos educandos o prazer e o interesse pela mesma, bem 
como valorizá-la como fonte de informação para o desenvolvimento de sua competência reflexiva 
e comunicativa e, com isso, acontecer o ensino-aprendizagem na sua totalidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: HILDA DAL'SANTO MAIBUCK 
Orientador: EDSON JOSE GOMES - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma proposta de leitura crítica e reflexiva a partir do Método Recepcional: A amizade e as 
relações interpessoais
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de leitor; estratégias de leitura; Método Recepcional.
Resumo: A Educação Fundamental tem como prioridade ensinar o aluno a ler e escrever. Dessa 
forma, ao chegar ao final do Ensino Médio, ele deveria ser capaz de posicionar-se criticamente e 
ser reflexivo diante de situações reais, porém muitos estão chegando ao final de seus estudos 
sem conseguirem ler com autonomia e, com isso, apresentam dificuldades para posicionar-se 
diante de fatos concretos. Nessa perspectiva, a formação de bons leitores tem sido uma das 
dificuldades dos professores e, sendo assim, o desenvolvimento deste material foi pensado a 
partir dessa problemática. A proposta de leitura aqui apresentada tem como base teórica o 
Método Recepcional, o qual é composto por cinco etapas e a partir de leituras realizadas ele 
amplia os horizontes de expectativas dos alunos. O projeto tem como objetivo principal trabalhar 
com estratégias de leitura fazendo uso da temática “amizade e as relações interpessoais” e tem 
como finalidade despertar no aluno o gosto e o interesse pela leitura, bem como valorizá-la como 
fonte de informação para o desenvolvimento de sua competência reflexiva e comunicativa. Será 
desenvolvido no primeiro semestre de 2014 e terá duração de 32 horas/aula.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IARA JANE NUNES DAS NEVES 
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A condição político-social da leitura na escola
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: capacidade leitora; língua; formação de leitores; práticas de leitura.
Resumo: A leitura é como o rio que banha o homem que nele entra pela segunda vez: nem rio e 
nem homem são o mesmo, citando Heráclito para dar ênfase à proposta deste projeto que 
concebe a leitura como o eixo central para o desenvolvimento do indivíduo, o acesso um direito 
inalienável e que a sua negação priva o homem da condição de humano, propõe-se a retomada 
da prática de leitura, na escola, como base para o acesso ao conhecimento de todas as áreas e 
determinante para as mudanças sociais. A sociedade passa por uma crise com reflexos diretos na 
educação, na qual a escola pública pressionada assumiu responsabilidades diversas, protelando 
o seu papel de ensinar, são décadas de uma formação equivocada resultando em gerações sem 
a capacidade leitora desenvolvida, na verdade “ledores”, incapazes , impotentes diante das 
exigências sociais. Há estudos que comprovam essa realidade, mas a experiência no chão da 
escola mostra que os índices de evasão e reprovação têm como fator determinante um histórico 
de déficit de aprendizagem e de exclusão, com raízes na falta de proficiência. Consciente de que 
os avanços são ínfimos, diante do desgaste de profissionais comprometidos, no cotidiano da 
escola, propõe um trabalho que envolva toda a comunidade escolar com a leitura, visando revisão 
teórica, pesquisa e aplicação de estratégias para uma prática condizente, formação nos 
pressupostos do letramento, de forma incisiva, profunda e contínua. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IARA JANE NUNES DAS NEVES 
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A condição político-social da leitura na escola
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: leitura; proficiência; escola
Resumo: O material didático pedagógico é a materialização da proposta do projeto de 
intervenção, de se instituir o processo desenvolvimento da capacidade leitora da comunidade 
escolar do CE Bento Munhoz da Rocha Neto, reconhecendo o domínio da leitura como fator 
determinante para o acesso a todas as áreas do conhecimento, e de que esse processo é 
responsabilidade de todos os envolvidos. Serão aplicadas atividades para a reflexão dos 
problemas enfrentados pela falta de proficiência e da necessidade em se adotar novas práticas, 
tendo como base a sistematização através de sequências aplicáveis na leitura de todos os 
gêneros textuais, além da implementação de atividades literárias, tendo a biblioteca como ponto 
de referência. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IARA MARIA CHEMIN 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A CRÔNICA MUSICAL NA PERSPECTIVA DA DITADURA E NA ÉPOCA 
CONTEMPORÂNEA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Crônica; Leitura;Letra de Música
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal divulgar a implementação do projeto de 
intervenção pedagógica do PDE. A prática foi desenvolvida no Colégio Estadual São Francisco de 
Assis - Ensino Fundamental e Médio - Paraná, envolvendo alunos do 9° Ano. Este projeto foi 
pensado a partir da dificuldade que os alunos encontram em ler e interpretar textos e relacioná-los 
a situações passadas ou atuais e interferir neles. O desenvolvimento do projeto teve como base a 
teoria da Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss e do Método Recepcional de Ensino de 
Literatura, criado por Bordini e Aguiar, visando oferecer caminhos que possam permitir ao 
professor motivar o hábito da leitura, para a formação de um leitor consciente de sua posição na 
sociedade. Partindo de um estudo investigativo, o gênero escolhido foi a crônica, com ênfase na 
crônica musical, utilizando composições musicais dos cronistas Chico Buarque de Hollanda e 
Zeca Baleiro. A canção também reflete o pensar da sociedade e sua contextualização com a 
história, amplia o entendimento e provoca no interlocutor a análise e reflexão, resgata a 
sensibilidade, a cultura, a pesquisa, enfim, o gosto pela leitura. Assim a música é um excelente 
instrumento de aprendizagem e formação de valores, o que contribui na formação do adolescente 
que é o objetivo principal da escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IARA MARIA CHEMIN 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A crônica musical na perspectiva da ditadura e na época contemporãnea
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Crônica; Leitura; Letra de Música
Resumo: O presente Material Didático-Pedagógico caracteriza-se como uma proposta de 
intervenção por meio de estratégias para leitura, propondo a familiarização dos alunos com letras 
de músicas. Foi elaborada para ser desenvolvida em sala de aula com alunos do 9° Ano do 
Colégio Estadual São Francisco de Assis, em Telêmaco Borba Paraná- Pr, visando o incentivo de 
uma leitura por prazer e reflexiva, através do gênero Crônica, especificamente, a Crônica musical
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILENI MARIA PASSARELI 
Orientador: Evely Vania Libanori - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: RECEPÇÃO DE CONTOS DE CLARICE LISPECTOR
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
Palavras-chave: Clarice Lispector. Literatura. Método Recepcional.
Resumo: O presente artigo pretende realizar um relato sistematizado das atividades 
desenvolvidas junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como dos seus 
resultados. Diante da profusão de abordagens e interpretações acerca da literatura e de seu lugar 
no Ensino Médio, pretende-se, aqui, resgatar a sua importância enquanto instrumento pedagógico 
na formação dos indivíduos. A partir do estudo de obras e excertos de obras da escritora Clarice 
Lispector e utilizando como norte o Método Recepcional, buscou-se aqui restabelecer a conexão 
entre literatura e realidade e a expectativa dos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILENI MARIA PASSARELI 
Orientador: Evely Vania Libanori - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O papel do Leitor: A família, como vai?
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS 
Palavras-chave: Leitura; Conto; Método Recepcional.
Resumo: Nesta unidade didática propôs-se a leitura literária de contos, enfatizando a temática 
família, à luz da Estética da Recepção de Jauss e do Método Recepcional de Leitura das 
professoras Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória Bordini. Serão lidos os contos da obra 
Laços de Família (2009) de Clarice Lispector: Os Laços de Família e Feliz Aniversário. Também 
serão apreciados poemas, telas de pintura e letra de música, os quais farão parte das atividades 
dentro das etapas do Método Recepcional de Leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILIEDES MENDES SALLES 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo
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Título: O conto nosso ponto de encontro na sociedade contemporânea.
Tema: Literatura e Escola:concepções e práticas.
Palavras-chave: Sociedade;Desigualdade;Contos;Método Recepcional;escola
Resumo: Tendo em vista a \'\'Desigualdade Social\'\' que assola nosso país e consequentemente 
reflete em nossos educandos, desenvolvi este trabalho, partindo de imagens provocando desta 
forma a criticidade sobre o tema, abrindo também discussões que descortinaram a realidade 
social brasileira que embora, afligindo a tantos vem de forma mascarada e enganosa . ainda 
dentro desta perspectiva realizei um trabalho com letras de músicas e trechos de filmes que 
ajudaram a compreender melhor as consequências da \'\'pobreza\'\' em seu mais amplo aspecto, 
lembrando que a \'\'pobreza cultural\'\' é uma venda nos olhos de nossos alunos e que esta tem 
impedido a sociedade de se tornar mais justa e igualitária. Apoiada pelo Método 
Recepcional,através do qual embasei este trabalho no sentido de ampliar horizontes de 
expectativas, exploramos poemas e posteriormente contos que trouxeram à tona o tema, com o 
objetivo de desenvolver a criticidade e o movimentar – se do lugar comum para uma mudança de 
postura, abandonando a acomodação. Já na última etapa do método citado e percebendo a 
maturidade dos educandos em relação a realidade que afeta a grande maioria da população, 
ofereci o gênero conto, como \'\' ponto de encontro\'\' para as discussões sobre a desigualdade 
social na a sociedade contemporânea.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILIEDES MENDES SALLES 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O conto. nosso ponto de encontro na sociedade contemporânea
Tema: Literatura e Escola:concepções e práticas
Palavras-chave: sociedade; desigualdade; escola; pobreza; alunos
Resumo: Tendo em vista a \'\'Desigualdade Social\'\' que assola nosso país e consequentemente 
refletindo em nossos educandos, venho desenvolver este trabalho, partindo de imagens que 
provoquem a criticidade sobre o tema, abrindo assim discussões que descortinem a realidade 
social brasileira que embora, afligindo a tantos vem de forma mascarada. Em seguida 
realizaremos a abordagem de letras de músicas e trechos de filmes que ajudarão a compreender 
melhor as consequências da \'\'pobreza\'\' em seu mais amplo aspecto, lembrando que 
a \'\'pobreza cultural\'\' é uma venda nos olhos de nossos alunos e que esta tem impedido a 
sociedade de se tornar mas justa e igualitária. Apoiando – se no Método Recepcional, através do 
qual embasei este trabalho no sentido de ampliar horizontes de expectativas, serão explorados 
poemas e posteriormente contos que trazem à tona o tema, com o objetivo de desenvolver a 
criticidade e o movimentar – se do lugar comum para uma mudança de postura, abandonando a 
acomodação. Já na última etapa do método citado e percebendo a maturidade dos educandos em 
relação a realidade que afeta a grande maioria da população, será oferecido o gênero conto, 
como “ponto de encontro\'\' para as discussões sobre a desigualdade social na a sociedade 
contemporânea. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILIETE CASSIANO 
Orientador: Vanderleia da Silva Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Letramento literário: a representação estética da violência na narrativa ficcional
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento literário; Contos; Literatura contemporânea; Marcelino Freire; 
Violência
Resumo: Trabalho desenvolvido como resultado de experiência pedagógica implementada em 
uma escola pública do Estado do Paraná, inserida nas atividades do Programa PDE/SEED-PR. A 
proposta, metodologicamente tendo como escopo o conceito de letramento literário, pautou-se na 
sequência didática de Cosson (2009), fazendo uso da sequência básica de leitura e desenvolvida 
com os alunos do 2º ano do Ensino Médio. Objetivou-se, a partir do gênero literário conto, 
desenvolver atividades de leitura a propósito da obra Rasif, mar que arrebenta, de Marcelino 
Freire, abordando-se a representação estética da temática da violência.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILIETE CASSIANO 
Orientador: Vanderleia da Silva Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LETRAMENTO LITERÁRIO E A REPRESENTAÇÃO ESTÉTICA DA VIOLÊNCIA NA 
NARRATIVA FICCIONAL
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento literário; contos; violência; formação do leitor; Marcelino Freire.
Resumo: A unidade didática compõe o Caderno Pedagógico Figurações da violência e a leitura 
literária no espaço escolar, que tem por pressuposto o letramento literário, imprescindível para a 
formação do leitor. Pretende-se, através da leitura de contos, desenvolver uma proposta 
pedagógica que discuta o processo de letramento literário, abordando a temática violência. Essa 
proposta metodológica se pautará na sugestão de leitura proposta por Cosson (2009), 
denominada Sequência Básica, tendo como corpus básico a obra Rasif, mar que arrebenta, de 
Marcelino Freire.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILZA CRISTINA GAWLIK 
Orientador: Caio Ricardo Bona Moreira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Artigo

Título: A sobrevivência da Antropofagia de Oswald de Andrade no Tropicalismo
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Antropofagia; Concretismo; Tropicalismo; Poesia marginal.
Resumo: O presente trabalho tem por finalidade discutir as sobrevivências da Antropofagia de 
Oswald de Andrade no Movimento Tropicalista dos anos 60. Intenta-se mostrar como a ideologia 
da Antropofagia oswaldiana preconizou a transformação em novo de tudo o que nos foi imposto 
em matéria de arte, cultura e estética e como esse movimento serviu de suporte para outros 
movimentos, como o dos Concretistas, dos Tropicalistas e do Mangue Beat. Apresentar o contexto 
histórico do Tropicalismo, a estética desse movimento e a sua contribuição para a Música Popular 
Brasileira. Mostrar como a poesia Concretista influenciou na construção estética da sua época e 
como os tropicalistas fizeram uso dessa concepção na composição de suas músicas. E por fim, 
traçar um paralelo entre o Tropicalismo e o Movimento Mangue Beat com análise de música dos 
dois movimentos dentro de seus contextos sociais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILZA CRISTINA GAWLIK 
Orientador: Caio Ricardo Bona Moreira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A SOBREVIVÊNCIA DA ANTROPOFAGIA DE OSWALD DE ANDRADE NO 
TROPICALISMO.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Antropologia; Tropicalismo; Leitura; Imagens; Música.
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo discutir a sobrevivência da Antropofagia de 
Oswald de Andrade no movimento tropicalista dos anos 60. Intenta-se mostrar como a ideologia 
da antropofagia oswaldiana preconizou a transformação da arte, cultura e estética e como esse 
movimento serviu de suporte para outros como o dos Concretistas, dos Tropicalistas e do Mangue 
Beat. Apresentar o contexto histórico do Tropicalismo, a estética desse movimento e sua 
contribuição para a música popular brasileira. Mostrar como a poesia concretista influenciou na 
construção estética da sua época e como os tropicalistas fizeram uso dessa concepção na 
composição de suas músicas. Traçar um paralelo entre o tropicalismo e o Mangue Beat com 
análise de música dos dois movimentos dentro dos seus contextos sociais. Por fim conhecer os 
poetas: Paulo Leminski e Wally Salomão e suas composições poéticas. Esta Unidade será 
desenvolvida com alunos do 3º ano do Ensino Médio e a intenção é de propiciar momentos de 
leitura e reflexão fornecendo subsídios para que possam entender as conexões entre as 
produções e despertar o senso estético aos alunos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILZA MARIA DA SILVA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: Poema: Uma manifestação do pensamento, sentimentos e emoções
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: Leitura; Sequência Didática; Gênero Poema.
Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos durante o processo de 
aplicação de uma Sequência Didática, que teve como meta o estudo do gênero poema, propondo 
atividades de leitura e produção. O trabalho seguiu os pressupostos teóricos de Bakhtin (1988), 
Antunes (2003), Geraldi (2006), Solé (1998), Traváglia (2002), além de orientações das DCEs- 
Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua portuguesa (2008). Por meio das atividades 
realizadas e da produção final, a análise feita é a de que o trabalho foi positivo, pois houve uma 
significativa melhora no nível de leitura dos alunos desde a leitura do primeiro texto até a leitura 
do último. Há de se destacar também, que houve adesão ao projeto, sobretudo na fase da 
produção de alguns professores e funcionários da escola. A mesma análise foi feita também pelos 
professores participantes do GTR, que consideraram a utilização do gênero um instrumento de 
ensino que pode sim contribuir com o processo de leitura e escrita dos alunos. Em seus relatos, 
os professores consideraram que trabalhar gêneros textuais em forma de Sequência Didática 
trouxe contribuições significativas no processo, pois as atividades propostas passo a passo 
levaram os alunos a refletirem, a pesquisarem e a discutirem ideias e pensamentos de outrem, 
formando assim, seu próprio jeito de pensar, interpretar e produzir.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ILZA MARIA DA SILVA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Poema: uma manifestação do pensamento, sentimentos e emoções.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura 
Palavras-chave: leitura; reflexão; produção; cidadania.
Resumo: A leitura deve ter sentido para quem a faz, nesse caso nossos alunos. Quando 
propomos algum tipo de leitura em sala de aula, eles já questionam: para que ler isso? este 
material tem o objetivo de trabalhar a leitura de uma forma dinâmica, prazerosa, reflexiva, de 
modo que os alunos possam ler, pesquisar, questionar e produzir seus próprios textos após um 
período de leituras e pesquisas sobre o gênero poema. As atividades serão desenvolvidas em 
forma de Sequência Didática, com textos e atividades que contemplem poemas de Vinícius de 
Moraes e Cecília Meireles. Este trabalho é destinado a uma turma de oitavo ano e, com o intuito 
de proporcionar a eles um contato maior com o gênero poema e com os autores em estudo. E 
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que, após estas atividades eles continuem lendo e valorizando bons textos e bons autores, 
principalmente se tornem leitores críticos permanentes em toda sua vida escolar e social, de 
diversos gêneros que circulam em todas as esferas. O trabalho tem como base teórica os 
pressupostos teóricos de Bakhtin sobre os gêneros do discurso e traz uma reflexão sobre a leitura 
como um ato de interação com o texto, autor, leitor e o meio em que vive, tornando-o não só mero 
leitor, mas também personagem de uma nova história.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: INEIDE RUIZ GALDONA 
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Leitura e adaptação das fábulas de La Fontaine a Lobato.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Fábulas; leitura; adaptação.
Resumo: O objetivo da proposta foi proporcionar aos educandos momentos de leitura prazerosa. 
A efetivação dessas leituras se deu a partir da determinação da ideia principal, ideias secundárias, 
captação de detalhes, sequências e relações de causa efeito, onde analisamos atitudes, 
sentimentos e emoções dentro dos textos (fábulas). A implementação da proposta nos trouxe 
muitas possibilidades de refletir nossa prática, além de aplicarmos as ações previstas ainda 
tivemos a oportunidade de socializar nossa proposta com um grupo de professores da área de 
linguagem em um ambiente virtual, o GTR. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: INEIDE RUIZ GALDONA 
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e adaptação das fábulas de La Fontaine a Lobato
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: fábulas; leitura; adaptação.
Resumo: Este projeto abordará o gênero textual fábulas, onde iremos estimular e desenvolver o 
potencial dos alunos para uma leitura agradável, cheia de sentidos e capaz de aproximar animais 
ou seres inanimados (em apólogos) ao universo humano. A leitura precisa conquistar um espaço 
relevante e consistente no dia a dia de nossos educandos. Espera-se que, através das fábulas, os 
alunos se interessem mais pela leitura e se tornem capazes de relacionarem o que leem às suas 
atitudes do cotidiano. O processo tem o objetivo de levar o aluno à prática da leitura com 
estratégias de leitura e de escrita.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: INES CZERVINSKI 
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: LITERATURA VIVA HOJE E SEMPRE: OS CLÁSSICOS
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Leitura; Clássicos.
Resumo: Este artigo é o resultado da intervenção do Programa de Desenvolvimento Educacional 
– PDE 2013. É um relato da aplicação do projeto Literatura viva hoje e sempre: os clássicos, no 
Colégio Estadual Julia Cavassin, localizado no município de Colombo – Área Metropolitana Norte 
de Curitiba – PR, com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, realizada no primeiro semestre, com 
ênfase na temática, o resgate e a desmistificação da leitura dos clássicos, tais como: Iracema, 
Triste Fim de Policarpo Quaresma, Dom Casmurro, O Cortiço e outras tantas obras-primas. O 
trabalho tem como objetivo ampliar, valorizar, incentivar e também difundir as obras canônicas, 
juntamente com as obras contemporâneas já que são textos literários que possuem um rico 
vocabulário e são fontes de conhecimento infinito. Assim, ao experimentar as emoções de 
diversos narradores e personagens, o aluno compreenderá melhor o mundo em que vive e tornar-
se-á um leitor crítico e de excelente repertório. Mediante a verificação dos indícios de que alunos 
não gostam de ler os cânones por considerarem antigos e/ou ultrapassados, pretende-se 
despertar o interesse em resgatar o hábito da leitura do aluno, não de modo fragmentado, mas 
sim de forma integral. Com base nesta perspectiva discute-se em trabalhar a leitura usando os 
diversos meios de comunicação. As atividades para despertar e desmistificar o interesse pela 
leitura dos clássicos da literatura brasileira devem ser realizadas durante as aulas porém algumas 
atividades deverão ser feitas de forma interdisciplinar com Arte. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: INES CZERVINSKI 
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura viva hoje e sempre: os clássicos.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Cânones e Contemporâneos.
Resumo: A Unidade Didática “Literatuva viva hoje e sempre: os clássicos” pauta na importância 
de se manter a leitura das obras clássicas e contemporâneas, portanto, o trabalho tem como 
objetivo resgatar a leitura dos cânones e dos contemporâneos e a maioria põe em foco os 
principais conflitos da existência humana, assim, ao experimentar as emoções de diversos 
personagens, o aluno compreenda melhor o mundo e se torne um leitor crítico. Algumas 
atividades serão desenvolvidas para fomentar e valorizar a leitura, incentivar e difundir a produção 
de obras cânones e contemporâneas e dinamizar a leitura destes clássicos. Com o intuito de 
despertar o interesse dos alunos pelas obras cânones e contemporâneas, não de modo 
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fragmentado mas na íntegra, buscando subsídios para a formação de leitores capazes de criar 
seu próprio significado, de reconstruir seus pensamentos, através de suas experiências literárias. 
Desse modo, o objetivo desse material didático é auxiliar no trabalho pedagógico do educador da 
disciplina de Língua Portuguesa, no que se refere a prática da leitura de obras clássicas e 
contemporâneas de forma a contribuir para que haja o interesse dos alunos pela leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IONE APARECIDA BRESOLA 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LEITURA E ANÁLISE LINGUÍSTICA COM FOCO NA PRESSUPOSIÇÃO LINGUÍSTICA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Análise linguística; Pressuposição linguística; Notícias.
Resumo: Por meio da implementação de uma proposta de intervenção pedagógica, relata-se, no 
presente artigo, a experiência obtida no PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional/PR 
em 2014. A proposta pautou-se na leitura com foco na pressuposição linguística para a formação 
de leitor mais atento aos diversos níveis de significação da língua. O público alvo do projeto foi a 
1ª série do curso do Ensino Médio do Colégio Estadual Princesa Izabel - Ensino Fundamental 
Médio e Normal, de Três Barras do Paraná/PR, tendo sido implementado durante o 1º semestre 
de 2014. Optou-se pelo trabalho com o gênero textual notícia (títulos, fragmentos e textos na 
íntegra), por ser de ampla circulação social. As atividades propostas na Produção Didática tiveram 
como aporte teórico Geraldi (1991), Cabral (2010), Koch (2009), além de outros teóricos. Também 
pautaram-se nas orientações apresentadas nas DCEs (PARANÁ, 2008). Obtiveram-se excelentes 
resultados na implementação da proposta pedagógica, uma vez que, de forma geral, alcançou-se 
o objetivo de levar os estudantes a refletir sobre os diversos níveis de significado de um texto, 
focando, sobretudo, a estratégia da pressuposição linguística. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IONE APARECIDA BRESOLA 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LEITURA E ANÁLISE LINGUÍSTICA COM FOCO NA ESTRATÉGIA DE 
PRESSUPOSIÇÃO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Leitura; Análise Linguística; Pressuposição; Interpretação.
Resumo: As atividades propostas nesta produção didático-pedagógica, a ser desenvolvida no 
Colégio Estadual Princesa Izabel – Ensino fundamental Médio e Normal – Estado do Paraná, visa 
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a proporcionar ao aluno do 1º ano exercícios que envolvam leitura e análise linguística. Tem-se 
por objetivo desenvolver um projeto de intervenção pedagógica visando à formação de um leitor 
mais atento aos diversos níveis de significação da língua, tendo como foco a pressuposição 
linguística. Esta Produção Didática busca aproximar o aluno da leitura, explorando conteúdos que 
ficam pressupostos em enunciados no gênero notícia. Propõem-se atividades com títulos, 
fragmentos de textos e textos na íntegra. Busca-se levar o estudante a refletir sobre os diversos 
níveis de significado de um texto, focando, sobretudo, a variedade culta, bem como dar condições 
para que reconheça o gênero notícia e com ele interaja, considerando o papel de leitor. Esse 
gênero foi escolhido por ser de ampla circulação social, atendendo ao que propõe as DCEs 
(PARANÁ, 2008) em relação ao trabalho com os gêneros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IONE APARECIDA PERUZZO 
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Adélia Maria Woellner: Poesia, Jogo e Linguagem
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: poesia; leitura; jogo da linguagem; produção
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como propósito 
repensar o trabalho de leitura do gênero poético através da poesia de Adélia Maria Woellner, 
aprimorando o olhar para o jogo da linguagem. A poesia é uma das formas de despertar a 
imaginação, levando os leitores a sonhar, o que hoje está tão afastado da sociedade capitalista, 
na qual a ciência imperou um valor imensurável. O estudo apresenta a poeta paranaense, a 
finalidade do texto poético, o ludismo como elemento instigador do poder imaginativo, a escrita 
como forma de revelar sentimentos e o jogo das palavras bem planejadas. A poesia auxilia tanto 
na aprendizagem como na imaginação e fruição da boa leitura, além de instigar o gosto por tratar-
se de um texto pequeno, com linguagem simples e provocar no leitor uma reflexão. Enfatiza-se o 
trabalho com o gênero tendo em vista que o trabalho instigou os alunos a produzirem poemas 
partindo de rememorações, fotos, e visualizações da natureza. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IONE APARECIDA PERUZZO 
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Adélia Maria Woellner: poesia, jogo e linguagem
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA
Palavras-chave: Poesia; Linguagem; Produção
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Resumo: A presente Unidade Didática busca uma mudança na prática do trabalho com o gênero 
poético. Ocupando-se da arte poética de Adélia Maria Woellner, em consonância com as 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, busca-se promover o uso da língua no discurso 
como prática social. A prática da leitura, da oralidade e da escrita que os são pressupostos 
básicos para o trabalho com a poesia. Aproximar a poesia no espaço escolar e redimensionar a 
visão do texto poético enquanto instigador do poder imaginativo é o objetivo deste trabalho. 
Utilizando-se da poética elaborada em alto grau, que é capaz de unir este mundo ao celestial, os 
poemas de Adélia Maria Woellner serão o caminho a ser percorrido no intuito de transformar essa 
visão de poesia como leitura e produção para intelectuais, em leitura e produção para educandos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRACEL GONCALVES 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Motivação da leitura: conquistando o aluno por intermédio do gênero textual fábulas.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Fábulas; motivação.
Resumo: Resumo O presente artigo é resultado de estudos realizados no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE).O referido trabalho tem por objetivo divulgar o projeto de 
Intervenção, bem como ,os resultados da Implementação da produção de Didática - Pedagógica 
no Colégio Estadual Dom Pedro II, na cidade Foz do Iguaçu no Estado do Paraná, aplicado em 
turmas, de sétimo ano do Ensino Fundamental. A temática escolhida para pesquisa e 
desenvolvimento do Projeto foi a leitura, tento como objeto de estudo Motivação da leitura por 
intermédio do Gênero fábula por apresentar características fundamentais para o desenvolvimento 
da língua portuguesa, pois é um tipo de narrativa curta e , geralmente, bem – humorada, em que 
os personagens agem como seres humanos sendo assim definidos , os textos são atraentes e 
motivadores para leitura. Além das práticas escolares, também apresenta uma moral, isto é, um 
ensinamento. este contribui para a mudança de comportamento dos educandos o processo ocorre 
por meio de estratégias de ação com atividades instigantes propiciando aos alunos perceberem 
as mudanças sociais representadas nesse gênero.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRACEL GONCALVES 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONQUISTANDO O ALUNO: A LEITURA DO GÊNERO TEXTUAL FÁBULAS.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
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Palavras-chave: Leitura; Fábulas; motivação.
Resumo: Este projeto visa à motivação da leitura na formação dos educandos em sua vida 
escolar. Utilizando o gênero fábulas por apresentar características fundamentais para o 
desenvolvimento da Língua Portuguesa, pois é um tipo de narrativa curta e geralmente, bem-
humorada, em que os personagens agem como seres humanos. Sendo assim definido, os textos 
são atraentes e motivadores para a leitura. Além das práticas escolares, também apresenta uma 
moral, isto é, um ensinamento. Este contribuiu para a mudança de comportamentos dos 
educandos. Lendo fábulas, paramos para refletir sobre diferentes assuntos, pois nessas histórias 
os defeitos humanos são mostrados por meio do comportamento dos animais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRENE TIJOLIN 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: Amizade: uma reflexão permeada pela leitura de Contos Literários
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Contos; Amizade
Resumo: Este artigo procura apresentar algumas alternativas de leitura com o propósito de 
incentivar nos alunos do Ensino Médio o hábito de ler textos literários que tratam da amizade. É 
importante ressaltar que a escola é um espaço essencialmente social, é um dos lugares onde 
marcadamente as relações interpessoais se desenvolvem, por ser local de encontro diário, de 
brincadeira e, até mesmo, disputas e brigas entre os jovens. Nesse sentido, é necessário 
despertar nos alunos valores éticos como o respeito ao próximo, companheirismo, e dialogar 
sobre amizade saudável. A leitura é um dos maiores desafios das escolas brasileiras atualmente, 
pois os alunos não gostam de ler, e como resultado, são várias as dificuldades encontradas por 
eles tanto na compreensão dos textos que leem, como em usarem a escrita de forma adequada. 
Em vista dessas perspectivas, faz-se necessário buscar novos métodos de ensino para despertar 
o interesse e a atenção desses alunos para o ato de ler e escrever, uma vez que é tão importante 
adquirirem esse hábito para a inserção no mundo letrado. É válido revelar aos alunos o valor dos 
textos literários como forma de aquisição de saberes e dessa forma conhecerem o vasto mundo 
dos contos. Assim, acredita-se que esta pesquisa possa contribuir para a diminuição das 
animosidades no espaço escolar ao despertar nos jovens adolescentes o valor da amizade 
retratada em narrativas previamente escolhidas para leitura e interpretação. Como fundamento 
teóricos, recorreu-se a ANTUNES (2009); BAKHTIN (2003;2009); COLOMER (2002); GERALDI 
(2011), dentre outros.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_port_artigo_irene_tijolin.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRENE TIJOLIN 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Amizade: uma reflexão permeada pela leitura do gênero discursivo Conto Literário
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Contos; Amizade
Resumo: Esta Sequência Didática tem por finalidade incentivar nos alunos do Ensino Médio o 
hábito de ler textos literários que tratam da amizade. É importante ressaltar que a escola é um 
espaço essencialmente social, é um dos lugares onde marcadamente as relações interpessoais 
se desenvolvem, por ser local de encontro diário, de brincadeira e até mesmo disputas e brigas 
entre os jovens. Nesse sentido, é necessário despertar em nossos alunos valores éticos como o 
respeito ao próximo, companheirismo, e dialogar sobre amizade saudável. A leitura é um dos 
maiores desafios das escolas brasileiras atualmente, pois os alunos não gostam de ler, e como 
resultado, são várias as dificuldades encontradas por eles tanto na compreensão dos textos que 
leem, como em usarem a escrita de forma adequada. Em vista dessas perspectivas, faz-se 
necessário buscar novos métodos de ensino para despertar o interesse e a atenção desses 
alunos para o ato de ler e escrever, uma vez que é tão importante adquirirem esse hábito para a 
inserção no mundo letrado. É válido revelar aos alunos o valor dos textos literários como forma de 
aquisição de saberes e dessa forma conhecerem o vasto mundo dos contos. Assim, acredita-se 
que esta Sequência Didática possa contribuir para a diminuição das animosidades no espaço 
escolar ao despertar nos jovens adolescentes o valor da amizade retratada em narrativas 
previamente escolhidas para leitura e interpretação.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRIA GUERRA PICOLLI 
Orientador: Fausto Jose da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Poética de Adélia Prado no Ensino da Literatura
Tema: Literatura
Palavras-chave: Literatura; Lirismo; Ensino; Adélia Prado.
Resumo: A Literatura Contemporânea faz parte do planejamento do Ensino de Língua 
Portuguesa, na Educação Pública do Paraná. Ao que se refere ao Gênero Literário Poético Lírico, 
é um conteúdo programático e deve ser contemplado nos três eixos norteadores do Ensino da 
Língua Materna: leitura, oralidade e escrita. Esse projeto objetiva o estudo e a reflexão da poética 
adeliana no Ensino de Literatura do Ensino Médio. Nos processos de ensino e aprendizado desse 
objeto de estudo observa-se sua função humanizadora: desenvolver o exercício da reflexão, o 
conhecimento, as emoções, o cotidiano vivido, a beleza do mundo e de quem o habita. Para que 
se efetive esse aprendizado, tem-se como proposta a realização da convivência com a poesia da 
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poetisa mineira: Adélia Prado. Sendo assim, a implementação da produção didática dar-se-á com: 
atividades de Literatura Contemporânea Brasileira, da biografia de Adélia Prado, análise e 
compreensão dos textos poéticos adelianos. Atividades orais (participação no programa 
radiofônico e o sarau poético) que proporcionarão, aos alunos o desenvolvimento da dicção, 
postura e desinibição. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IRIA GUERRA PICOLLI 
Orientador: Fausto Jose da Fonseca Zamboni - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A poética de Adélia Prado no ensino de Literatura
Tema: Literatura
Palavras-chave: Literatura; Lirismo; Ensino; Adélia Prado.
Resumo: A Literatura Contemporânea faz parte do planejamento do Ensino de Língua 
Portuguesa, na Educação Pública do Paraná. No que se refere ao Gênero Literário Poético Lírico, 
é um conteúdo programático e deve ser contemplado nos três eixos norteadores do Ensino da 
Língua Materna: leitura, oralidade e escrita. Esse projeto objetiva o estudo e a reflexão da poética 
de Adélia Prado no Ensino de Literatura do Ensino Médio. Nos processos de ensino e 
aprendizado da poesia observa-se sua função humanizadora: desenvolver o exercício da reflexão, 
o conhecimento, as emoções, o cotidiano vivido, a beleza do mundo e de quem o habita. Para 
que se efetive esse aprendizado, tem-se como proposta a realização da convivência com a poesia 
da poetisa mineira Adélia Prado. Sendo assim, a implementação da produção didática dar-se-á 
com: atividades sobre Literatura Contemporânea Brasileira, sobre a biografia de Adélia Prado, 
análise e compreensão dos textos poéticos adelianos. Na finalização da Sequência Pedagógica 
realizar-se-ão as atividades orais (participação no programa radiofônico e o sarau poético) que 
proporcionarão aos alunos o desenvolvimento da dicção, postura e desinibição.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVAIR ALBERTO BORGES 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: HAICAI COMO INCENTIVO À LITERATURA
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
Palavras-chave: Palavras-chave: Leitura; Escrita; Poesia.
Resumo: O presente artigo resulta da análise e reflexão acerca dos resultados com o Projeto de 
Intervenção Pedagógica, intitulado: Haicai como incentivo à leitura e escrita, aplicado no 1º ano 
do Ensino Médio, período noturno, do Colégio Estadual do Campo Olídia Rocha EFM, em Poema, 
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distrito de Nova Tebas, no ano de 2014. Trata-se de uma proposta para incentivar os alunos a 
buscarem a leitura e o conhecimento por meio de textos literários, especificamente o haicai, 
poema de origem japonesa, constituído por três versos, tradicionalmente composto por cinco, sete 
e cinco sílabas. Esta forma poética tende a despertar nos leitores a percepção, a concentração, a 
reflexão mediante a expressão escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVAIR ALBERTO BORGES 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Haicai como incentivo à leitura e escrita
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; escrita; Poesia.
Resumo: A presente Unidade Didática tem como principal finalidade proporcionar ao aluno o 
contato direto com o texto poético. Trata-se de uma proposta para incentivar os alunos a buscar a 
leitura e o conhecimento através de textos literários, especificamente o haicai, poema de origem 
japonesa, constituído por três versos, tradicionalmente composto por cinco, sete e cinco sílabas. 
Esta forma poética tende a despertar nos leitores a percepção, concentração, reflexão mediante a 
expressão escrita.
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Etapa: Artigo

Título: DRAMATIZAÇÃO DE FÁBULAS COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO DE LEITORES
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura; Dramatização;Fábula;Ética
Resumo: Este trabalho abordou a importância de oportunizar aos alunos a prática da leitura 
literária, por intermédio do gênero fábula utilizando atividades escritas, orais e dramatização com 
intuito de servir como ferramenta na formação de leitores. Essas atividades foram utilizadas como 
recursos no processo de ensino aprendizagem voltadas a formação do caráter e conduta. E o uso 
do lúdico em sala de aula ajudou no desenvolvimento da leitura, interpretação, análise lingüística. 
As habilidades tais como a reflexão, análise, interação com o texto, previsões e hipóteses a 
respeito do texto, levantadas pelos alunos antes da leitura e após a leitura da mesma levou o 
educando a descobrir a importância da leitura, com capacidade de entender as informações 
explícitas e implícitas. O trabalho abordou vários aspectos, como os estéticos-literários e os 
valores éticos tão necessários para a formação humana, e os temas abordados relacionam à 
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moral e aos bons costumes dos seres humanos. E como corpus para esse estudo utilizou-se as 
fábulas de Esopo e percebeu durante a intervenção do projeto que houve um grande 
entrosamento e interesse no decorrer das atividades. No entanto, sabe-se que ainda existe um 
longo caminho a percorrer, tendo em vista dificuldades encontradas por alguns alunos e no seu 
aprimoramento de leitor competente sendo imprescindível desenvolver ações pedagógicas 
diferenciadas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IVONE CHABOWSKI 
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Dramatização de Fábulas como Ferramenta de Formação de Leitores.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura; Dramatização; Fábula; Ética
Resumo: Esse trabalho intitulado “Dramatização de fábulas como ferramenta de formação de 
leitores”, se justifica no sentido da leitura ser uma grande preocupação de todos os envolvidos 
com a educação. O foco desse trabalho é o ensino e aprendizagem da leitura, e tem com objetivo 
levar o educando a descobrir a importância da leitura, oralidade e escrita como pontos 
determinantes para a compreensão do mundo letrado, com capacidade de entender as 
informações explícitas e, principalmente as implícitas dentro das mais diversas leituras. Trata-se 
de um trabalho com as fábulas de Esopo, abordando os vários aspectos, como o aspecto 
estético-literários e os valores éticos tão necessários para a formação dos adolescentes, sendo 
que esse gênero trata de temas muito presentes relacionados à moral e aos bons costumes dos 
seres humanos. E um dos desafios é imbuir no educando o discurso admonitório com a utilização 
de dramatizações como estratégia didática para despertar o gosto pela leitura e contribuir na 
formação de leitores críticos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IZABEL APARECIDA GRANGEIRO 
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS E COMPETENTES POR MEIO DAS FÁBULAS 
DE MONTEIRO LOBATO.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: fábulas; Monteiro Lobato; leitores; conhecimento; transformar.
Resumo: Este artigo, resultado do desenvolvimento de pesquisas e ações, tem intenção de 
propor novas alternativas com o objetivo de auxiliar na formação de leitores críticos e 
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competentes. Devido ao baixo nível de aprendizado dos estudantes, sobretudo quando iniciam os 
primeiros anos do Ensino Fundamental II, percebe-se que eles não conseguem ler e compreender 
textos mais complexos, além do desinteresse que demonstram pelos estudos. A turma escolhida 
para a realização das propostas foi o 6º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de motivá-los 
ao gosto pela leitura e inseri-los no universo literário, a partir da leitura de fábulas, enquanto 
gênero textual, tendo como referência Monteiro Lobato. Tal gênero, de fácil compreensão, 
apresenta argumentações que envolvem os estudantes e apontam caminhos que facilitam a 
aprendizagem. Pelos resultados obtidos, embora os estudantes tenham sido participativos, a 
conclusão é que há um grande trabalho a realizar neste sentido, por parte dos professores, da 
escola e da família.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IZABEL APARECIDA GRANGEIRO 
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formação de leitores críticos, competentes por meio do gênero Fábulas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Fábulas; Formação de leitores; Literatura
Resumo: O desenvolvimento desta intervenção pedagógica no colégio com os estudantes do 6° 
ano tem como objetivo formar leitores críticos, competentes por meio do gênero discursivo 
Fábulas, com a finalidade de incentivar os educandos a prática de leitura literária e a 
compreensão mais profunda das mensagens implícitas nos textos. Portanto, como mediador o 
grande desafio dessa proposta é a ampliação do universo de leitura dos estudantes a partir dos 
conhecimentos de mundo e experiências já vivenciadas. As ações serão elaboradas com o objeto 
Fábula que é um gênero narrativo, curto e de fácil compreensão dos alunos, através de leituras 
análise textual, compreensão e produção de texto e uso de recursos tecnológicos com a 
mediação do professor também o intuito de levar o educando a reflexão, despertar curiosidade e o 
gosto pelo ato de ler. E assim, passe a ter um espírito crítico. As temáticas destas narrativas 
deverão ser trabalhadas de forma agradável, dialogada e mediada de diversos recursos, de 
maneira que os tornem leitores competentes, com intuito de melhorar o processo de ensino e 
aprendizagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IZABEL CRISTINA MARSON 
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Lampião & Lancelote: heróis e heroínas em releituras e reinvenções
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino de Leitura; Método Semiológico; Heróis e Heroínas; Releituras; 
Adaptações. 
Resumo: Este projeto PDE-2013, foi implementado no primeiro semestre de 2014 contempla 
trabalho com a 1ª. A série do Colégio Estadual Cristo Rei-Ensino Normal, Formação de Docentes, 
no município de Cornélio Procópio. Optamos pelo método semiológico a fim de observar, registrar 
e inferir sobre o que pensam e consideram sobre a temática do herói as alunas da turma. A leitura 
da obra adaptada Lampião & Lancelote, de Fernando Vilela, (2007), centraliza o debate que 
apontou como resultado em sala de aula mudanças no vocábulo designado aos heróis e à 
influência direta de disciplinas como História no pensamento das educandas. Assim, a leitura 
como fato social tem na “linguagem humana produto eminentemente social, decorrente do contato 
entre seres humanos e portador dos valores das diversas classes da sociedade”. (Bakhtin: 1979, 
p.18) A leitura de adaptações, releituras e as pesquisas das alunas em torno das etapas do 
método semiológico indicam sobre as possibilidades dialógicas do trabalho com o ensino de 
leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: IZABEL CRISTINA MARSON 
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Lampião & Lancelote: heróis e heroínas em releituras e reinvenções
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino de leitura. Método semiológico. Heróis e heroínas. 
Resumo: Este trabalho é voltado à formação de leitores pelo viés do Método Semiológico 
proposto por Aguiar e Bordini na obra Literatura e formação do leitor: alternativas metodológicas, 
1988. Nossa temática trata da questão do Herói em diferentes tempos históricos de Arthur e 
Lancelote aos heróis e heroínas da contemporaneidade . Propomos a leitura do literário a partir de 
Lampião e Lancelote, de Fernando Vilela, 2007. Na obra, a Europa visita o Brasil na pessoa do 
cavaleiro inglês. O duelo é de palavras, pelo gênero cordel, com desfecho que surpreende pelo 
desvio da temática da violência presente na guerra que parece ser travada por ambas 
personagens. O livro é, portanto, releitura de Rei Artur, porém, com ecos da oralidade, onde o 
popular comparece como patrimônio imaterial associado à leitura do texto escrito pela escolha 
composicional do cordel. Para Ana Maria Machado (2002, p. 42) “O ciclo de lendas sobre o rei 
Artur e os cavaleiros da Távola Redonda constitui um imenso manancial de histórias 
maravilhosas, contando feitos de extraordinária bravura”. Ao personagem brasileiro, Lampião, a 
contemporaneidade trouxe a desconstrução do caráter rude, que passou a compor-se por feitos 
heroicos ao modelo de justiça aos oprimidos do nordeste. A ressignificação se dará pela 
comparação com heróis e heroínas da contemporaneidade passando desde os Black Blocs, os 
encapuzados das Manifestações de Junho de 2013 no Brasil; até Wangari Maathai, líder queniana 
e ganhadora do Nobel da Paz em 2004. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JACQUELINE DE LOURDES PELEGRINI BUENO 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: A farsa da liberdade: a marginalização sutil de uma etnia
Tema: Literatura e escola:concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura de temática afrodescendente; Método Recepcional; Discriminação 
Étnico-racial.
Resumo: O presente artigo aborda uma experiência pedagógica, privilegiando conteúdos 
pertinentes ao universo da cultura africana, nomeada “A farsa da liberdade: a marginalização sutil 
de uma etnia”. A ação educativa vem ao encontro a Lei n° 10.639/03, de 09 de janeiro de 2003 e 
da Lei nº 11645, de 10 de março de 2008, consideradas como marco na luta pela superação da 
desigualdade racial na educação pública brasileira visando assim, o resgate da Cultura Afro-
Brasileira e Indígena, de suas contribuições nas áreas social, econômica e política, bem como, a 
preservação do conhecimento da cultura de cada etnia. Dentre os referenciais teóricos, 
privilegiou-se, para desenvolvimento da temática junto aos alunos, o Método Recepcional, 
proposto por Aguiar e Bordini, constante nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa do 
Estado do Paraná. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JACQUELINE DE LOURDES PELEGRINI BUENO 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A farsa da liberdade: a marginalização sutil de uma etnia
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Discriminação étnico-racial; Literatura de temática afrodescendente; Método 
Recepcional.
Resumo: A leitura ocupa um lugar imprescindível em todas as Ciências, ainda mais, em um 
mundo globalizado e rodeado de diversas ferramentas instrumentalizadas diante do progresso 
tecnológico, das mais simples as mais sofisticadas necessidades humanas. Porém, observo como 
docente da disciplina de Língua Portuguesa, ministrando aulas desde o ensino fundamental ao 
médio, que os alunos de ensino médio estão cada vez mais desmotivados a ler. É como se no 
decorrer da educação básica fossem gradativamente perdendo o gosto pela leitura. Os alunos 
não gostam de ler e são resistentes, quando isto lhes é solicitado, como se tivessem medo de se 
expor à classe. Contudo, objetivando a formação de leitores críticos, aponto como trabalho, o 
Método Recepcional, com base na Estética da Recepção. Com o título “A Farsa da Liberdade: a 
marginalização sutil de uma etnia” objetiva-se trabalhar a criticidade do aluno, levando-o a uma 
leitura reflexiva e nas entrelinhas, rompendo suas expectativas e ampliando seus horizontes. 
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Assim meu objetivo com esta Unidade Didática é valorizar a cultura afro–brasileira, as produções 
voltadas aos afrodescendentes e mostrar sua importância na formação do povo brasileiro. Isto se 
faz necessário, em uma sociedade tão complexa e muitas vezes desumana. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANDIRA LUCIA KOHL 
Orientador: Everton Grein - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: LEITURAS CONTEMPORÂNEAS DE MACHADO DE ASSIS.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Paraná; Artigo Final; Professor PDE.
Resumo: O presente artigo PDE corresponde ao Projeto de Intervenção Pedagógica aplicado na 
segunda série do Ensino Médio do Colégio Estadual José de Anchieta, União da Vitória PR. O 
objetivo deste foi focalizar a questão da leitura da literatura machadiana na escola com o auxílio 
de tecnologias. em virtude da resistência do educando em ler e compreender uma obra clássica, 
principalmente quando se trata de uma literatura mais refinada como o caso de Machado de 
Assis. Este projeto visou buscar modos inovadores de se trabalhar a leitura a fim de despertar o 
interesse e facilitar a compreensão destas obras no Ensino Médio. A preferência pelo autor é 
devido a profundidade de sua obra, sua linguagem pensante, sua temática, e a introspecção 
psicológica de seus personagens.A metodologia contempla foi leitura de textos curtos, recortes de 
romances de Machado de Assis, trabalhados junto com trechos de filmes, para a análise e 
exercícios. Leitura de contos do mesmo e apresentação destes por parte dos alunos com o auxílio 
de recursos tecnológicos. Produção de textos e criação de um blog para a sua postagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANDIRA LUCIA KOHL 
Orientador: Everton Grein - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leituras contemporâneas de Machado de Assis
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Literatura; Machado de Assis; material didático.
Resumo: Este material didático pedagógico foi produzido para projeto de intervenção 
pedagógica, \"Leituras Contemporâneas de Machado de Assis\" que visa a partir de imagens, 
recortes de filmes e slides produzir uma leitura dinâmica das obras do autor. O objetivo é associar 
a imagem à leitura visando assim despertar maior interesse ao leitor. O projeto será desenvolvido 
em sala de aula.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE APARECIDA LAITHARTH E SILVA VIAL 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: FORMAÇÃO DOCENTE E PERSPECTIVAS DO LETRAMENTO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Formação Docente: Letramento.
Resumo: RESUMO A aquisição da linguagem é uma das formas mais eficazes de 
desenvolvimento dos indivíduos. Tendo essa noção por pressuposto o processo de aprendizagem 
na prática do letramento torna-se desafio para o professor, com a preocupação em contribuir com 
a sua disciplina no conjunto de saberes. Ensinar na perspectiva do letramento, não é apenas 
repassar conteúdos, mas ter ao mesmo tempo, um discurso e uma proposta adequada a superar 
os obstáculos da aprendizagem. O letramento é responsabilidade do professor de língua 
portuguesa e dos demais educadores que trabalham com leitura e escrita. Por tanto, cabe a todos 
os professores, oferecer oportunidades de acesso à cultura escrita, ampliando as capacidades e 
as experiências dos educandos, nas diferentes linguagens e áreas do conhecimento, de modo 
que eles possam ler e escrever com autonomia, sendo capazes de fazerem suas interferências na 
realidade. Por isso, o letramento é um fenômeno social; logo, essa intervenção se faz necessária. 
Falamos, portanto, em uma prática de letramento que envolve todos os campos disciplinares a 
partir do trabalho docente na perspectiva da coletividade. Assim sustentamos a ideia de que o 
letramento se estende ao longo da vida, para uma melhor inserção do sujeito na sociedade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE APARECIDA LAITHARTH E SILVA VIAL 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os Desafios do Letramento na Perspectiva da Proficiência
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Formação docente; Grupo de estudo; Letramento.
Resumo: Este trabalho concerne a questão do letramento em todas a áreas do conhecimento e 
da formação do professor, tendo em vista que a base do conhecimento é a linguagem. A 
complexidade do tema mostra a relevância que tem o letramento na apropriação do 
conhecimento, na formação do cidadão e de todos os envolvidos no ambiente escolar. Ao 
adentrarmos na problemática, percebemos que a leitura é a base da formação do educando, bem 
como do professor das diversas áreas do conhecimento Nas modificações dentro da área 
educacional, a alfabetização é o início para a construção da competência comunicativa, enquanto 
o letramento possibilita a inserção social tendo continuidade também nos anos finais do Ensino 
Fundamental. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE APARECIDA PEGUIN 
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Eu conto,tu contas, nós aprendemos
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Texto; Interação; Lendas.
Resumo: A leitura é uma das atividades que está presente em todos os momentos da vida do ser 
humano, sendo necessária em todas as atividades do dia-a-dia, desde a leitura do rótulo de um 
produto a uma receita médica. Ler um texto significa muito mais do que conhecer o código 
linguístico; significa lançar mão de uma série de conhecimentos compartilhados e adquiridos 
durante sua vida e colocar à tona estratégias tanto de ordem linguística como cognitivo-
discursivas. Diante da realidade onde os jovens tem se afastado do ato da leitura, e sendo esta 
essencial para a construção do conhecimento humano, o presente artigo tem como objetivo 
apresentar o projeto de intervenção, realizado no Colégio Estadual Rocha Pombo, da cidade de 
Morretes-Pr, aos alunos dos 6 anos do Ensino Fundamental, no que tange ao incentivo à leitura, 
com base em uma noção interacional de língua, a partir do gênero narrativo Lendas. A escolha do 
tema lendas está baseada na imaginação e na magia que constitui esse tipo de gênero narrativo, 
pois a lenda geralmente é de fácil entendimento, criam representações simbólicas de algo que já 
existe, além de atrativa por serem narrativas breves e, quase sempre, com espaço bem delineado 
e personagens marcantes. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE APARECIDA PEGUIN 
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Eu conto,tu contas, nós aprendemos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: leitura; texto; interação; narração; lendas.
Resumo: A leitura é uma das atividades que está presente em todos os momentos da vida do ser 
humano, sendo necessária em todas as atividades do dia a dia, desde um texto, que significa 
muito mais do que conhecer o código linguístico, significa lançar mão de uma série de 
conhecimentos e coloca à tona estratégias tanto de ordem linguística como cognitivo-discursivas. 
Diante da realidade onde os jovens tem se afastado do ato da leitura e sendo esta essencial para 
a construção do conhecimento humano, o presente projeto tem como objetivo, com base em uma 
noção interacional de língua, proporcionar o incentivo à leitura, a partir do gênero narrativo 
Lendas, aos alunos dos 6 anos do Colégio Estadual Rocha Pombo, da cidade de Morretes, 
Estado do Paraná. A escolha do tema lendas está baseada na imaginação e na magia que 
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constitui esse tipo de gênero narrativo, pois a lenda geralmente é de fácil entendimento, criam 
apresentações simbólicas de algo que já existe, além de atrativa por serem narrativas breves e, 
quase sempre, com espaço bem delineado e personagens marcantes, com isso, o Caderno 
Pedagógico vem auxiliar o professor na aplicação de atividades que possam ajudar na construção 
desse conhecimento.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE KOPROVSKI RUKHABER 
Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E AS POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO: 
RESULTADOS DE UMA EXPERIÊNCIA.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Contação de História; Leitura Dirigida; Letramento.
Resumo: O presente artigo é resultado de reflexões acerca dos estudos desenvolvidos no 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – do governo do Estado do Paraná, uma 
parceria entre SETI e UNIOESTE/Cascavel - PR, destinado à formação continuada de 
professores, turma 2013. O projeto aqui apresentado intitula-se “A Contação de história como 
possibilidade de letramento e emancipação do educando”. A construção do projeto pautou-se em 
teorias, fundamentadas em autores que abordavam a leitura e a contação de histórias. A 
organização do projeto foi estabelecida através três momentos. Nos dois primeiros foi a 
apresentação do projeto aos pais e equipe pedagógica para o incentivo a leitura, não apenas no 
espaço escolar, mas no cotidiano do educando. A partir do momento 03 foram iniciadas as 
atividades com os alunos, organizadas em 07 oficinas: na oficina 01 foi abordado as 
características o gênero fábula e o conto de “João Jiló”, a oficina 02 trabalhou a comparação entre 
os contos, e na 03, os alunos deveriam mudar a moral , já na oficina 04 a atividade foi de criação 
de conto a partir de histórias que trouxeram de casa, a oficina 05 trabalhou a produção de novos 
contos a partir de desenhos em quadrinhos, para dinamizar um pouco, a oficina 06 trabalhou o 
filme Shrek 2 e para encerrar o projeto a oficina 07 fez a exposição dos contos e contação de 
histórias para os alunos da escola. O desenvolvimento das tarefas aconteceu na Escola Estadual 
Cristo Redentor - EF, envolvendo os educandos do 6º ano A.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE KOPROVSKI RUKHABER 
Orientador: JANAINA DAMASCO UMBELINO - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Contação de História como Possibilidade de Letramento e Emancipação do Educando.
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Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Imaginação.
Resumo: A presente Unidade didática intitulado:A Contação de História Como Possibilidade de 
Letramento e Emancipação do Educando,tem o objetivo de utilizar a contação de história para 
incentivar o gosto pela leitura. Essa com certeza é um instrumento que pode levar o indivíduo a 
mergulhar no mundo da imaginação bem como o entendimento do mundo real.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE SCHMIDT DE PROENCA 
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A POESIA E O SOCIAL EM VIRGÍNIA VENDRAMINI: confluências do sentido da arte e da 
vida
Tema: Literatuta e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Poesia, Leitura, Arte, Sensibilidade, Escrita, Virgínia Vendramini
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados e reflexões do projeto “A poesia e o social 
em Virgínia Vendramini: Confluências da Arte e da Vida.”, desenvolvido com duas turmas de 9° 
ano do Colégio Estadual Santa Tereza do Oeste- Ensino Fundamental e Médio. Foram 
apresentadas e estudadas as poesias de Virgínia Vendramini, assim como suas pinturas e suas 
esculturas. O objetivo era despertar o gosto pela leitura, em especial, pela poesia, também pela 
arte. Fazer com que percebam que a poesia está presente em nosso dia a dia, mostrar que ainda 
é possível ver o belo mesmo diante das mazelas do mundo contemporâneo. O projeto resultou 
em um livro de poemas com produções dos alunos, sarau e produção de telas feitas pelos alunos 
com inspirações nas poesias de Virgínia Vendramini.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANETE SCHMIDT DE PROENCA 
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A POESIA E O SOCIAL EM VIRGÍNIA VENDRAMINI: confluências da arte e da vida.
Tema: Literatuta e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: poesia;arte;social;encantamento
Resumo: A poesia desperta o encantamento, a magia, ou seja, permite olhar e ver a essência 
poética mesmo diante das dificuldades da vida. Ao estudarmos a Poesia e o Social em Virginia 
Vendramini, procuraremos aguçar o gosto pelo poema, pelo belo, proporcionando aos alunos uma 
nova visão voltada para a igualdade, para o cotidiano. Através da poesia, da pintura e da música 
busca-se transmitir ao educando a importância de não perder a essência poética, que nasce com 
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eles, que deixem a emoção agir. Mas como enxergar poesia, beleza no cotidiano diante da 
realidade da falta de emprego, da fome, das necessidades básicas? Assim, busca-se refletir sobre 
a poesia, o fazer poético, a arte, a pintura, escultura, a arte da confecção de tapetes, a harmonia 
das cores e a beleza presentes na obra poético-plástica de Virgínia Vendramini e de outros 
autores, tecendo relação com a literatura e a sua função social. Nessa Unidade Didática iremos 
usar analise de textos(músicas,poesias, quadros, esculturas, tapetes.etc). Também os alunos irão 
criar suas obras de arte através dos poemas de Virgínia Vendramini e criarão suas poesias para 
ser apresentadas à comunidade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANE VALDIRENE MORAS SCHRADER 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A FORMAÇÃO DO LEITOR ATRAVÉS DOS CONTOS DE MACHADO DE ASSIS
Tema: Literatura e escola : concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; literatura; formação de leitores; contos; Machado de Assis.
Resumo: Este artigo apresenta um estudo sobre a prática da leitura como um instrumento valioso 
que contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico do aluno. Tem como objetivo mostrar 
o trabalho realizado com alunos da 2ª série do Ensino Médio, do Colégio Estadual do Campo 
Castelo Branco de São Miguel do Iguaçu, no intuito de construir o hábito de leitura,na busca pela 
formação de leitores. Para tanto foi elaborado um projeto de pesquisa cujo propósito foi a 
elaboração de uma Produção Didático-Pedagógica tendo como foco o trabalho com leitura e 
literatura para a formação de leitores críticos, na perspectiva da função social da atividade leitora. 
As atividades a foram realizadas visando a possibilidade da formação de leitores utilizando textos 
literários, contos de Machado de Assis: A Carteira e A Cartomante. Procurando despertar o 
interesse dos alunos pela leitura, proporcionando-lhes diferentes ações que lhes motivaram a ler 
por vontade própria, sentindo prazer naquilo que liam, considerando a atividade leitora como parte 
integrante da sua prática social e não apenas como uma obrigatoriedade nos conteúdos 
estudados durante as aulas de Língua Portuguesa. Neste sentido, o conto possibilitou 
aproximação do público alvo com a literatura, fazendo perceber que é uma manifestação cultural 
que representa uma realidade criada pelo autor.Com isto, houve estímulo para que os alunos 
viessem a conhecer a realidade social retratada na obra, comparando-a com a realidade atual, 
permitindo a ampliação de sua curiosidade.Desta forma, ocorreu aperfeiçoamento da leitura 
crítica não só do texto, mas também do mundo que os cercam, atingindo o objetivo a que se 
destina este estudo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANE VALDIRENE MORAS SCHRADER 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A FORMAÇÃO DO LEITOR ATRAVÉS DOS CONTOS DE MACHADO DE ASSIS
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: leitura; literatura; formação de leitores; contos; Machado de Assis.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como foco o trabalho com leitura e literatura 
para a formação de leitores críticos, tendo como perspectiva a função social da atividade leitora. 
As atividades a serem realizadas buscarão a possibilidade da formação de leitores utilizando 
textos literários, contos de Machado de Assis: A Carteira e A Cartomante. Procuraremos despertar 
o interesse dos alunos pela leitura, proporcionando-lhes diferentes ações que lhes motivem a ler 
por vontade própria, sentindo prazer naquilo que lêem, considerando a atividade leitora como 
parte integrante da sua prática social e não apenas como uma obrigatoriedade nos conteúdos 
estudados em sala de aula durante as aulas de Língua Portuguesa. Neste sentido, o texto literário 
do gênero conto será um mecanismo pelo qual aproximaremos nosso público alvo com a 
literatura, fazendo com que percebam que é uma manifestação artística cultural que representa 
uma realidade criada pelo autor, estimulando-o a conhecer a realidade social da época retratada 
na obra comparando-a com a realidade atual, aguçando sua curiosidade aprimorando a leitura 
crítica através da discussão sobre o que será lido.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANINHA FAGUNDES 
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: LEITURA E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS: Uma proposta de sujeito leitor.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura;Construção de Sentidos;Escola.
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar as atividades desenvolvidas como parte integrante 
da conclusão do curso de formação continuada dos professores da rede pública de ensino 
proporcionado pelo Governo do Estado do Paraná, por meio do Programa de Desenvolvimento 
Educacional/PDE 2013. O artigo apresenta uma proposta de ensino-aprendizagem da leitura na 
perspectiva da leitura como construtora de sentidos através da interação autor/texto/leitor. 
Apresenta a metodologia utilizada para a construção do material didático, que tem como base 
textos diversos que circulam socialmente, o professor sendo mediador das interações no 
processo ensino-aprendizagem e o leitor como sujeito de suas leituras e releituras. Apresenta 
também as reflexões da implementação na escola deste material didático e as discussões do 
Grupo em Trabalho em Rede (GTR). 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JANINHA FAGUNDES 
Orientador: Ana Josefina Ferrari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura e a construção de sentidos em textos no ensino fundamental: uma proposta de 
sujeito leitor.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; Construção de sentidos; Interação; Escola
Resumo: O material didático contemplará o ensino/aprendizagem de leitura em uma perspectiva 
da leitura como construção de sentidos através da interação autor/texto/leitor e irá propor 
metodologias de leitura que possibilitem ao aluno a reflexão e análise dos diversos fatores que 
contribuem para a construção de possíveis sentidos de um texto. O leitor sendo sujeito ativo de 
suas leituras inserido em um contexto sócio histórico diversificado e a escola como o espaço 
privilegiado para o aprendizado da leitura dos textos que circulam socialmente e o professor como 
mediador destas interações possibilitarão que o conhecimento seja realizado de forma 
significativa para o aluno. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JAQUICILENE IGNACIO DA SILVA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: Leitura: Um processo interlocutivo
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; Dialogismo; Crônica.
Resumo: Este artigo objetiva discutir, a partir do relato da proposta de intervenção pedagógica 
„ Crônica; uma conversa poética , aspectos relacionado ao ensino e aprendizagem da leitura. ‟ ‟‟
As aulas foram organizadas sob o formato de Unidade Didática e tiveram como público alvo 
alunos do ensino fundamental fase II do Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos de 
Umuarama. Pretendíamos com a proposta de ensino possibilitar a construção do conceito de 
leitura como um processo dialógico e interativo, construído a partir das marcas textuais e do 
posicionamento colaborativo e ativo do leitor no preenchimento dos vazios deixados pelo autor. As 
reflexões teórico-metodológicas foram construídas por meio do diálogo com os autores que 
reproduzem a filosofia de linguagem apresentada por Mikhail Bakhtin.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JAQUICILENE IGNACIO DA SILVA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Crônica: uma conversa, poética.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: leitura; crônica; estratégias.
Resumo: A crônica foi o gênero ‘’relativamente estável’’ aqui selecionado para mediar o diálogo e 
os encaminhamentos metodológicos destinados a compreender a leitura como um processo 
interativo. Buscou-se demonstrar as características que identificam e diferenciam a crônica dos 
demais textos do tipo narrativo – principalmente do conto. De modo sintético, tentou-se apresentar 
a genealogia do gênero, que passou do relato historiográfico à conversa poética. Ainda procurou-
se demonstrar como as diferentes estratégias utilizadas - de acordo com estilo de cada escritor – 
possibilitam a construção do gênero em questão. O trabalho fora realizado em atendimento a 
exigência do curso de formação continuada PDE. O presente material didático terá como público 
alvo, alunos do Ensino Fundamental fase II, do CEEBJA de Umuarama – PR. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JAROSLAVA TARAS 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO 
ALUNO-LEITOR DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Concepção interacionista de leitura; Estratégias de leitura; Leitura 
compartilhada; Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa.
Resumo: RESUMO: Este artigo se propõe a refletir os resultados obtidos da intervenção 
pedagógica, como parte dos trabalhos realizados durante o desenvolvimento do PDE 2013-2014 
em Língua Portuguesa. A abordagem a respeito das estratégias de leitura para alunos da Sala de 
Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa – SAALP, 6o ano do Ensino Fundamental, no 
Colégio Estadual João de Mattos Pessoa - Ensino Fundamental e Médio em Irati-Paraná 
contribuiu para a formação e o desenvolvimento do aluno, enquanto leitor ativo e crítico. A leitura 
compartilhada, com base nas ideias acerca das estratégias de compreensão leitora, sugeridas por 
Solé (1998); Menegassi (2005); Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2010) orientou o ensino 
das estratégias de leitura na formação de leitores autônomos.Foram desenvolvidas diversas 
atividades com questões textuais, inferenciais e interpretativas, oportunizando a leitura e a escrita 
interativas e compartilhadas, em que a cada dificuldade encontrada tentou-se uma intervenção 
adequada para alcançar a compreensão autônoma do aluno-leitor. Após a realização das 
atividades, percebeu-se maior interesse e empenho dos alunos, especialmente porque 
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começaram a ler os demais livros da coleção trabalhada e a escrever textos para a tradutora do 
livro estudado - “Alê que não parava de perguntar por quê – Por que vamos à escola?”, de Mattieu 
de Laubier - que se dispôs a manter contato com os mesmos por correspondências e através de 
blog para contribuir na superação das dificuldades dos alunos nos conteúdos de leitura e escrita, 
evidenciando, dessa forma, o caráter interativo da leitura e da escrita. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JAROSLAVA TARAS 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO 
ALUNO-LEITOR DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa; Estratégias de Leitura; 
Leitura Compartilhada
Resumo: Resumo: Este trabalho de intervenção pedagógica visa ao ensino das estratégias de 
leitura para alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua Portuguesa – SAALP, 6º ano do 
Ensino Fundamental, do Colégio Estadual João de Mattos Pessoa - Ensino Fundamental e Médio, 
localizado em Irati-Paraná. O objetivo geral é contribuir para a formação e o desenvolvimento do 
aluno da SAALP enquanto leitor ativo e crítico, capaz de interagir com os diferentes textos para 
responder às demandas escolares e sociais. Para tanto, desenvolveremos, durante as aulas de 
SAALP, a leitura compartilhada, com base nas ideias acerca das estratégias de compreensão 
leitora sugeridas por Solé (1998); Menegassi (2005); Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira 
(2010), os quais, fundamentando-se em pesquisadores em Psicolinguística, como Goodman 
(1987) e Smith (1991), entendem que o ensino das estratégias é necessário para a formação de 
leitores autônomos, ativos e capazes de enfrentar textos de índole muito diversa. Na proposta de 
leitura compartilhada que exerceremos no decorrer da intervenção, as estratégias são trabalhadas 
antes, durante e depois da leitura com intuito de colaborar para que os alunos de Sala de Apoio 
superem suas dificuldades em leitura e tenham um comportamento mais ativo e independente 
durante todo o processo leitor. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JEANE DOS SANTOS MORAIS CASTELUCCI 
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O gênero narrativa de aventura no processo de letramento
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
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Palavras-chave: Gênero Textual; Leitura; Escrita; Narrativas de aventura. 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar relato da implementação pedagógica, 
realizada no Colégio Estadual \"Durval Ramos Filho\", Ensino Fundamental e Médio, na cidade de 
Andirá Paraná, com uma turma de alunos de 6º ano do Ensino Fundamental, com base no projeto 
elaborado para o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) - 2013 - do Estado do 
Paraná. Para a implementação do projeto, elaborou-se um material didático por meio de uma 
Sequência Didática que teve embasamento teórico nos estudos desenvolvidos por representantes 
do interacionismo sociodiscursivo de Bronckart (1999) como também nos estudos dos 
precursores da transposição didática sobre os gêneros textuais em sala de aula Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004). Para a produção do material didático, utilizou-se o gênero narrativa de 
aventura como alternativa metodológica que pudesse desenvolver a capacidade de linguagem 
nos alunos em relação à produção e à leitura desse gênero. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JEANE DOS SANTOS MORAIS CASTELUCCI 
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero narrativa de aventura no processo de letramento.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: gênero textual,leitura,escrita
Resumo: O presente estudo surgiu da necessidade de levar à sala de aula, na disciplina de 
Língua Portuguesa, o trabalho com a produção textual e a leitura, tendo em vista que este é o 
ponto em que os professores encontram as maiores dificuldades para trabalhar com seus alunos. 
Isso porque, a tradição escolar sempre privilegiou o ensino da gramática da frase, pelo viés 
metalinguístico e normativo. Tem por objetivo: desenvolver um projeto de letramento por meio da 
apropriação do gênero “narrativa de aventura”; elaborar um modelo didático do gênero “narrativa 
de aventura”, depreendendo as dimensões ensináveis do gênero; construir uma sequência 
didática do gênero “narrativa de aventura”; desenvolver a sequência didática em um 6º ano da 
escola pública; desenvolver capacidades de linguagem nos alunos em relação à produção e 
leitura do gênero “narrativa de aventura”;elaborar diários reflexivos, os quais gerarão dados para a 
pesquisa; validar a metodologia da sequência didática no contexto aplicado, a partir dos diários e 
materiais didáticos dos alunos. O Projeto será implementado no Colégio Estadual Durval Ramos 
Filho EFMN, de Andirá, e será desenvolvido com os alunos de 6º ano do Ensino Fundamental, no 
qual será realizada a produção de uma sequência didática com o gênero “narrativa de aventura”. 
As ações que serão desenvolvidas referem-se à própria metodologia da transposição didática do 
ISD
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JENEKELLI JABLONSKI
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Método Recepcional como alternativa de ensino de literatura no ensino médio
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; literatura; Método Recepcional; ensino médio
Resumo: Este artigo, resultado do estudo do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – 
2013/2014 –, constitui-se em um instrumento de conclusão do processo do educador PDE. Dessa 
forma, explicita os resultados atingidos com a implementação da proposta de uma unidade 
didática produzida em 2013. Esse material foi aplicado a um grupo de 20 alunos do Ensino Médio 
do Colégio Estadual José de Alencar no primeiro semestre de 2014. Tal estudo apresenta um 
trabalho com a Língua Portuguesa voltado para a Literatura. Para fundamentá-lo buscou-se 
respaldo teórico na Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss, enquanto as alternativas 
metodológicas estiveram amparadas no Método Recepcional, elaborado por Maria da Glória 
Bordini e Vera Teixeira de Aguiar. A opção por essa fundamentação está relacionada ao valor que 
atribuem ao leitor como sujeito ativo no processo de aprendizagem. Dessa forma, pretende-se 
valorizar a leitura literária e sua prática de forma a desenvolver condições para que o aluno torne-
se um agente no processo de sua própria aprendizagem. Além disso, o presente trabalho também 
objetiva a contribuição com os professores que buscam melhorar suas práticas pedagógicas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JENEKELLI JABLONSKI
Orientador: CARMEN TERESINHA BAUMGARTNER - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Método Recepcional como alternativa de ensino de literatura no Ensino Médio no 
contexto do Colégio Estadual José de Alencar
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: O Método Recepcional como alternativa de ensino de literatura no Ensino Médio 
no contexto do Colégio Estadual José de Alencar.
Resumo: Esta unidade didática objetiva a busca de alternativas para o ensino de literatura. Muito 
já se discutiu e ainda se discute sobre a questão do ensino e da leitura literária, porém, o que 
vemos na prática, são poucos avanços. O que se constata em sala de aula é que os alunos leem 
pouco, e, menos ainda o texto literário. Realizam uma leitura sem qualidade e, várias vezes, 
somente por obrigação. Dessa forma, pensa-se o ensino da Literatura por meio da aplicação do 
Método Recepcional de Bordini e Aguiar (1993), embasado nos pressupostos teóricos da Estética 
da Recepção de Hans Robert Jauss (1979). Por meio desta metodologia pretende-se cativar e 
valorizar o aluno enquanto leitor, propiciar, com o texto literário, oportunidades que possa lhe 
possibilitar o desenvolvimento e ampliação de conhecimentos. O ensino da literatura deve 
proporcionar ao aluno o estabelecimento de uma relação significativa com o texto literário, de 
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forma que seus horizontes se abram e trabalhem a linguagem de modo estético. Diante disso, é 
fundamental conquistar os alunos para que façam da Literatura algo importante e significativo em 
suas vidas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOANA DIUCELI KWIATKOWSKI DISTEFANO
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: COSTUMES E TRADIÇÕES: UM RESGATE HISTÓRICO DOS ANTEPASSADOS DE 
ALUNOS DA ESCOLA DO CAMPO
Tema: Literatura e escola – concepções e práticas
Palavras-chave: : valores; leitura; memórias; Escola de Campo; familiares.
Resumo: Partindo do pressuposto de que \"não há presente sem passado e nem futuro sem 
presente\", este artigo é o resultado da implementação de uma proposta pedagógica, com foco no 
gênero “memórias literárias”, objetivando apresentar possibilidades no processo ensino 
aprendizagem da língua portuguesa, mais especificamente na área da leitura e produção textual. 
Visa contribuir com o processo de transmissão de conhecimentos culturais, sociais, fatos 
relevantes das comunidades que fazem parte da escola, buscando preservar seus conhecimentos 
tradicionais e, ainda, resgatar valores sociais, tradições e costumes entre alunos das Escolas do 
Campo e seus familiares, buscando com este trabalho valorizar as comunidades desses alunos, 
de onde os fatos e as narrativas foram colhidas, inclusive estreitando e fortalecendo laços 
familiares. Com base em entrevistas e pesquisa bibliográfica e de campo, coleta de dados, 
debates e discussões, leitura, escrita e reescrita de textos realizadas pelos alunos, promoveu-se 
uma oportunidade de reflexão para os alunos sobre sua própria história de vida e de seus 
antepassados, contribuindo para que haja um interesse maior pelas histórias sentidas e vividas 
por seus familiares, bem como suas tradições e costumes, visando a contribuição na formação de 
leitores críticos através do gênero memória literária.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOANA DIUCELI KWIATKOWSKI DISTEFANO
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: COSTUMES E TRADIÇÕES: UM RESGATE HISTÓRICO DOS ANTEPASSADOS DE 
ALUNOS DA ESCOLA DE CAMPO
Tema: Literatura e escola – concepções e práticas
Palavras-chave: Valores sociais; costumes; tradições; Escola do Campo; familiares. 
Resumo: Partindo do pressuposto de que \"não há presente sem passado e nem futuro sem 
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presente\", o objetivo geral desta Unidade Temática é resgatar valores sociais, tradições e 
costumes entre alunos das Escolas do Campo e seus familiares. Pretende-se com este trabalho 
corroborar com as ciências humanas a partir da valorização destas comunidades, de onde os 
fatos e as narrativas serão colhidas, estreitando e fortalecendo laços familiares. Com base em 
entrevistas e pesquisa bibliográfica e de campo, coleta de dados, debates e discussões, leitura, 
escrita e reescrita de textos realizadas pelos alunos, objetiva-se promover uma oportunidade de 
reflexão para os alunos sobre sua própria história de vida e de seus antepassados, contribuindo 
para que haja um interesse maior pelas histórias sentidas e vividas por seus familiares, bem como 
suas tradições e costumes, visando a contribuição na formação de leitores críticos através dos 
gêneros literários.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOCIEL DUARTE DOS SANTOS 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Performance:Oralidade,Leitura E Criação De Textos Poéticos E Musicais Em Sala De Aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Performance;Oralidade; Leitura de textos poéticos e musicais
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados e as reflexões feitas no decorrer da 
implementação do projeto “Performance, oralidade, leitura e criação de textos poéticos e musicais 
na sala de aula”, na Escola Estadual Érico Veríssimo - Ensino Fundamental. O público alvo da 
intervenção compreendeu os alunos do “9º Ano E”. As atividades propostas exigiram dos alunos 
total atenção e interação. Os estudantes passaram a ser parte integrante da aula e por isso não 
se tornaram alienados dos conteúdos, mas participaram ativamente de modo integral: corpo, 
gesto, voz, pensamento, reflexão e emoção. Trouxeram à tona, o seu potencial artístico e poético. 
A jornada de trabalho partiu da oralidade (palavra falada) indo até a leitura e a escrita (criação 
literária) e, de volta à oralidade (palavra declamada/cantada para pais, professores e colegas). O 
projeto possibilitou aos estudantes o contato com o dom da palavra em todo o seu potencial: oral 
e escrito. Aprenderam não só a declamar poemas de grandes poetas, mas os seus próprios 
poemas. Meditaram sobre o que leram sem repetir frases feitas ou sugestões dadas pelo 
professor, mas a partir de posicionamentos críticos e ideias próprias acerca do que leram. Muitos 
descobriram que podiam cantar mas não haviam percebido isto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOCIEL DUARTE DOS SANTOS 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Performance:Oralidade, Leitura e Criação de Textos Poéticos e Musicais em Sala de Aula.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: performance
Resumo: Sou professor, leciono Língua Portuguesa para as turmas do 9º ano, e foi para elas que 
fiz este projeto de intervenção pedagógica; pensando no aluno adolescente, que tem acesso a 
internet, a jogos eletrônicos, , a celulares, a aparelhos de mp3 e a outras tecnologias. Elaborei 
atividades que propositalmente exigem do aluno sua total atenção e interação. A ideia principal 
deste projeto é usar a performance, que geralmente na sala de aula fica restrita ao professor, 
como meio pedagógico. Mas o que é performance? É o momento em que artista/performer e 
público interagem num único espaço e tempo. Trazer à tona, aos alunos do 9º ano, o seu 
potencial artístico e poético, é um dos nossos objetivos enquanto professor. Assim, nossas aulas 
se pretendem dinâmicas e também reflexivas, utilizando-nos de canções, vídeos, declamações de 
poemas gravados ou ao vivo, enfim, de todo um aparato que leve o aluno de volta à essência da 
arte em forma de música e poesia; fazer com que esse aluno reflita sobre o material dado em sala 
de aula e, após a reflexão, possa criar, a partir do que leu e ouviu, um novo material, uma nova 
canção, um novo poema. Levar esse aluno numa jornada que vai da oralidade (a palavra falada) 
até a leitura e a escrita (criação literária) e de volta à oralidade (palavra declamada/cantada para 
pais, professores e colegas) é o que projetamos como circuito performático e literário. Que nossos 
alunos possam ter contato com o dom da palavra em todo o seu potencial: oral e escrito. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOICE LORENZETTI 
Orientador: Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Ensino e aprendizagem de leitura: explorando os contos de fadas na construção do 
imaginário infanto-juvenil
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Formação do leitor; Imaginário; Contos de fadas.
Resumo: A prática frequente da leitura faz-se necessária para que o indivíduo se constitua num 
leitor assíduo e competente uma vez que, quanto mais os livros estiverem presentes no seu dia a 
dia, mais rápido o ler por prazer, a fantasia, a fluência e as competências linguísticas, surgirão. 
Por isso, o gênero contos de fadas tornou-se fundamental, nas aulas de Língua Materna, pois o 
professor, ao oferecer esse gênero, aguça a imaginação e amplia os horizontes de expectativas 
dos jovens leitores. Ler, contar, ouvir e explorar os contos de fadas é essencial para que os alunos 
vivam a viagem imaginária a que cada história acena e os contos de fadas contribuem muito, na 
medida em que ajudam as crianças a entenderem um pouco melhor o mundo que as cercam, 
como também contribuem no desenvolvimento da imaginação infantil e na formação de sua 
personalidade. Neste processo, a escola tem papel extremamente importante, pois poderá ser 
uma alternativa de fortalecimento durante a construção dos conceitos morais e éticos das 
crianças, tendo os contos de fadas como forte aliado.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOICE LORENZETTI 
Orientador: Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino e aprendizagem de leitura: explorando os contos de fadas na construção do 
imaginário infanto-juvenil.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Formação do leitor; Imaginação; Contos de fadas
Resumo: A prática frequente da leitura faz-se necessária para que o indivíduo se constitua num 
leitor assíduo e competente uma vez que, quanto mais os livros estiverem presentes no seu dia a 
dia, mais rápido o ler por prazer, a fantasia, a fluência e as competências linguísticas, surgirão. 
Por isso, o gênero contos de fadas tornou-se fundamental, nas aulas de Língua Materna, pois o 
professor, ao oferecer esse gênero, aguça a imaginação e amplia os horizontes de expectativas 
dos jovens leitores. Ler, contar, ouvir e explorar os contos de fadas é essencial para que os alunos 
vivam a viagem imaginária a que cada história acena e os contos de fadas contribuem muito, na 
medida em que ajudam as crianças a entenderem um pouco melhor o mundo que as cercam, 
como também contribuem no desenvolvimento da imaginação infantil e na formação de sua 
personalidade. Neste processo, a escola tem papel extremamente importante, pois poderá ser 
uma alternativa de fortalecimento durante a construção dos conceitos morais e éticos das 
crianças, tendo os contos de fadas como forte aliado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSEANE CINTIA PIECHNICKI
Orientador: Djane Antonucci Correa - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Mídias internet e impressa: propostas metodológicas para práticas significativas de escrita
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua Portuguesa; escrita; tecnologias.
Resumo: Este artigo apresenta o resultado final da aplicação do projeto intitulado: Mídias internet 
e impressa: propostas metodológicas para práticas significativas de escrita que compõe o 
Programa de Desenvolvimento Educacional/SEED. A proposta foi elaborada de março a 
dezembro de 2013 e implementada de fevereiro a julho de 2014, no Colégio Estadual Manoel 
Ribas, município de Telêmaco Borba, o qual verificou como os recursos disponíveis na internet 
podem contribuir com o despertar e o interesse pela autoria de textos, bem como com a 
apropriação da escrita, além de ter identificado algumas das potencialidades e limitações de 
recursos da internet na prática pedagógica.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSEANE CINTIA PIECHNICKI
Orientador: Djane Antonucci Correa - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mídias internet e impressa: propostas metodológicas para práticas significativas de escrita.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Escrita; Mídias.
Resumo: Entende-se que no meio escolar, a criação de espaços diferenciados que oportunizem a 
participação interativa e a construção individual e coletiva, utilizando-se das novas formas de 
linguagem são, sem dúvida, um grande desafio para professores de Língua Portuguesa. Desta 
forma, intenciona-se por meio deste caderno pedagógico, apresentar propostas metodológicas 
utilizando-se das mídias impressa e internet, na tentativa de aproximar a realidade vivenciada 
pelos educandos à realidade escolar, oportunizando, desta forma, práticas que dinamizem e 
tornem as atividades de práticas da escrita mais atrativas e interessantes para os alunos. Na 
metodologia está previsto o desenvolvimento de oficinas de prática da escrita com atividades 
individuais e coletivas utilizando-se das mídias impressa e internet. Espera-se que os alunos se 
sintam motivados a desenvolver as atividades de práticas da escrita, se interessem pela autoria 
de textos e, principalmente, compreendam a importância da produção e fluência textual. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSE AUGUSTO DE MELLO 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Erotismo na literatura como forma de incentivo à leitura no Ensino Médio.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Erotismo;Literatura; leitura.
Resumo: Este projeto busca desenvolver o gosto pela leitura da literatura clássica, utilizando-se 
do erotismo apresentado nas obras literárias que fazem parte do conteúdo do ensino de Língua 
Portuguesa para o Ensino Médio. Tal trabalho, que está amparado nos pressupostos teóricos da 
Linguística Aplicada, relacionará literatura clássica, literatura contemporânea e vida real. Para 
desenvolvê-lo, sustentamos nossas afirmações em Amora (2009), Cândido (1995), Coutinho 
(1978), Felipe (1999), Glasser (2012), Machado (2001), Paraná (2008), Paz (1993), entre outros. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_jose_augusto_de_mello.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_port_pdp_joseane_cintia_piechnicki.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSE AUGUSTO DE MELLO 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: EROTISMO NA LITERATURA COMO FORMA DE INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO 
MÉDIO.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Erotismo;Literatura; leitura.
Resumo: Este projeto busca desenvolver o gosto pela leitura da literatura clássica, utilizando-se 
do erotismo apresentado nas obras literárias que fazem parte do conteúdo do ensino de Língua 
Portuguesa para o Ensino Médio. Tal trabalho, que está amparado nos pressupostos teóricos da 
Linguística Aplicada, relacionará literatura clássica, literatura contemporânea e vida real. Para 
desenvolvê-lo, sustentamos nossas afirmações em Amora (2009), Cândido (1995), Coutinho 
(1978), Felipe (1999), Glasser (2012), Machado (2001), Paraná (2008), Paz (1993), entre outros. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSI MARIA TOSO 
Orientador: Adenize Aparecida Franco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Amor irônico: o real e o ficcional
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Conto; Amor; Realidade; Ficção; Leitura.
Resumo: Este artigo tem por objetivo divulgar os resultados da implementação da Proposta de 
Intervenção Pedagógica realizada em uma turma do terceiro ano do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Miguel Dias EFM, na cidade de Joaquim Távora. A pesquisa em pauta fundamenta-se 
em uma proposta de trabalho baseada no gênero textual conto, visto que um dos problemas 
abordados constantemente na escola é o desinteresse dos alunos pela leitura, o que ocasiona 
dificuldades de aprendizagem e baixo desempenho em relação à compreensão dos textos que 
leem. A fim de obter resultados satisfatórios e romper o distanciamento com a leitura literária, 
foram propiciadas 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. A escolha dos textos pautou-se 
no eixo temático “amor e ironia”, devido ao reconhecimento da banalização do amor nos dias 
atuais, há uma necessidade de se trabalhar o tema no contexto lendário e no contexto real, a 
escolha também se justifica pela percepção da efemeridade dos relacionamentos amorosos e 
pela quantidade de obras literárias que recorrem a essa temática. Quanto à fundamentação 
teórica, o presente trabalho é produto do projeto de pesquisa baseado no Método Recepcional 
que está alicerçado na Estética da Recepção e na Teoria do Efeito, o método em questão valoriza 
o papel do leitor como parte do processo de produção da obra, isto é, o leitor.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JOSI MARIA TOSO 
Orientador: Adenize Aparecida Franco - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Amor irônico: o real e o ficcional
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Conto; Amor; Realidade; Ficção; Leitura.
Resumo: Esta unidade didática de Língua Portuguesa apresenta uma proposta de trabalho 
baseada no gênero textual conto, como uma alternativa para enriquecer a leitura e aperfeiçoar, 
por meio de atividades, as práticas de escrita e produção oral, visto que um dos problemas 
abordados constantemente na escola é o desinteresse dos alunos pela leitura, o que ocasiona 
dificuldades de aprendizagem e baixo desempenho em relação à compreensão dos textos que 
leem. As atividades elaboradas estão baseadas na Teoria do Efeito e na Estética da Recepção. As 
DCEs apontam como modelo metodológico o Método Recepcional indicado pelas pesquisadoras 
Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar. Desse modo, todas as atividades elaboradas nesta 
unidade didática são sistematizadas a partir das cinco etapas descritas no método. O principal 
objetivo deste trabalho é motivar os alunos para a leitura de textos literários e não literários, com 
ênfase nos contos, ampliando seu conhecimento de mundo para que se torne um leitor crítico e 
proficiente, capaz de produzir e compreender textos com maior competência.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE DE FATIMA PADIA
Orientador: Mirian Schroder - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: FAMÍLIA E VALORES EM CONTOS E CRÔNICAS
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; produção; conto; crônica; sequência didática.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar as ações e experiências resultantes da 
aplicação da Proposta de Intervenção Pedagógica intitulada: “Família e valores: de Machado de 
Assis a Luis Fernando Verissimo”, que contemplou alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da 
Escola Estadual Graciliano Ramos. O trabalho foi produzido com a intenção de promover a 
intertextualidade e aperfeiçoar a leitura com auxílio da produção escrita (DOLZ, 1995). 
Considerou-se, neste trabalho, que é impossível pensar em comunicação a não ser por meio dos 
gêneros. Para encaminhar as atividades de leitura e de escrita de contos e crônicas, optou-se 
pela metodologia da sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), modelo 
este que parte de uma produção inicial para diagnosticar e trabalhar com as dificuldades 
demonstradas pelos alunos e assim, por meio de módulos de exercícios, saná-las e chegar a uma 
produção final dos gêneros citados.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JULIANE DE FATIMA PADIA
Orientador: Mirian Schroder - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: FAMÍLIA: DE MACHADO DE ASSIS A LUIS FERNANDO VERISSIMO.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; produção; conto; crônica; sequência didática.
Resumo: A presente Proposta de Intervenção Pedagógica desenvolve-se a partir da leitura de 
contos de Machado de Assis e crônicas de Luís Fernando Veríssimo sobre o tema: família e 
valores e objetiva promover a intertextualidade e aperfeiçoar a leitura com auxílio da produção 
escrita (DOLZ, 1995). Para encaminhar as atividades de leitura e de escrita dos gêneros citados, 
opta-se pela metodologia da sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 
modelo este que parte de uma produção inicial para diagnosticar e trabalhar com as dificuldades 
demonstradas pelos alunos e assim por meio de módulos de exercícios, sanar as dificuldades e 
chegar a uma produção final dos gêneros citados. Considera-se nesta PDP que é impossível 
pensar em comunicação a não ser por meio de gêneros e acredita-se que a escrita contribui 
significativamente para uma leitura crítica e profícua. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JUSSIANE PALU 
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O ensino da leitura na perspectiva do letramento
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Práticas de leitura e escrita; Processo de letramento; Gêneros textuais; 
Processo de ensino-aprendizagem.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem da 
leitura e, dessa forma, promover o desenvolvimento de atividades que potencializem o letramento 
crítico de duas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Joaquim de Oliveira 
Franco, em Mandirituba – PR. Nessa perspectiva, as práticas de leitura e escrita relatadas aqui 
buscaram aproximar o trabalho realizado em sala de aula com as experiências e situações 
vivenciadas pelos próprios estudantes para que estes encontrem sentido naquilo que estão lendo 
e aprendendo e, dessa forma, experimentem a sensação de se tornarem produtores de textos 
necessários à vida cidadã. Assim, a necessidade de novas perspectivas para o ensino da leitura 
no ensino básico justifica o presente estudo. Também, a necessidade de amenizar as dificuldades 
dos educandos em interpretar, compreender e argumentar, que são processos básicos para uma 
participação ativa na sociedade. No transcorrer dos trabalhos, verificou-se que o desenvolvimento 
de novas práticas de leitura-escrita contribuíram para despertar o prazer da leitura e ampliou a 
capacidade de os estudantes adequarem o próprio discurso às diferentes situações 
comunicativas, assim como contribuiu para o domínio das capacidades de interação, avaliação e 
réplica ativa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: JUSSIANE PALU 
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino da leitura na perspectiva do letramento
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; letramento; gênero textual; sociedade.
Resumo: A aprendizagem da leitura é fundamental para a integração do indivíduo no seu 
contexto sócio-econômico e cultural. O ato de ler abre novas perspectivas às pessoas, permitindo-
lhes posicionar-se criticamente diante da realidade. O cidadão que não tenha as habilidades de 
leitura está condenado ao fracasso escolar e à exclusão social. Pelas dificuldades constatadas na 
área da linguagem oral e escrita, na interpretação de textos nas diversas disciplinas, faz-se 
necessário propiciar condições para que o estudante elabore sua própria relação com a leitura.A 
presente unidade didática está baseada na proposta sociointeracionista, a qual constitui-se por 
meio da interação do estudante com seu meio social. Com este trabalho pretendemos fazer com 
que os alunos aprendam a ler e produzir textos tendo como ponto de partida o gênero “memórias 
literárias”, ampliando assim seus conhecimentos de linguagem e suas possibilidades de 
participação social. Espera-se, com esse trabalho, que o aluno desenvolva sua formação 
intelectual e crítica. Enfim, que se constitua em um sujeito leitor emancipado, reflexivo, 
questionador e, principalmente, atuante na sociedade em que vive.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KARIN VANIESSA ANDRIOLA 
Orientador: Daniela Silva da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: MÚSICA E LITERATURA: PRÁTICAS DE ENSINO A PARTIR DA ESTÉTICA DA 
RECEPÇÃO.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Leitura; Música; Ditadura; Estética da Recepção.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir do debate 
entre literatura e música, utilizando a Estética da Recepção e a Melopética como forma de 
exercitar a leitura de textos literários com os alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Dom 
Carlos de Palmas-PR, onde se buscou compreender, a partir das relações entre essas duas 
áreas, o período histórico brasileiro compreendido entre os anos de 64 e 85. Para tanto se tomou 
como corpus de estudo o conto “Os sobreviventes”, de Caio Fernando de Abreu, e o poema 
“Voltas para casa”, de Ferreira Gullar. O trabalho se justificou por apresentar uma proposta 
metodológica para as aulas de literatura, pondo em diálogo a música, o conto e o poema como 
fontes para problematizar um tema: a ditadura militar no Brasil, que pode servir para reflexão do 
contexto atual dos alunos, tendo em vista as diversas manifestações sociais dos dias de hoje. 
Sendo assim, lidamos com o debate entre as mudanças sociais, políticas e culturais das décadas 
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de 60, 70 e 80, proporcionando, então, uma forma de os alunos pensarem a leitura como uma 
maneira de comunicação e interação entre leitor/autor/texto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KARIN VANIESSA ANDRIOLA 
Orientador: Daniela Silva da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Música e Literatura: práticas de ensino a partir da estética da recepção
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Literatura; Leitura; Música; Ditadura. 
Resumo: Tendo como base o período da ditadura militar no Brasil, pretende-se mudar a 
metodologia de ensino da literatura, não usando a periodização das escolas literárias,mas sim a 
estética da recepção como forma de ressignificar a leitura literária. Sabendo da importância de se 
trabalhar com metodologias diferenciadas, concluiu-se que a estética da recepção vem contribuir 
com uma forma de leitura em que se valoriza o diálogo entre leitor/obra/autor o que irá auxiliar na 
hermenêutica do texto, uma vez que essa aproximação entre leitor/obra/autor permitirá atingir o 
horizonte de expectativas do leitor permitindo, dessa forma, contribuir com a qualidade do ensino-
aprendizagem 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KATIA MERY FELIPE 
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A representação do sujeito feminino nas propagandas: memória e atualidade
Tema: Linguísica Aplicada
Palavras-chave: análise de discurso. propagandas. sujeitos-femininos.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com o trabalho cujo propósito era 
desenvolver a prática de leitura de propagandas, junto aos alunos do 9º. ano, do Colégio Estadual 
João Cavalli da Costa – EFM, município de Palmital/Pr, nas aulas de Língua Portuguesa. Mais 
especificamente, procuramos verificar como o sujeito-feminino vem sendo representado, ao longo 
dos tempos, pela mídia, em diversas materialidades, tais como músicas, vídeos e outros textos 
que vem de outros domínios do saber, bem como quais efeitos de sentido e ideologias delas 
irrompem. Para tanto, tomamos por base os pressupostos teóricos da Análise de Discurso, tal 
como fundada por Michel Pêcheux, na França, e reterritorializada por Eni Orlandi, no Brasil.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KATIA MERY FELIPE 
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A representação do sujeito feminino nas propagandas: memória e atualidade.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Análise do Discurso; Propagandas; Sujeitos Femininos.
Resumo: O presente projeto tem como propósito desenvolver a prática de leitura de propagandas 
pelo viés da Análise de Discurso, tendo em vista a dificuldade que os alunos apresentam nessa 
área. O principal objetivo é, portanto,  desenvolver  “gestos de interpretação” nas aulas de Língua 
Portuguesa, com alunos de 9º. Ano. Para isso, procuraremos, especificamente, compreender 
quais imagens dos sujeitos femininos circulam na mídia, em diversas campanhas publicitárias 
antigas e atuais. As quais serão relacionadas com músicas e vídeos atuais e antigos que 
representam os sujeitos femininos em nossa sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KESIA FERNANDES 
Orientador: Neil Armstrong Franco de Oliveira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: OS GÊNEROS JORNALÍSTICOS NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: A 
ELABORAÇÃO DE JORNAL COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA LEITURA E 
PRODUÇÃO ESCRITA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Produção Escrita; Gêneros jornalísticos; elaboração de 
jornal.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados e discussões da prática pedagógica sobre leitura e 
produção escrita por meio dos gêneros discursivos da esfera jornalística. O trabalho está 
fundamentado na noção bakhtiniana de linguagem e de gêneros do discurso, nas Diretrizes 
Curriculares de Língua Portuguesa para o Estado do Paraná e nas proposições de Vygotsky, que 
enfatizam o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento humano. A 
prática pedagógica teve como objetivo a elaboração de um jornal visando à melhoria da produção 
escrita dos alunos. Para alcançar nossos objetivos foram realizadas atividades de observação e 
análise dos conhecimentos prévios dos alunos, revisão das características dos gêneros textuais, 
análise e leitura de diferentes tipos de jornais e dos gêneros discursivos presentes nos mesmos, 
produção e distribuição de um jornal da classe. Participaram do projeto alunos do 9º ano, período 
vespertino, do Colégio Estadual Corumbataí do Sul, no decorrer do primeiro semestre de 2014. 
Pudemos observar que em algumas aulas, especialmente as iniciais, os alunos sentiram 
dificuldades para refletir sobre o tema abordado e, sobretudo, em identificar as características dos 
gêneros textuais. Porém, no decorrer dos trabalhos houve melhoria dos conhecimentos dos 
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gêneros o que ficou evidenciado nas produções de textos realizadas pelos alunos para a 
produção do jornal. Consideramos que a execução do projeto pode contribuir para a melhoria do 
pensamento crítico e reflexivo e para a formação e desenvolvimento de alunos leitores/escritores.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: KESIA FERNANDES 
Orientador: Neil Armstrong Franco de Oliveira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os gêneros jornalísticos nas séries finais do Ensino Fundamental: a elaboração de jornal 
como ferramenta didático-pedagógica para leitura e produção escrita
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros jornalísticos; elaboração de jornal; instrumento 
didático- pedagógico. 
Resumo: Este Material Didático apresenta atividades de leitura e produção escrita por meio dos 
gêneros discursivos da esfera jornalística. A elaboração de um jornal visando a melhoria da 
produção escrita dos alunos do 9º ano é o objetivo principal desta Unidade Didática. O material 
está fundamentado na noção bakhtiniana de linguagem e gêneros do discurso, nas Diretrizes 
Curriculares de Língua Portuguesa para o Estado do Paraná, nas proposições de Vygotsky, que 
enfatizam o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento humano. Nas 
atividades, procuraremos, após a observação e análise dos conhecimentos prévios dos alunos, 
fazer uma revisão das características dos gêneros textuais, análise e leitura de diferentes tipos de 
jornais e os gêneros discursivos presentes nos mesmos, produção e distribuição de um jornal da 
classe. Esperamos que este Material Didático possa contribuir para a melhoria do pensamento 
crítico e reflexivo e para a formação e desenvolvimento de alunos leitores/escritores. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LAODERENE BATTISTELLA 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A ORALIDADE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO CEEBJA
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Seminário, gênero oral; práticas escolares; valorização do saberes.
Resumo: Este artigo é de caráter pedagógico, tendo como foco a necessidade de desenvolver 
um trabalho dinâmico, envolvendo a modalidade oral na escola e apresentar os resultados das 
unidades temáticas desenvolvidas em sala de aula a partir de enfoques do uso da oralidade. 
Torna-se importante apresentar que com o uso de algumas intervenções didáticas é possível 
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exercitar a produção oral, já que o ensino da língua materna privilegia atividades de leitura e 
escrita. O artigo traz exemplos de atividades vivenciadas em uma turma do ensino Médio do 
CEEBJA – Matelândia, Ensino Fundamental e Médio que comprovam e valorizam os saberes 
compartilhados numa interação entre educador e educandos demonstradas por meio da 
montagem e apresentação de seminário. A pesquisa bibliográfica, que fundamentou a proposta, 
esteve voltada para autores que abordam temas e conceitos relacionados à aprendizagem; ao 
trabalho com gêneros orais em sala de aula; à exposição oral e aos Parâmetros curriculares que 
regem a modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos. O estudo integra a pesquisa do 
projeto PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) e oportunizou ao aluno reconhecer-se 
como membro ativo na construção das práticas escolares, considerando que a modalidade oral 
amplia as possibilidades de inserção social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LAODERENE BATTISTELLA 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: SEMINÁRIO: A ORALIDADE NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
NO CEEBJA
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Pesquisa; estratégias; gênero expositivo.
Resumo: A proposta do trabalho, propõe desenvolver com estudantes do ensino Médio do 
CEEBJA um projeto de encaminhamento ao Gênero Textual SEMINÁRIO, que se concretiza na 
Oralidade, embora esteja pautado na escrita. As atividades têm o objetivo de desenvolver a 
capacidade para compreender e desenvolver um seminário. Esta proposta é uma forma de 
orientação para o desenvolvimento oral dos estudantes, já que a habilidade de comunicar é um 
pré-requisito no mundo competitivo. O seminário remete os estudantes a um procedimento 
metodológico, que supõe o uso de técnicas para estudo, pesquisa e reflexões dos assuntos, em 
grupo ou até individualmente, sobre o assunto determinado. A organização do desenvolvimento 
do trabalho seguirá a temática da exposição Oral como atividade de linguagem em ações 
coletivas e em alguns momentos em ações individuais. O estudo contribui para a construção de 
uma metodologia de ensino do seminário na escola através de uma intervenção didática sobre a 
ação dos estudantes e posteriormente da avaliação dos resultados obtidos. Todos os estudantes 
da turma, deverão participar na apresentação, usando além da Exposição Oral, estratégias de 
maneira a possibilitar a compreensão da audiência. O seminário oferece uma oportunidade 
favorável para o ensino de algumas práticas letradas importantes tanto para a vida escolar dos 
estudantes como para o exercício da cidadania numa sociedade cada vez mais complexa.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LAURI LUIZ TOASSI 
Orientador: STANIS DAVID LACOWICZ - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E O ENSINO DE LITERATURA NA ESCOLA.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: literatura brasileira; ensino; estética da recepção; São Bernardo.
Resumo: Este trabalho nasce da necessidade de refletir sobre as práticas pedagógicas utilizadas 
pela maioria dos professores de Literatura e as relações de cristalização dessas práticas, bem 
como apresentar aos professores subsídios teóricos embasados na Estética da Recepção que 
apontem caminhos alternativos no âmbito do ensino de Literatura e possam contribuir para 
despertar o leitor adormecido em cada estudante e impulsioná-lo à condição de leitor estético e 
crítico. Além disso, apresenta um aprofundamento teórico com a busca de novos 
encaminhamentos metodológicos que auxiliem aos professores de Literatura a se desvencilharem 
das abordagens tradicionais, proporcionando aos alunos o envolvimento com a literatura. As 
reflexões teóricas tomaram por base as discussões sobre a prática em sala de aula, realizadas no 
grupo de trabalho conduzido como parte do desenvolvimento do projeto de PDE do autor. Essas 
discussões envolveram a análise sobre as possibilidades de trabalho com a obra São Bernardo, 
de Graciliano Ramos, a partir dos pressupostos da Estética da Recepção.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LAURI LUIZ TOASSI 
Orientador: STANIS DAVID LACOWICZ - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexões sobre ensino de Literatura segundo os pressupostos teóricos e metodológicos 
da Estética da Recepção: uma proposta de trabalho com a obra São Bernardo, de Graciliano 
Ramos.
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Literatura; Estética da Recepção; São Bernardo.
Resumo: As aulas de Literatura se constituem como momento ímpar dentro do contexto escolar, 
possibilitando ao professor que, por meio dos textos literários, promova o despertar dos 
estudantes para a beleza estética da arte e seu caráter transformador na vida social. No entanto, 
observa-se que grande parte dos professores encontram dificuldades nesta atividade. Apesar das 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná apontarem para os pressupostos teóricos da Estética 
da Recepção e da Teoria do Efeito, a maioria dos professores de Literatura utiliza em suas aulas 
metodologias ditas tradicionais. Os estudos literários dão-se a partir do estilo de época, fazendo-
se o reconhecimento das características das Escolas ou Períodos Literários, dos principais 
autores e obras numa perspectiva enciclopédica, em detrimento do leitor. Esta Produção Didático-
pedagógica busca um aprofundamento teórico com a busca de novos encaminhamentos 
metodológicos que proporcionem aos professores de Literatura se desvencilharem das 
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abordagens tradicionais, permitindo aos alunos o envolvimento com a literatura. Nesse sentido, o 
estudo da Estética da Recepção, que atribui ao leitor um papel ativo no processo de leitura, torna-
se uma tentativa para que as aulas de Literatura proporcionem aos alunos o vislumbramento da 
beleza estética das obras literárias. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O CINEMA NA SALA DE AULA COMO APOIO AO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Cinema. Gênero. Leitura; Educação; Método recepcional.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo explanar sobre a utilização do cinema como recurso 
e instrumento pontencializador nas aulas de língua portuguesa com atenção voltada às leituras 
multigenéricas, a fim de despertar o interesse e o aprendizado do aluno, visto que a linguagem 
cinematográfica é um importante caminho no processo de ensino-aprendizagem, que abre espaço 
para ativar e socializar o conhecimento. A inclusão de estratégias inovadoras ligadas ao 
desenvolvimento do processo de ensino é fundamental para o aprimoramento das práticas 
pedagógicas e a adaptação e ajustamentos às demandas e mudanças socioculturais com o 
objetivo de levar a uma formação integral dos alunos. O trabalho foi fundamentado nos estudos 
sobre o uso do cinema na sala de aula, estruturado na perspectiva do Método Recepcional de 
Bordini e Aguiar (1993), tendo como proposta a abordagem de um tema pré-estabelecido e 
delimitador, no caso, o “Carpe Diem”.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS
Orientador: Dina Tereza de Brito - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O cinema na sala de aula como apoio ao ensino de Língua Portuguesa.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Cinema; Leitura; Língua Portuguesa; Gênero.
Resumo: O presente trabalho está embasado na possibilidade de utilizar o cinema como apoio às 
aulas de língua portuguesa, compreendendo-o como uma arte que tem sua própria linguagem, 
mas que dialoga com as outras áreas do conhecimento, visto que o cinema constitui-se em um 
dos variados modos de expressão cultural da sociedade contemporânea. Esta produção em forma 
de unidade didática será desenvolvida observando a aprendizagem dos alunos durante as aulas, 
fundamentada nos estudos sobre o uso do cinema na sala de aula, apoiados nos trabalhos de 
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Napolitano (2003), Duarte (2009), Xavier (2008), Jullier e Marie (2009), Metz (1980), e estruturada 
na perspectiva do Método Recepcional de Bordini e Aguiar (1993), tendo como proposta a 
abordagem de um tema pré-estabelecido que, para esta unidade, ficou sendo o “Carpe Diem”. A 
intenção é desenvolver e criar através do tema proposto, tendo o gênero fílmico como fio 
condutor, situações em que os alunos tenham oportunidade de refletir sobre as suas leituras 
numa perspectiva intertextual como forma de ampliar os conhecimentos lingüísticos, pois o 
cinema, como prática educativa, permite aguçar os alunos a desenvolver novas formas de 
compreender temas, assuntos e/ou conteúdos tratados em sala de aula. A necessidade de 
explorar o cinema transforma o educador em mediador, assim a contextualização do conteúdo 
abordado nas obras audiovisuais fornece um sentido didático e possibilita o aprimoramento do 
aprendizado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEDA MARINA DE ANDRADE GRUCHOSKI 
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Aluno: autor de suas histórias e vivências.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Análise linguística; Escrita; Reescrita.
Resumo: A implementação da produção didático-pedagógica “Aluno: autor de suas histórias e 
vivências” foi um trabalho de leitura com vistas a alcançar produções escritas adequadas aos 
gêneros solicitados, aprimorando-se a competência escrita do estudante. Para tanto, foram 
propiciadas duas situações de escrita, em prol de inclusão social, uma vez que é preciso 
conhecer e utilizar a língua materna e suas estruturas, as quais têm uso social recorrente. O 
ambiente de sala de aula foi palco de trabalho contínuo de leitura, releitura, escrita e reescrita, e o 
aluno foi orientado a pensar o que escrever, para quem escrever, em que formato e sabendo em 
que meio circularia a sua produção. Tal trabalho tem enfatizado o hábito da leitura seguido de 
uma indicação de escrita. Em toda prática estiveram presentes os procedimentos de leitura, 
estudo e análise do texto, com ênfase na análise linguística. A leitura priorizou o gênero narrativa 
fantástica e de aventura, já as produções, que tiveram repercussão no ambiente escolar, 
priorizaram a carta, com direito a carta-resposta, e a narrativa de aventura, postada no e-mail da 
turma. O trabalho foi bastante significativo, envolvente e tem sido estímulo para outras leituras e 
produções.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEDA MARINA DE ANDRADE GRUCHOSKI 
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Aluno: autor de suas histórias e vivências.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; produção textual; reescrita.
Resumo: A produção didático-pedagógica “Aluno: autor de suas histórias e vivências” é um 
trabalho de leitura com vistas a aprimorar a competência escrita dos alunos. Escrever bem é uma 
das habilidades que se espera de quem frequenta a escola E, para escrever bem é preciso ter 
leitura. Portanto, escrita e leitura estão entrelaçadas nas atividades propostas. Além disso, 
constam outros objetivos, tais como possibilitar o contexto de produção por meio de leituras de 
narrativas de aventura, primando pela valorização da escrita do aluno, além da refacção textual 
para enriquecer e adequá-lo aos padrões esperados para a idade e série. Com relação à 
metodologia, as atividades partem das leituras de narrativas de aventura, gênero da esfera 
literária, nas quais serão investigados narrador, personagens, tempo e espaço, discursos direto e 
indireto, parágrafos, ortografia. Em cada texto lido produções serão realizadas, quer sejam de um 
parágrafo ou de um texto narrativo. Tais produções serão corrigidas pelo aluno e pelo professor e, 
reescritas para garantir o aprendizado. O último texto produzido será postado num blog com 
acesso da comunidade escolar. A unidade didática está alicerçada em diferentes leituras, 
primordialmente nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEILA APARECIDA KELLER 
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O CONTO FANTÁSTICO PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO: UMA FERRAMENTA 
PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR COMPETENTE/CRÍTICO.
Tema: Ensino e Aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Letramento literário; Contos Fantásticos; José J. Veiga; Peças radiofônicas.
Resumo: O letramento literário se apresenta como uma proposta de iniciação e ampliação da 
educação literária cujo objetivo fundamental é o de formar comunidades de leitores que se iniciam 
nas práticas de leitura do texto literário na escola, mas que irão além dela, porque oportunizarão 
aos alunos uma maneira própria de “ver e viver o mundo”. Portanto, o conhecimento de como 
esse mundo é articulado, como ele age sobre nós, não eliminará seu poder, porque fortalecido se 
apoiará no conhecimento que ilumina, fugindo da escuridão da ignorância. (COSSON, 2007, 
p.29). Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de letramento 
literário a partir da leitura de contos fantásticos do escritor brasileiro José J. Veiga e da escrita de 
adaptações destes contos, utilizando o rádio como veículo de socialização destas produções. 
Para tanto, este trabalho é norteado pela concepção interacionista da linguagem postulada por 
Bakhtin e Volochinov e, consequentemente, é pautada na noção de gênero discursivo, no qual 
estão implicadas as condições de produção, de circulação e recepção. Assim, as considerações 
aqui apresentadas são resultados da implementação de um projeto de pesquisa que procurou 
buscar meios para formar leitores competentes e críticos, capazes de atuar na sociedade em que 
vivem. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_port_artigo_leila_aparecida_keller.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_port_artigo_leila_aparecida_keller.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_port_pdp_leda_marina_de_andrade_gruchoski.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEILA APARECIDA KELLER 
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento literário: do conto à peça radiofônica
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Letramento literário; Contos fantásticos; Peça Radiofônica.
Resumo: O letramento literário se apresenta como uma proposta de iniciação e ampliação da 
educação literária cujo objetivo fundamental é o de formar comunidades de leitores que se iniciam 
nas práticas de leitura do texto literário na escola, mas que irão além dela, porque oportunizarão 
aos alunos uma maneira própria de “ver e viver o mundo”. Nesse sentido, esse caderno didático 
pedagógico tem por objetivo trabalhar com contos do Realismo Fantástico e sua transposição 
para peça radiofônica, como forma de promover o letramento literário dos alunos do 8º ano do 
Colégio Estadual Abraham Lincoln – Ensino Fundamental e Médio, localizado no município de 
Kaloré /PR.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEILA CRISTIANE MARTINELLO 
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: As Lendas da Cultura Paranaense na Formação de Leitores
Tema: Literatura e Escola : Concepções e Práticas
Palavras-chave: Leitura; Lendas Paranaenses; Estratégias. Análise Discursiva.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados dos trabalhos advindos do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, denominado “As Lendas da Cultura Paranaense na Formação de 
Leitores” que foi desenvolvido com alunos do 6o Ano do Colégio Estadual do Campo Alto Alegre, 
na cidade de Quedas do Iguaçu. Este trabalho é apresentado como etapa final do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE 2013). O pressuposto que deu sustentação a este trabalho 
foi alicerçado na Análise do Discurso preconizando o reconhecimento do lendário paranaense 
com textos explorados provenientes da cultura popular e sua importância no cotidiano sócio-
cultural, despertando a curiosidade sobre as condições históricas do povo paranaense, 
oportunizando momento de reflexão a partir de uma leitura mais crítica e discursiva, explorando 
oralmente fatos cotidianos e estimulando a produção escrita de lendas criadas a partir do 
imaginário, destacando a região onde vivem. Para que se conseguisse alcançar os objetivos 
propostos, o trabalho foi desenvolvido juntamente com a comunidade escolar, com atividades 
cooperativas e dinâmicas, onde foram explorados criatividade e o imaginário dos alunos 
considerando os vários sentidos do texto, comportando tanto “o dito” quanto “o não dito” na 
construção do sentido. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEILA CRISTIANE MARTINELLO 
Orientador: Sandra Mara da Silva Marques Mendes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UM MARAVILHOSO PASSEIO PELO LENDÁRIO DO PARANÁ
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; Lendas Paranaenses; Análise Discursiva. 
Resumo: Quando ouvimos histórias de nossos antepassados, observamos a grandeza cultural, 
enriquecemos nossa criatividade e imaginação e acabamos por reviver experiências que se 
relacionam conosco. Desta forma, o lendário paranaense revela contos de nossos antepassados, 
auxiliando a compreensão do que somos. Com isso faremos uma leitura discursiva das lendas, 
inserindo-as no contexto das nossas próprias histórias, levando em consideração de que somos 
sujeitos históricos e influenciados pelos fatos exteriores, que afetam nosso dizer e a produção de 
sentido. Objetivando no aluno o interesse pela leitura, reconhecendo sua importância no cotidiano 
escolar, cultural e social, buscaremos alternativas que incentivem o debate de uma leitura 
dinâmica e discursiva a partir das lendas apresentadas. Este material didático está pautado na 
Análise do Discurso (AD), procurando ressaltar a importância da leitura, dando ênfase nas Lendas 
Paranaenses, retomando sua origem, seu caráter crítico e social na relação com o povo do nosso 
estado, por meio de atividades dinâmicas e diversificadas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEONOR VASQUES MORAES RIBEIRO MARTINEZ 
Orientador: Marines Lonardoni - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Gêneros discursivos e o ensino da leitura e da escrita
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero; Leitura; Escrita; Propaganda institucional.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar resultados da implementação pedagógica de 
uma sequência didática, envolvendo o gênero discursivo propaganda institucional, desenvolvida 
no Instituto de Educação Estadual de Maringá, com uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental, 
na disciplina de língua portuguesa. Inicia-se salientando os aspectos relevantes da abordagem 
dos gêneros discursivos, por meio uma concepção de linguagem como produção humana, com 
base nos fundamentos teóricos de autores como: Bakhtin (1990 e 2011), Leontiev (2004), 
Vigotsky (2001), Dolz e Schneuwly (2004), dentre outros. Em seguida, mostra-se como ocorreram 
as ações, ressaltando os aspectos metodológicos e a participação dos alunos. Então, conclui-se 
destacando o desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita dos educandos envolvidos no 
projeto, o que vai ao encontro da proposta presente nas Diretrizes Curriculares de Língua 
Portuguesa para o Estado do Paraná (2008), que aponta a inserção dos gêneros discursivos no 
currículo das escolas públicas da rede estadual. Aborda-se, ainda, a possível contribuição dada 
pelo projeto aos professores de língua portuguesa, no que se refere à elaboração do plano de 
trabalho docente. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LEONOR VASQUES MORAES RIBEIRO MARTINEZ 
Orientador: Marines Lonardoni - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A contribuição do gênero discursivo propaganda institucional no processo de ensino-
aprendizagem da leitura e da escrita.
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero discursivo; propaganda; leitura; escrita.
Resumo: Este trabalho objetiva apresentar uma proposta para a prática pedagógica na disciplina 
de Língua Portuguesa, a partir da abordagem do gênero discursivo propaganda institucional, na 
forma de sequência didática, direcionada para alunos do 9º ano e/ou Ensino Médio. O estudo, que 
envolve práticas de leitura e escrita, ancora-se, principalmente, nos fundamentos teóricos de 
Bakhtin (1990 e 2011), Dolz, Schneuwly (2004) e nas orientações contidas nas Diretrizes 
Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa para o Estado do Paraná (2008). Organiza-se a 
partir de uma concepção sociointeracionista de linguagem, na qual esta é entendida como produto 
das relações humanas que ocorrem nos diferentes contextos sociais, culturais e históricos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIANA MARIA PRADO SANTOS LARA 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Contos de fadas: motivação à leitura, entendimento e produção de textos
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Motivação; Leitura; Produção de textos; Contos de fadas; Produtos midiáticos.
Resumo: Ler e escrever de forma eficiente são ferramentas essenciais ao processo de aquisição 
de conhecimento e maneira eficaz de preparar o aluno para o exercício pleno da cidadania. 
Entretanto, os alunos chegam ao 6º ano do Ensino Fundamental despreparados, com acentuada 
dificuldade em ler, entender, e, mais ainda, em produzir textos dentro de forma coerente e coesa. 
Utilizar os contos de fadas e as produções midiáticas em circulação no espaço público, 
demonstrou ser excelente subsídio motivador no processo de ensino e aprendizagem de Leitura e 
Produção de Textos, além de ser relevante estímulo a gostar das aulas de Língua Portuguesa e 
um ponto de partida para o estudo dos conteúdos mais consistentes da disciplina de Língua 
Portuguesa.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIANA MARIA PRADO SANTOS LARA 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos de fadas: motivação à leitura, entendimento e produção de textos
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; Reflexão; Produção de textos. 
Resumo: O material objetiva sistematizar atividades na recepção do aluno/leitor. Utilizará, como 
subsídio motivador a leitura e produção de textos, o conto de fadas, apresentado em várias 
linguagens. Por meio de análises, reflexões e interações, pretende instigar o aluno a se posicionar 
criticamente e que este tenha vontade de ser uma voz dentro de sua comunidade. Para tanto, 
reúne atividades simples, que abordam temáticas variadas que promoverão confronto de ideias e 
conceitos de forma a incentivá-los a produzir seus próprios contos. As ações visam estimular a 
participação do aluno nas atividades, trabalhar valores positivos, combater preconceitos e motivar 
a produção de textos: posicionamento oral, bilhetes-emails e microcontos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIDIA LURDES BAHRI RIBEIRO 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A LUDICIDADE DA/NA POESIA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: LITERATURA; LEITURA; POESIA.
Resumo: Considerando que a poesia é um gênero que pode ser trabalhado de forma lúdica, 
pensou-se no projeto com o título: A ludicidade da/na Poesia, para alunos do 6º Ano, com o intuito 
de recuperar o gosto pela leitura, visto que as crianças se deparam com a poesia no seio familiar, 
com as cantigas de roda, parlendas e outras. Partindo das experiências que os educandos trazem 
consigo, serão apresentadas leituras de diversos autores por meio de jogos e brincadeiras para 
que realmente se consiga motivar os alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIDIA LURDES BAHRI RIBEIRO 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: A LUDICIDADE DA/NA POESIA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: LITERATURA; LEITURA; POESIA.
Resumo: Considerando que a poesia é um gênero que pode ser trabalhado de forma lúdica, 
pensou-se no projeto com o título: A Ludicidade da/na Poesia, para alunos do 6º Ano, com o 
intuito de recuperar o gosto pela leitura, visto que as crianças se deparam com a poesia no seio 
familiar, com as cantigas de roda, parlendas e outras. Partindo das experiências que os 
educandos trazem consigo, serão apresentadas leituras de diversos autores por meio de jogos e 
brincadeiras para que realmente se consiga motivar os alunos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIDIA PROVIN
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Produção de Narrativas de Memórias
Tema: Aquisição da Linguagem
Palavras-chave: Memórias. Narrativas. Produção.
Resumo: O presente artigo contempla a produção de narrativas memorialísticas proporcionando 
ao aluno ser sujeito do processo de construção do conhecimento e escritor de histórias de vida. 
Este trabalho é resultado da Implementação de um Projeto que enfatiza a Memória Literária e 
uma Unidade Didática planejada e norteada pelo Método Recepcional, aplicada a alunos do 9º 
Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rui Barbosa – EFMP de Nova Laranjeiras – Pr. 
O projeto ressalta a obra literária “Memórias da Emília” de Monteiro Lobato, pois a narrativa é arte 
a qual encanta e instiga. Assim sendo, além da leitura e análise da obra, buscou-se proporcionar 
aos alunos o desenvolvimento de atividades valorizando o conhecimento de mundo e as histórias 
dos mesmos, produção de autobiografias, bem como pesquisa de histórias de vida e produção de 
narrativas em 3ª pessoa. Logo após, foi elaborada coletânea com os textos escritos e 
disponibilizada uma cópia para cada aluno. Desta forma, podemos comprovar que Memória é um 
tema relevante que favorece o despertar da consciência do aluno quanto a sua importância na 
sociedade em que vive e de seu potencial em ser um sujeito escritor, pois norteia ações que 
visam melhorar o discurso, enaltecendo a parte escrita. O registro do resgate cultural é de 
extrema importância como meio para o aperfeiçoamento da linguagem e do registro de narrativas 
de memórias, escrevendo e reescrevendo a vida.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LIDIA PROVIN
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: A Produção de Narrativas de Memórias
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Memórias; produção; narrativas.
Resumo: O ato da leitura, da oralidade e da escrita é um desafio que deve ser constante aos 
educadores, pois é ação que encaminha ao desenvolvimento da linguagem, da comunicação e da 
construção do conhecimento. “É tarefa da escola possibilitar que seus alunos participem de 
diferentes práticas sociais que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade, com a finalidade de inseri-
los nas diversas esferas de interação”. (PARANÁ, 2008, p.48). Assim sendo, o desenvolvimento 
do discurso e a interação social, bem como a valorização do eu e do outro, pode ser aprimorado 
com o estudo do gênero memórias. Este trabalho será desenvolvido com a obra “Memórias de 
Emília”, de Monteiro Lobato, pois o escritor através desta obra, relata a memória. Desta forma, 
este projeto pretende nortear ações que visem melhorar o discurso, enaltecendo a parte escrita. A 
produção de Narrativas de Memórias como resultado de atividades voltadas à pesquisa, leituras 
literárias, discussões, escrita e reescrita visando a produção final. O registro do resgate cultural é 
de extrema importância como meio para o aperfeiçoamento da linguagem e do registro de 
narrativas de memória, escrevendo e reescrevendo a vida. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LORENA REGINA SCHMITZ 
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ESTRATÉGIAS PARA A PRODUÇÃO DE TEXTOS DISSERTATIVOS CONTEMPLANDO 
ASSUNTOS DE TODAS AS DISCIPLINAS DO ENSINO MÉDIO.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Produção de texto; Disciplinas do Ensino Médio; Texto dissertativo-
argumentativo.
Resumo: O que fazer para tornar nossos estudantes bons produtores de texto? Foi com esta 
pergunta e com a compreensão de que o desafio é tornar a escrita de textos um hábito constante 
na prática escolar, que este artigo busca socializar o trabalho desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, relacionado diretamente ao Projeto de Intervenção 
Pedagógica na Escola, o qual foi organizado no formato de Unidade Didática, e desenvolvido não 
como algo novo, mas sim como um repensar sobre as formas de trabalhar a produção textual na 
escola que envolvesse as diferentes disciplinas do Ensino Médio, tendo como base os próprios 
conteúdos que as disciplinas contemplam. Compreende-se que escrever faz parte do cotidiano 
dos estudantes, porém, ser um escritor eficiente nem sempre é a capacidade de todos e este 
deve ser um dos objetivos principais da escola, e que deve ocorrer através de atividades simples 
e envolventes que capacitem os estudantes a escreverem mais e melhor, tais práticas que devem 
se dar por meio das diversas oportunidades de estudos em todas as disciplinas e não 
exclusivamente na Língua Portuguesa. A produção textual precisa ser uma prática constante, pois 
nada se aprende sem praticar, no entanto, considerando-se que seja uma prática orientada e 
mediada pelo professor. Do mesmo modo, de nada adianta o estudo da gramática se for aplicada 
com longas dissertações, mas, que seja também com pequenas produções, bem elaboradas e 
contextualizadas. Isto é, escritas que evidenciem a função social da comunicação e da linguagem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LORENA REGINA SCHMITZ 
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias para produção de textos dissertativos: contemplando assuntos de todas as 
disciplinas do Ensino Médio.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Leitura; produção escrita; uso social.
Resumo: O que fazer para tornar nossos estudantes bons produtores de textos? O desafio é 
tornar a escrita de textos um hábito constante na prática escolar. A Unidade Didática que 
desenvolvi a partir de um projeto não é algo novo, mas sim um repensar na forma de trabalhar a 
produção textual nas disciplinas do Ensino Médio, isto porque escrever faz parte do cotidiano 
diário dos estudantes, porém, ser um escritor eficiente nem sempre é a capacidade de todos e 
este é o objetivo principal, através de atividades simples capacitar os estudantes a escreverem 
melhor por meio das mais diversas oportunidades nas disciplinas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LOURDES TEREZINHA SETTI 
Orientador: Josiele Kaminski Corso Ozelane - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: COMPARTILHANDO LEMBRANÇAS: Situações reais de leitura.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: ORALIDAE; LEITURA; ESCRITA; MEMÓRIAS.
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). O referido artigo tem por objetivo divulgar o Projeto de Intervenção, bem 
como os resultados da Implementação da Produção Didático-pedagógica no Colégio Dom Pedro 
II, na cidade de Foz do Iguaçu no Estado do Paraná, aplicado em turmas de 8º ano do Ensino 
Fundamental. Iniciando-se com a leitura de textos do Gênero Memórias, textos que possibilitam a 
compreensão de que os saberes da escola estão presentes no contexto histórico e instigam o 
educando a falar, ler e escrever. Este gênero é um excelente instrumento para ajudar o aluno no 
momento da comunicação, da leitura, da produção e da prática social, pois trata de assuntos que 
fazem parte da sua história. Surge então, segurança e motivação em compartilhar momentos 
vividos. O processo ocorre por meio de estratégias de ação com atividades gradativamente 
direcionadas para os objetivos almejados. Observou-se através dos resultados obtidos nas 
atividades que os alunos elevaram seus conhecimentos, melhorando assim as habilidades da 
Língua Portuguesa as quais contribuem também para a aquisição dos conhecimentos das outras 
disciplinas. Além disso, houve a percepção da importância de suas vivências histórico e culturais 
na interação com o outro em seu cotidiano.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LOURDES TEREZINHA SETTI 
Orientador: Josiele Kaminski Corso Ozelane - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Compartilhando Lembranças
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: ORALIDADE; LEITURA; ESCRITA; MEMÓRIAS.
Resumo: O presente projeto visa despertar o interesse do aluno para a importância das práticas 
da Língua Portuguesa através do gênero memória. Estes textos possibilitam a compreensão de 
que os saberes da escola estão presentes no contexto histórico e instigam o educando a falar, ler 
e escrever. O gênero escolhido é um excelente instrumento para ajudar o aluno no momento da 
comunicação, da leitura, da produção e da prática social, pois trata de assuntos que fazem parte 
da sua história. Surge, então, segurança e motivação em compartilhar momentos vividos. O 
processo ocorre por meio de estratégias de ação com atividades gradativamente direcionadas 
para os objetivos almejados. Espera-se que o aluno desenvolva as habilidades da Língua 
Portuguesa as quais contribuem também para a aquisição dos conhecimentos das outras 
disciplinas. Além disso, que ele perceba a importância de suas vivências histórico e culturais na 
interação com o outro em seu cotidiano.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCELIA MARIA BREGOCHI 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A criação de poemas a partir de leituras textuais e imagéticas.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; poesia; imagem. 
Resumo: Resumo: Este artigo parte da implementação de projeto desenvolvido no PDE 
(Programa de Desenvolvimento Educacional), tendo por objetivo apresentar uma intervenção 
pedagógica realizada no Colégio Estadual “Professor Brasílio Vicente de Castro” - Ensino 
Fundamental, Médio e Pós-Médio, colégio da rede pública do Estado do Paraná. Foram 
trabalhadas obras da poetisa Cecília Meireles e do poeta José Paulo Paes. Os alunos do 9º ano 
participaram das atividades no ambiente escolar e ao redor dele, observando e fotografando a 
paisagem e posteriormente criando poemas a partir das fotos que escolheram. Analisamos o 
resultado da leitura de poemas e da criação de poemas a partir de imagens. Os resultados 
obtidos demonstram que as atividades executadas serviram como incentivo para leitura de outros 
autores. Percebemos que dessa forma é possível desenvolver o potencial de leitura e produção 
de texto (poema) dos educandos, bem como a capacidade de empregar figuras de linguagem, 
enriquecendo o vocabulário e auxiliando na aprendizagem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCELIA MARIA BREGOCHI 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A criação de poemas a partir de leituras textuais e imagéticas
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Literatura; Leitura; Poemas; Criação; Imagens.
Resumo: Esta Unidade Didático Pedagógica foi elaborada tendo como objetivo a criação de 
poemas a partir de leituras textuais e imagéticas. Trata-se de unidade direcionada ao trabalho 
do(a) professor(a) com alunos da 9ª série do Ensino Fundamental, organizada no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertado pela Secretaria de Educação de 
Estado do Paraná. As atividades propostas apresentam metodologia que possibilita aos discentes 
uma aproximação à leitura de poemas dos autores Cecília Meireles, José Paulo Paes e outros 
poetas brasileiros com o intuito de levá-los a ler e posteriormente criar seus próprios poemas, pois 
a leitura fará com que ampliem seu conhecimento sobre escritores e escritos. Como estímulo à 
criatividade do educando, os estudantes produzirão imagens fotográficas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCELIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: HELENA KOLODY: o haicai como apoio pedagógico no processo de leitura.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: poesia; leitura; haicai.
Resumo: Atualmente muito se discute sobre as dificuldades de leitura em sala de aula tendo 
como base teórica a serem seguidas as Diretrizes Orientadoras Estaduais de Língua Portuguesa, 
dando ênfase à leitura. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com pesquisa de 
campo e análise de dados. A utilização da poesia de Helena Kolody como apoio pedagógico para 
despertar o gosto pela leitura-prazer e a melhoria no processo de leitura, é o objetivo deste artigo. 
Partindo deste problema, este artigo descreve os resultados de uma investigação-intervenção 
com os estudantes dos 7ºs anos do Colégio Estadual Dr. Marcelino Nogueira – Ensino 
Fundamental e Médio do município de Telêmaco Borba, que foram levados a participar das 
seções, direcionando-os à pesquisa e investigação do conteúdo sobre haicais. Nestas seções os 
estudantes foram orientados a realizar pesquisas, construir conceitos, fazer analogias, escrever 
haicais e refletir sobre a importância da leitura e do estudo realizado. O haicai serviu de 
instrumento de apoio para a produção dos alunos, levando-os a procura de pistas formais do 
gênero. Conclui-se desta forma que houve o desenvolvimento de um maior interesse ao hábito de 
leitura e de sua importância, valorizando o processo de construção do leitor literário através das 
poesias; contribuindo assim para o aperfeiçoamento da compreensão do gênero poético para o 
avanço em leitura dos demais gêneros.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCELIA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A poesia de Helena Kolody como incentivo à leitura literária.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Poesia; Leitura; Haicai.
Resumo: O presente Material Didático-Pedagógico caracteriza-se como uma Proposta de 
Intervenção por meio de estratégias para leitura, propondo a familiarização dos alunos com o 
haicai. Foi elaborada para ser desenvolvida em sala de aula com alunos do 7° Ano do Colégio 
Estadual Dr. Marcelino Nogueira, em Telêmaco Borba Paraná- Pr, tendo como objetivos despertar 
o gosto pela leitura-prazer e a sensibilidade por meio da leitura dos poemas da poetisa Helena 
Kolody que contam a sua própria história; analisar a linguagem sintética dos versos (haicai) que 
utiliza para descrever os acontecimentos cotidianos relacionados com a vida e partindo daí para 
uma metodologia inovadora que desperte um maior interesse no desenvolvimento do hábito da 
leitura e de sua importância; contribuindo assim para o aperfeiçoamento da compreensão do 
gênero poético e para o avanço em leitura dos demais gêneros. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS 
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Literatura Gótica: Uma sugestão de trabalho com contos góticos
Tema: O Ensino da Literatura com aporte teórico nas Teorias da Recepção
Palavras-chave: Leitura;Escrita;Formação do Leitor; Interação; Estética da Recepção
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com a execução do projeto de 
Intervenção Pedagógica, intitulado “Literatura Gótica: Vai encarar?” E teve como objetivo 
despertar nos alunos do Ensino Médio o interesse e a consciência da importância da Literatura 
Gótica. Constitui a última etapa do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), espaço 
disponibilizado pela (SEED/PR) para o aperfeiçoamento de sua formação, tendo como 
fundamentação teórico-metodológica o Método Recepcional, elaborado pelas autoras Maria da G. 
Bordini e Vera T. Aguiar (1993), considerando os pressupostos da Estética da Recepção, de 
Jauss. têm como objeto as obras: Passeio Noturno, de Rubem Fonseca (1994), O Retrato de 
Dorian Gray, de Oscar Wilde (1890), Poesias, de Augusto dos Anjos (2003), A noite na Taverna, 
de Álvares de Azevedo (1855), Venha ver o pôr do sol, de Lygia Fagundes Telles (2007) e por fim 
O Gato Preto, de Edgar Allan Poe (2005). As escolhas foram motivadas pela necessidade de o 
aluno-leitor perceber-se como coautor, e como um sujeito ativo, elemento essencial à produção de 
sentido do texto, também porque a leitura expande sua proficiência, seu repertório cultural, sua 
visão de mundo e suas relações sociais cotidianas. Os tópicos do projeto apontam para uma 
alternativa metodológica para o ensino e aprendizagem da Literatura em sala de aula, dando 
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enfoque à tríade autor-texto-leitor mediante o desenvolvimento das etapas do Método da Teoria 
Recepcional, trabalhando com o horizonte de expectativas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS 
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura Gótica: Vai encarar
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Literatura; Escrita; Método Recepcional.
Resumo: A presente produção aborda uma sugestão de trabalho com a Literatura Gótica sob a 
égide da Estética da Recepção e tem como público alvo estudantes do 2 Ano E. M., do Colégio 
Estadual João XXIII. Seus principais objetivos são:Proporcionar o contato com a Literatura Gótica 
de Augusto dos Anjos, Alvarez de Azevedo, Oscar Wilde e Edgar A. Poe; bem como ampliar o 
conhecimento das múltiplas linguagens textuais;possibilitar a reflexão sobre a importância da 
leitura; divulgar os valores artístico-culturais dos alunos do 2 Ano do Ensino Médio; Incentivar o 
gosto pela leitura; despertar o imaginário e oportunizar situações que possibilitem a 
conscientização da construção de um cidadão livre através da leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANA MARIA TAVELLA MACHADO VIANA 
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O ESTÍMULO À LEITURA ESCOLAR: O CONTO PARA MEDIAÇÃO DOS SENTIDOS E 
PARA O CONHECIMENTO DE MUNDO.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Contos; Leitura; Literatura.
Resumo: Neste artigo, relata-se a implementação do projeto “Estímulo à leitura escolar: o conto 
para mediação dos sentidos e para o conhecimento de mundo”, cujo objetivo foi a utilização do 
conto como importante aliado para despertar o gosto pela leitura, levando o aluno a se interessar 
por outros textos. O projeto foi desenvolvido com uma turma de 1.º ano do Ensino Médio da rede 
Estadual de Ensino do Estado do Paraná, no Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira, 
em Curitiba. Utilizamos contos de Lygia Fagundes Telles “Venha ver o pôr-do-sol”, Machado de 
Assis “A Carteira” e Dalton Trevisan “O senhor meu marido”. Foram realizadas estratégias 
diversificadas como: momentos de leitura e reflexão, pesquisa, filme, desenho e músicas. Assim 
buscamos desenvolver outras formas para o aluno expressar-se de forma criativa e perceber que 
a leitura vai além da decodificação. Os resultados sugerem que o Projeto de Intervenção 
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contribuiu proporcionando possibilidades para que o aluno possa ampliar seus horizontes de 
expectativas com outros textos e ver na leitura algo desafiador e prazeroso, fazendo dessa prática 
um hábito. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANA MARIA TAVELLA MACHADO VIANA 
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de leitura: o conto para mediação dos sentidos e para o conhecimento de 
mundo.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Conto; leitura; conhecimento de mundo.
Resumo: Esta unidade didática foi desenvolvida pensando em aguçar a curiosidade e a 
motivação do aluno para novas leituras. Utilizaram-se contos de Lygia Fagundes Telles, Machado 
de Assis, Dalton Trevisan, com a temática \"amor\". São apresentadas atividades diversificadas, 
como: momentos de leitura, pesquisa, filme, reflexão, desenho e músicas. Assim, a partir da 
leitura do conto, podem-se desenvolver outras formas para o aluno se expressar de forma criativa. 
O objetivo geral é usar estratégias de ação pedagógica para motivar os alunos para a leitura, 
propiciando o contato prazeroso com conto para que possam tornar-se leitores autônomos, 
críticos e conscientes dos problemas que ocorrem na sociedade. Pretende-se também levar o 
aluno a se interessar por outros textos, ampliando seus horizontes e ver que a leitura é uma fonte 
de prazer e instrução.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE CRISTINA GAWLAK 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A literatura modernista brasileira da 1ª fase, em diálogo com a pintura do final do século 
XIX e início do século XX.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Modernismo; Diálogo; Pinturas Vanguardistas e Impressionistas; Método 
recepcional.
Resumo: O projeto \"A literatura modernista brasileira da 1ª fase, em diálogo com a pintura do 
final do século XIX e início do século XX\" tem como objetivo o estudo dos estilos, temas e 
motivos aplicáveis à literatura modernista brasileira. O destaque dado é ao diálogo que se 
estabelece com as pinturas impressionistas e vanguardistas e ao contexto histórico. O método 
utilizado para desenvolver o projeto é o recepcional. Ele é algo recente nas escolas brasileiras e 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_port_artigo_luciane_cristina_gawlak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_port_artigo_luciane_cristina_gawlak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_port_pdp_luciana_maria_tavella_machado_viana.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_port_pdp_luciana_maria_tavella_machado_viana.pdf


se apoia em cinco etapas: 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. Todas as etapas serão pormenorizadas ao 
longo do texto. Nas oficinas de literatura, pintura e diálogo entre as disciplinas, destacaram-se a 
leitura, análise e interpretação de textos, observando-se as manifestações culturais, sociais, 
ideológicas e políticas da época, a reflexão sobre uma época diferente da atual, relacionando-a 
com o momento presente; e a produção de pinturas vanguardistas e de poemas de estilo 
modernista.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE CRISTINA GAWLAK 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A literatura modernista brasileira da 1ª fase, em diálogo com a pintura do final do século 
XIX e início do século XX.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Modernismo; Diálogo; Pinturas Vanguardistas e Impressionistas.
Resumo: Atualmente são muitos os obstáculos enfrentados no Colégio Fazenda Velha por causa 
da falta de leitura de textos literários e dificuldade de interpretação, por parte dos alunos. O 
computador com acesso a internet, que deveria ser um elemento facilitador do processo, tem 
dificultado o processo de aquisição de conhecimentos, uma vez que os alunos não acessam 
textos literários de relevância, isso aliado à falta de uma estrutura adequado do colégio (não há 
uma biblioteca com espaço suficiente que acolha os alunos, o colégio estar dividido em dois locais 
diferentes, e a sala de informática estar desativada). O principal objetivo a ser atingido é fazer 
com que o público desse projeto compreenda os estilos, temas e motivos aplicáveis à literatura 
modernista brasileira, dando destaque ao diálogo que ela estabelece com as pinturas 
vanguardistas e impressionistas. A metodologia a ser utilizada é o método recepcional que se 
apoia em cinco etapas: 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, associada a outros métodos de análise que se fazem 
essenciais, como o estruturalismo, de acordo com a necessidade poética de alguns poemas 
modernistas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE ROMANISIO 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo
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Título: Gêneros textuais e Método Recepcional: uma proposta dialógica sobre o papel da mulher 
na sociedade contemporânea
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Formação de leitores; Gêneros discursivos; Método Recepcional; Mulher 
contemporânea.
Resumo: A pesquisa insere-se no campo de estudos sobre a formação de leitores na realidade 
escolar brasileira. Constatados os altos índices de analfabetismo funcional e os parcos números 
de sujeitos leitores, o artigo relata uma pesquisa-ação baseada nos pressupostos e etapas do 
Método Recepcional, com vistas a um trabalho com a leitura do gênero conto, com uma turma de 
9º ano de Ensino Fundamental, tendo como fio condutor a representação da mulher na literatura, 
abordando, particularmente a temática da violência doméstica. Na avaliação global da proposta 
de implementação escolar realizada, podemos dizer que houve um crescimento quantitativo e 
qualitativo na formação de leitores com a turma em que desenvolvemos a proposta. Da mesma 
forma, ficou claro que o material da literatura, mesmo sendo quase sempre ficcional, deriva de 
temas plausíveis e serve para nos fazer experienciar realidades humanas, sem incorrer, de forma 
real, nos contratempos de seus personagens, ao tempo em que pensamos e repensamos nossa 
própria condição. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIANE ROMANISIO 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GÊNEROS TEXTUAIS E MÉTODO RECEPCIONAL: UMA PROPOSTA DIALÓGICA 
SOBRE O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de leitores; Gêneros discursivos; Método Recepcional; Mulher 
contemporânea
Resumo: Conhecido o papel da instituição escolar na qualificação e capacitação de leitores, para 
garantir o acesso ao conhecimento sistematizado, esta Unidade Didática focaliza o trabalho com 
Literatura na escola, na busca de caminhos para a formação do leitor competente. Encampam-se 
os pressupostos e as etapas do Método Recepcional e os gêneros discursivos, para a ampliação 
da competência linguística e discursiva dos alunos, bem como para revelar-lhes as muitas 
maneiras de participação social, possíveis por meio da linguagem. Assume-se que, para que 
ocorra o letramento de fato, o docente precisa colocar o aluno em contato a leitura de textos das 
diversas esferas sociais (literária, jornalística, publicitária, digital, etc). Além dos textos escritos e 
falados, as práticas discursivas devem abarcar o diálogo da linguagem verbal com outras 
linguagens, em direção ao desejável multiletramento (PARANÁ, 2008) Como resultado do 
trabalho, espera-se contribuir para a criação do gosto pela leitura literária, a partir dos diálogos 
temáticos entre o gênero conto com outros da esfera literária ou de outras esferas de circulação 
social, prevendo-se a sequência proposta no Método Recepcional, tendo como fio condutor a 
temática do papel da mulher na sociedade contemporânea.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIENE DE OLIVEIRA FREITAS 
Orientador: Maria Jose Guerra de Figueiredo Garcia - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA POR MEIO DE TEXTOS ESPORTIVOS - DO 
JORNALÍSTICO AO LITERÁRARIO.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; Interpretação; Construção do leitor; Semiótica discursiva; Percurso 
gerativo
Resumo: O presente artigo relata uma proposta metodológica de ensino de leitura, que tem como 
objetivo a formação do leitor por meio da leitura de textos esportivos para alunos do sexto ano do 
Ensino Fundamental, para que o aluno possa produzir e interpretar textos com coerência e ainda 
perceber a importância da leitura. Com isso, o aluno deixa de ser um leitor passivo e passa a ser 
protagonista de sua própria leitura. O objetivo deste projeto é o desenvolvimento do processo em 
leitura e produção de textos, proporcionando aos alunos a capacidade de torná-los mais críticos e 
reflexivos, de forma a perceberem a leitura como processo social e não algo isolado e fora da 
realidade social de cada um. O presente trabalho fundamenta-se nas reflexões de José Luís 
Fiorin, baseadas no modelo da Semiótica Discursiva e também nas reflexões de Mikhail Bakhtin 
acerca do dialogismo e dos gêneros discursivos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIENE DE OLIVEIRA FREITAS 
Orientador: Maria Jose Guerra de Figueiredo Garcia - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino e Aprendizagem de Leitura por meio de textos esportivos- do jornalístico ao 
literário.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; interpretação ; contextualização.
Resumo: A leitura é essencial a nossa vida e está presente não apenas na escola mas no nosso 
cotidiano e está sendo um dos grandes desafios dos educadores tentar despertar nos alunos o 
gosto pela leitura e encontrar estratégias que levem a desenvolver o hábito e a compreenderem o 
que leem, pois é função social da escola a formação de cidadãos com o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIMAR LAZARIN 
Orientador: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: LETRAMENTO LITERÁRIO: O CONTO COMO ESTRATÉGIA
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Conto; Intervenção Pedagógica; Letramento Literário; Leitura e Escrita.
Resumo: O presente artigo descreve e analisa uma intervenção pedagógica realizada em sala de 
aula, com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental, envolvendo o desenvolvimento do 
letramento literário, com o uso do gênero textual conto. O objetivo geral foi, por meio do 
letramento literário, estimular o exercício da prática social da leitura e da escrita. A metodologia 
utilizada foi a qualitativa, sendo as atividades desenvolvidas por meio de uma pesquisa-ação. Ao 
final da pesquisa-ação, foi possível constatar que as atividades (descritas em uma unidade 
didática), contribuem para que os alunos percebessem a leitura e a escrita como práticas sociais, 
encontrando nos contos, sobretudo os de Marina Colassanti, um gênero textual que suscita a 
atenção, instiga a imaginação e auxilia na aquisição de saberes que influem na produção textual 
dos educandos. Nesse sentido, o letramento literário é um recurso relevante para o docente que, 
quando devidamente planejado, consegue favorecer a aprendizagem do aluno. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCIMAR LAZARIN 
Orientador: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento Literário: O Conto como estratégia;
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Gênero Textual conto; Leitura; Letramento Literário.
Resumo: Para elaboração da Produção Didático-Pedagógica, a partir das pesquisas iniciais 
efetivadas junto ao letramento literário, foi selecionado o gênero textual conto,por retratarem o ser 
humano e o meio social em que está inserido, dentro de uma narrativa curta,mas que demanda a 
atenção do leitor para que seja compreendido. As atividades foram planejadas seguindo a 
sequência básica de Cosson, que são:motivação,introdução,leitura,intervalo de leitura e 
interpretação. O objetivo principal é o reconhecimento da amplitude do alcance da leitura na 
formação do aluno que, sendo incorporada pelo professor, pode contribuir para que o ato de ler 
seja valorizado como uma atividade social relevante, capaz de proporcionar o desenvolvimento de 
uma visão mais significativa sobre o ato de ler.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCINEIA APARECIDA DE ANGELIS SELLA DE GODOY BUENO 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A compreensão da identidade: uma abordagem baseada em Mia Couto (Implementação 
da Lei 10.639/03)
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Lei 10.639/03; identidade; literatura; Mia Couto; hibridismo.
Resumo: O presente artigo representa o cumprimento de um dos requisitos para a conclusão do 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE - 2013. Serão apresentados os resultados 
obtidos na aplicação do projeto de intervenção, cujo objetivo foi promover uma reflexão sobre a 
abordagem da Lei 10.639/03 em sala de aula, uma vez que sua obrigatoriedade não tem 
garantido a realização de um trabalho consistente. O estudo baseou-se na questão identitária, 
cujo aporte teórico foi Hall (2011) e a implementação destinou-se a professores e funcionários, a 
fim de atingir o aprofundamento da discussão e maior abrangência. Para efetivação dos objetivos, 
foram utilizados contos do autor moçambicano Mia Couto dos livros Vozes anoitecidas (1997) e 
Cada homem é uma raça (2013), cuja abordagem ocorreu numa perspectiva cultural. Os 
resultados apresentados demonstrarão se a resistência e dificuldade de manutenção da lei se 
mantêm atualmente e se a literatura e as discussões proporcionadas pelo curso podem alterar 
antigas convicções, sensibilizar o docente de forma que altere sua postura e corrobore no 
rompimento de preconceitos e mudança profissional. A coleta dos dados, cuja abordagem foi 
qualitativa, ocorreu através das observações da participação oral durante o desenvolvimento das 
oficinas temáticas presenciais e do registro escrito em ambiente moodle das impressões e 
conhecimentos adquiridos no decorrer das apresentações teóricas. É importante dizer que os 
resultados foram satisfatórios, mas precisariam ser estendidos a mais escolas, a fim de que 
outros professores tivessem acesso às discussões efetuadas.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Identidade e literatura: uma abordagem baseada em Mia Couto ( Implementação da lei 
10.639/03)
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Identidade; lei 10.639/03; literatura africana; Mia Couto.
Resumo: O presente trabalho objetiva sensibilizar o professor para a abordagem da lei 
10.639/2003 de forma que possa identificar-se com a temática e reconhecê-la como uma ação 
legítima. O processo de identificação será buscado através da literatura africana de Mia Couto e 
do levantamento de características de sua obra que evidenciem a busca da identidade. O objetivo 
maior consiste em que o professor reconheça que a literatura contribui na formação da identidade 
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tanto do homem africano quanto do brasileiro e através de tal aproximação seja sensibilizado a 
trabalhar com a temática de forma que ultrapasse a superficialidade, de forma que identifique em 
sua formação traços da cultura negra. Metodologicamente, o trabalho contemplará o 
desenvolvimento de oficinas temáticas baseadas em teoria de apoio, análise de dados, análise de 
contos, vídeos estratégicos e questões norteadoras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCINEIA DA COSTA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: NARRATIVAS DE TERROR:UM ARREPIO A CADA PONTO
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Narrativas de terror; leitura; medo.
Resumo: Este artigo objetiva discutir, a partir do relato da proposta intervenção pedagógica, do 
curso on-line GTR e da aplicação do material didático “NARRATIVAS DE TERROR: UM ARREPIO 
A CADA PONTO’’, aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem da leitura. As reflexões 
teórico-metodológicas foram construídas por meio do diálogo com os autores TRAVAGLIA, 
MENEGASSI, SOLÉ e KLEIMAN entre outros que reafirmam que a linguagem é um instrumento 
de interação e, o ensino da leitura e da escrita é a principal função da escola. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUCINEIA DA COSTA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: NARRATIVAS DE TERROR:UM ARREPIO A CADA PONTO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: NARRATIVAS DE TERROR; LEITURA; MEDO.
Resumo: Este projeto procurará desenvolver estratégias de leitura, cujo propósito será minimizar 
as dificuldades detectadas nos aluno e, ao mesmo tempo, incentivar o prazer de ler. O objetivo é 
desenvolver o gosto pela leitura e ampliar os recursos linguísticos para a produção textual por 
meio da leitura. Para alcançar os objetivos, optou-se pelo gênero textual narrativas de terror, 
tendo em vista que, na prática do trabalho pedagógico realizada nos 9° anos do ensino regular, 
percebe-se o interesse dos alunos por aquilo que lhes causa sensações, sendo elas prazerosas e 
diferentes do vivido em seu dia-a-dia e que, geralmente, foge à realidade. Mas especificamente 
falando, o que se pretendemos é que o aluno consiga: realizar uma leitura significativa na qual se 
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perceba o implícito; apropriar-se de recursos linguísticos para produzir narrativas de terror; 
posicionar-se como leitor para revisar seus próprios textos; encontrar alternativas metodológicas 
para o enfrentamento das dificuldades de leitura. Nesse contexto, a problemática abordada será: 
é possível as narrativas de terror despertar o interesse pela leitura? E mais, o gênero em estudo 
incentivará a produção escrita? As atitudes percebidas no cenário de terror servirão como 
exemplo de boa conduta? Para tanto foi necessário fundamentar-nos em autores como Bordini, 
Geraldi, Kleiman, Menegassi, Lajolo, entre outros. Os tópicos que compõem nossa 
fundamentação são: Concepção de linguagem; conceito de leitura, concepções de leitura; 
estratégias e etapas de leitura, leitura e formação do leitor e para concluir a aquisição da escrita. 
O formato do material didático a ser produzido será uma sequência didática. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA
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Etapa: Artigo

Título: Arnaldo Antunes e a obra Psia: recepções de leitura 
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: leitura; poesia; experimentalismo; interação; estética da recepção.
Resumo: Este artigo expõe os resultados do projeto intitulado: ARNALDO ANTUNES E A OBRA 
PSIA: RECEPÇÕES DE LEITURA e tem por objetivo relatar a importância do trabalho ante a 
poesia experimental com os alunos do Ensino Médio. Esta produção constitui a última etapa do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE); espaço concedido pela Secretaria de Estado 
da Educação do Paraná (SEED/PR) ao docente de rede pública estadual para a sua formação e 
tem a fundamentação teórico-metodológica centrada no uso do Método Recepcional, elaborado 
pelas autoras Maria da G. Bordini e Vera T. Aguiar (1993), considerando os pressupostos da 
Estética da Recepção. O Projeto de intervenção pedagógica, e a Unidade didática, materiais 
centrais das discussões levantadas neste artigo, têm como objeto a obra Psia, publicada em 1986 
e que lançou nacionalmente o referido multiartista como poeta. A escolha justifica-se pela 
necessidade do aluno-leitor perceber-se como coautor, como um sujeito ativo, elemento essencial 
à produção de sentido do texto, também porque a leitura expande sua proficiência, seu repertório 
cultural, sua visão de mundo e suas relações sociais cotidianas. Os tópicos do projeto levam a 
uma alternativa metodológica para o ensino e aprendizagem da poesia em sala de aula, dando 
enfoque à tríade autor-texto-leitor através das etapas da teoria recepcional, trabalhando com o 
horizonte de expectativas. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUIS CARLOS CAVALINI 
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Arnaldo Antunes e a obra Psia: recepções de leitura.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: Leitura; Poesia; Experimentalismo; Interação; Estética da recepção.
Resumo: O proposto deste trabalho é estudar a poesia experimental através da leitura da obra 
Psia, de Arnaldo Antunes, com os alunos do Ensino Médio. O projeto tem como embasamento o 
uso do Método Recepcional, elaborado pelas autoras Maria da G. Bordini e Vera T. Aguiar ( 1993), 
considerando os pressupostos da Estética da Recepção. A obra Psia, publicada em 1986, lançou 
nacionalmente esse multiartista como poeta e a escolha justifica-se pela necessidade do aluno-
leitor perceber-se como coautor, como um sujeito ativo, elemento essencial à produção de sentido 
do texto, também porque a leitura expande sua proficiência, seu repertório cultural, sua visão de 
mundo e suas relações sociais cotidianas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUIZ BORGES 
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: FOMENTO DE LEITORES NA EJA- FASE II
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; EJA; literatura; mídia impressa; criticidade autonomia.
Resumo: O presente artigo busca demonstrar o resultado do projeto de intervenção pedagógica 
realizado no primeiro semestre de 2014, no Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande, na 
cidade de Marilândia do Sul-Paraná. A implementação ocorreu por meio da unidade temática, 
tendo como alvo os alunos da Educação de Jovens e Adultos Fase II, na modalidade de Ensino 
Fundamental. O projeto nasceu devido ao distanciamento que estes alunos têm da leitura em 
relação aos demais que estão frequentando regularmente o ensino comum. Diante deste 
contexto, surgiu a necessidade de propor momentos de leitura prazerosa. Tal prática é permeada 
pela reflexão sobre a atual situação destes alunos que, em sua grande maioria, não 
demonstravam nenhuma intimidade com a leitura. Desta forma, a implementação foi se 
desenvolvendo de acordo com a perspectiva de interesse destes discentes. Eles estão estudando 
por cronograma, fazendo apenas as disciplinas que lhes interessam, dificultando assim um 
trabalho mais homogêneo, onde todos pudessem estar nas aulas todos os dias. Paralelamente à 
aplicação da unidade temática, este projeto foi aberto aos outros professores da rede estadual de 
educação por intermédio do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) para que pudesse contribuir nas 
práticas de outras escolas, assim como receber contribuições para seu melhoramento. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUIZ BORGES 
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O fomento de leitores na EJA – fase II
Tema: Ensino e aprendizagem de leiturara.
Palavras-chave: Leitura; exclusão; autonomia; criticidade
Resumo: O nascimento do referido projeto na EJA-fase ll ocorreu em razão da minha angústia 
enquanto professor ao perceber que estes alunos estavam voltando para a escola para 
terminarem seus estudos e tinham muitas dificuldades de leitura. A unidade temática dará em três 
passos. O primeiro momento crie-se em sala uma relação recíproca de amizade, confiança e 
abertura para que o alunado possa também assumir a postura de criticidade diante dos textos e 
consigam perceber as informações explícitas e implícitas. No segundo serão oferecidos aos 
alunos, a escolha individual por alguns exemplares literários constantes na biblioteca da escola de 
implantação do projeto. No terceiro serão oportunizados a opção individual por textos virtuais do 
gênero jornalístico, onde os alunos deverão perceber e expor de forma oral e/ou escrita a 
intencionalidade presente por trás da informação, e compreender as marcas ideológicas 
intrínsecas do texto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LURDES MARIA LUNKES 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A CRÔNICA COMO FERRAMENTA PARA FORMAÇÂO DE LEITORES.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; formação do leitor; crônica.
Resumo: Este artigo apresenta a Implementação do Projeto “A Crônica como Ferramenta para 
Formação de Leitores”, desenvolvido com alunos da Primeira Série do Ensino Médio do Colégio 
Estadual do Campo Novo Sarandi – Ensino Fundamental e Médio, no Programa de 
Desenvolvimento Educacional PDE – 2013 da Secretaria do Estado do Paraná. A Implementação 
do Projeto foi realizada no primeiro semestre de 2014, com o objetivo de incentivar e estimular o 
gosto pela leitura a partir do gênero textual crônica. Teve como base atividades específicas, 
levando o aluno a ler de forma individual e coletiva – tendo como ferramenta o gênero textual 
crônica. Na metodologia foi proposta a leitura de crônicas de diferentes autores, onde foram 
exploradas diversas possibilidades de leitura. A leitura silenciosa, dramatizada, dirigida e 
interrompida, bem como, o processo de desenvolvimento do Projeto. Foram realizadas diversas 
atividades, entre, pesquisas sobre os autores, histórias em quadrinhos, paródias, dramatizações, 
e para finalizar a criação de um blog onde houve a socialização das atividades realizadas durante 
o Projeto
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LURDES MARIA LUNKES 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A crônica como ferramenta para formação de leitores.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de leitor; leitura; crônica.•.
Resumo: O projeto tem por objetivo desenvolver com alunos da 1ª série do Ensino Médio uma 
proposta de incentivo à leitura, estimular o gosto pela leitura a partir do gênero textual crônica. 
Consiste em atividades específicas que levem o aluno a ler de forma individual e coletiva. Diante 
das muitas dificuldades encontradas em sala de aula em relação à leitura e à produção de texto, 
percebeu-se a necessidade de buscar novas metodologias para despertar no aluno o interesse 
pela leitura literária, não só como busca de informação, mas também como fonte de prazer, 
incentivando o desenvolvimento das habilidades de expressão oral e escrita. Além disso, levar os 
alunos a realizar uma leitura crítica do mundo que os cerca. A crônica normalmente é uma leitura 
voltada para o cotidiano, onde o leitor interage com os acontecimentos, identificando-se com as 
ações tomadas pelas personagens. As atividades propostas consistem na leitura de crônicas de 
diferentes autores, onde serão exploradas diversas possibilidades de leitura. A leitura silenciosa, 
dramatizada, dirigida e leitura interrompida. O cronista tira seus temas do próprio cotidiano, 
falando de tudo, política, sentimentos pessoais, deixando ao leitor o prazer de desvendar o 
mundo. Assim um texto mais agradável de ler é uma forma eficaz de seduzir o aluno para a 
leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUSINETE DOS REIS 
Orientador: Paula Avila Nunes - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O DESPERTAR DA MAGIA NAS (RE)LEITURAS CONTEMPORÂNEAS 
Tema: Leitura: Conhecimento e Fruição
Palavras-chave: Leitura; Conto de fadas; Literatura Infantil; Clássicos
Resumo: A leitura é uma forma para se obter conhecimentos, ampliar o vocabulário e adquirir o 
pensamento crítico. Ela é fundamental no desenvolvimento do ser humano e a escola possui um 
papel importantíssimo nesse hábito da leitura, com o objetivo de formar cidadãos pensantes, com 
opiniões próprias e força de caráter. Daí a importância da Literatura Infantil para crianças. Esse 
tipo de leitura a tornará independente, com uma visão voltada ao mundo real. Sem contar que a 
criança que adquire o hábito da leitura tem maior facilidade em aprender e transferir seus 
conhecimentos. Essa intervenção visa trabalhar os Contos de Fadas Contemporâneos pelos 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental das Séries Finais. O mundo encantado tem o poder de 
romper as barreiras da expectativa e ampliar o sonho e a magia, fazendo com que essa viagem 
pela imaginação se torne curiosa e maravilhosa 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUSINETE DOS REIS 
Orientador: Paula Avila Nunes - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O DESPERTAR DA MAGIA NAS (RE) LEITURAS CONTEMPORÂNEAS
Tema: Leitura: Conhecimento e Fruição
Palavras-chave: Contos de fadas; Leitura; Literatura infantil; Clássicos; Fantasia.
Resumo: A leitura é uma forma para se obter conhecimentos, ampliar o vocabulário e adquirir o 
pensamento crítico. Ela é fundamental no desenvolvimento do ser humano e a escola possui um 
papel importantíssimo nesse hábito da leitura, com o objetivo de formar cidadãos pensantes, com 
opiniões próprias e força de caráter. Daí a importância da Literatura Infantil para crianças. Esse 
tipo de leitura a tornará independente, com uma visão voltada ao mundo real. Sem contar que a 
criança que adquire o hábito da leitura tem maior facilidade em aprender e transferir seus 
conhecimentos. Essa intervenção visa trabalhar os Contos de Fadas Contemporâneos pelos 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental das Séries Finais. O mundo encantado tem o poder de 
romper as barreiras da expectativa e ampliar o sonho e a magia, fazendo com que essa viagem 
pela imaginação se torne curiosa e maravilhosa 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZIA RAMOS NOGUEIRA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A mediação do letramento literário no desenvolvimento de capacidades leitoras
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: A mediação do letramento literário no desenvolvimento de capacidades leitoras
Resumo: O artigo final busca mostrar a implementação do projeto \"A mediação do letramento 
literário no desenvolvimento de capacidades leitoras\" com os alunos da Escola Estadual Paulo 
Freire em 2014. Apresenta a linha teórica assumida para o desenvolvimento das atividades e 
também como ocorreu cada uma das etapas da Sequência Básica do Letramento Literário 
proposto por Rildo Cosson: Motivação; Introdução; Leitura e intervalos; Interpretação. Busca-se 
analisar a efetivação dos objetivos propostos no Projeto apresentado em 2013.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZIA RAMOS NOGUEIRA 
Orientador: Eliana Merlin Deganutti de Barros - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A mediação do letramento literário no desenvolvimento de capacidades leitoras
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: letramento literário; sequência básica; leitura
Resumo: O presente trabalho apresenta uma Unidade Didática elaborada a partir do 
procedimento didático Sequência Básica proposto por Rildo Cosson em sua obra Letramento 
literário: teoria e prática (2011). O público a ser atingido, alunos do 9º ano da Escola Estadual 
Paulo Freire, de Cornélio Procópio, Nùcleo Regional de Cornélio Procópio, apresenta grande 
dificuldade de leitura, além de uma distorção idade/série que gira em torno de 90%. Por meio do 
letramento literário, busca-se uma mediação para o desenvolvimento de capacidades leitoras 
essenciais para todo e qualquer cidadão. São propostas 32 horas-aula para a aplicação da 
Unidade Didática, divididas entre as etapas propostas por Cosson, ou seja: Motivação, 
Introdução, Leitura (com intervalos) e Interpretação. A metodologia que embasa a Sequência 
Básica possibilita, ao professor, sistematizar seu trabalho, pois oferece ao aluno um processo 
coerente que leva ao letramento literário – objetivo central do projeto em desenvolvimento.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZINETE PEREIRA DA SILVA
Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O mundo imaginário do cordel
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Cordel; Cultura Popular; Intertextualidade; Literatura; Método Recepcional.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo promover e reconhecer a Literatura de Cordel no 
âmbito escolar, conhecendo o universo da Cultura Popular, seus autores e seus processos de 
criações, por ser uma literatura riquíssima de variações linguísticas, musicalidade, expressividade 
e intertextualidade, que retrata a língua em situação comunicativa concreta com grande valor 
interacional entre autor e receptor, alicerçado no Método Recepcional de Glória Bordini e Vera 
Teixeira de Aguiar.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: LUZINETE PEREIRA DA SILVA
Orientador: Miguel Heitor Braga Vieira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O mundo imaginário do cordel
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Literatura de cordel; interdiscursividade; Método Recepcional.
Resumo: A literatura de cordel tem servido de inspiração a muitos autores. Ariano Suassuna, 
poeta, romancista e dramaturgo, em o Auto da Compadecida baseia-se nas histórias populares do 
Nordeste, tanto na forma como no tratamento aproxima-se dos autos de Gil Vicente e do teatro do 
século XVII. Seu personagem João Grilo lembra o “arlequim”, figura lendária da literatura popular 
nordestina, herói de dois romances com o título: As proezas de João Grilo. Nesta relação de 
interdiscursividade é possível fazer diálogos entre uma peça teatral e um romance de cordel. É 
primordial reconhecer grandes escritores, que com grande esforço divulgaram esta literatura para 
várias regiões do Brasil. Alicerçado no Método Recepcional, criado por Glória Bordini e Vera 
Teixeira de Aguiar, que considera o leitor não mais como um elemento passivo ou receptivo, mas 
como coautor, numa relação dialógica entre autor e leitor e fundindo-se os horizontes que a obra 
traz com os horizontes do leitor, perpetuando a tríade autor-obra-leitor.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MADALENA ANTONELO LOCATELLI 
Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ORALIDADE EM SALA DE AULA: O causo e a notícia como ferramenta metodológica e 
pedagógica – uma possibilidade
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Oralidade; Sala de aula; Contextos de Uso.
Resumo: Resumo. O texto apresenta a trajetória desenvolvida durante os estudos no Programa 
de Desenvolvimento Educacional – PDE. Primeiramente elucida as perspectivas traçadas no 
Projeto de ensino, a seguir as estratégias delineadas no projeto de intervenção didática, 
elaborado para investigar a seguinte problemática de pesquisa: em que medida o trabalho com os 
gêneros textuais Notícia e Causo poderia levar os estudantes do oitavo ano dos anos finais do 
ensino fundamental a compreender a importância de se adequar a fala e a escrita à situação em 
que estas ocorrerem? E, posteriormente, há a análise da prática pedagógica desenvolvida a partir 
da ação de intervenção. A premissa que norteou o estudo realizado durante os dois anos letivos 
no PDE foi a de que o trabalho com a oralidade, a partir da utilização de metodologias, nas quais 
os alunos pudessem vivenciar/ organizar/criar situações reais de fala, situações com as quais irão 
se deparar, qualificaram não só a expressão oral destes, como também a leitura e a escrita. Todos 
os estudos desenvolvidos no decorrer da atuação junto ao PDE foram amparados em estudos 
teóricos da área, tais como as contribuições de Leal e Gois (2012), Paraná (2008) e Marcuschi 
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(2005), os quais em suas concepções sínteses apontam para a necessidade do trabalho com a 
oralidade em sala de aula a fim de que o aluno interaja, com propriedade, na sociedade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MADALENA ANTONELO LOCATELLI 
Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Causo e Notícia: A Oralidade na Sala de Aula
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Oralidade; Gêneros Textuais; Contextos de Uso.
Resumo: Esta produção didático-pedagógica, objetiva apresentar planejamentos pedagógicos 
compostos por um roteiro de atividades, que exploram os gêneros discursivos, causo e notícia. Na 
implementação das atividades pretende-se trabalhar segundo as dificuldades demonstradas pelos 
educandos, especialmente, expressar-se oralmente em sala de aula buscando minimizá-las. Este 
processo de elaboração e posterior implementação das atividades, parte do pressuposto teórico 
do Discurso como Prática Social, conteúdo estruturante da disciplina de Língua Portuguesa e, 
deste modo, essas atividades visam propiciar aos estudantes simularem, em sala de aula, 
situações cotidianas e formais, com as quais poderão deparar-se utilizando a oralidade. Outra 
evidência, nesta produção, refere-se ao fato de viabilizar um espaço para a produção e 
apresentações das atividades pelos alunos, de maneira que estes percebam a necessidade de 
ampliar seus conhecimentos. Para isso, este trabalho, está amparado em estudos teóricos iniciais 
nas obras de Leal e Gois, (2012), Marcuschi, (2005), entre outros, e será desenvolvido em três 
etapas. Uma etapa para cada gênero, além de um paralelo evidenciando semelhanças e 
diferenças entre eles e, na etapa final, acontecerá a apresentação das produções realizadas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAGDA GORETTI MARTINS 
Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ORALIDADE E ESCRITA DO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO E DO PANFLETO: LINGUAGENS 
QUE COMPÕEM O ENTORNO SOCIAL
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Anúncio Publicitário; Panfleto; Linguagem Oral e Escrita; Sala de Aula.
Resumo: Este texto apresenta o trabalho realizado a partir da implementação de planejamentos 
didático- pedagógicos elaborados para serem desenvolvidos nas aulas de língua portuguesa, 
sobre a oralidade e a escrita dos anúncios publicitários e panfletos, numa perspectiva linguística 
textual, identificando a influencia e predomínio da língua materna, tentando mostrar aos 
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educandos a percepção de forma significativa e participativa dessas diferenças linguísticas, para 
que possamos de fato compreender o que lemos e como comunicamo-nos nos diferentes 
contextos de uso da língua. Para tanto trabalhamos atividades diversas na oralidade e na escrita, 
fazendo concepções da linguagem nos diferentes contextos de uso, sem esquecer o respeito às 
individualidades de cada um.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAGDA GORETTI MARTINS 
Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ANÚNCIO PUBLICITÁRIO E O PANFLETO COMO FORMAS DE LINGUAGEM QUE 
INTERAGEM COM A ORALIDADE E A ESCRITA.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Linguagem; Oralidade; Escrita; Anúncio Publicitário; Panfleto.
Resumo: Esta unidade didática objetiva a elaboração e desenvolvimento de atividades didáticas, 
que envolvem a temática gêneros discursivo/textuais. Esta proposta de ação pedagógica 
estruturou-se mediante o estudo teórico na literatura da área específica desta proposição, deste 
modo as leituras basearam-se em obras de autores, como por exemplo, Koch e Elias (2010), 
Bortoni-Ricardo (2009), Marcuschi (2005), Bakhtin (2011), dentre outros, que discutem a utilização 
dos gêneros discursivos/textuais. Nossa intenção ao propor as atividades é primeiramente 
possibilitar o desenvolvimento do uso da linguagem nos diferentes contextos de uso, trabalhando 
com gêneros discursivo/textuais, pois são meios de articulações entre as práticas sociais e os 
objetos escolares de produção. Partindo da premissa que os educandos precisam perceber a 
necessidade de adequar a linguagem ao seu contexto de uso e observar que cada gênero requer 
um comportamento linguístico e discursivo adequado, optou-se por trabalhar então os gêneros 
anúncio publicitário e panfleto. O trabalho está organizado em Módulos com atividades diversas 
tanto orais quanto escritas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAGDA SUELI ORTIZ GIMENES 
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS: redescobrindo o prazer da leitura
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; tecnologia e ensino-aprendizagem.
Resumo: Este artigo apresenta a síntese e os resultados do projeto de intervenção intitulado “O 
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USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS: redescobrindo o prazer da leitura”, desenvolvido em uma 
escola da rede pública paranaense. O objetivo deste trabalho é refletir sobre “a aprendizagem dos 
alunos com enfoque na prática da leitura e da escrita com o uso do programa Jclic”. Para o 
trabalho aqui apresentado, o corpus é constituído de produção de textos produzidos pelos alunos 
e a prática da leitura através de programa específico da internet aplicado em forma de sequência 
didática. A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa (SUZUKI,2010). O olhar sobre 
“produção e leitura nos diferentes gêneros textuais” pautou-se nas 
considerações/pesquisas/reflexões de e FREIRE (2003) MARCUSCHI,(2011). Com relação ao 
“uso das diferentes tecnologias”, embasamo-nos em Autor MORAN(2013), SILVA (2003). Ao 
término da aplicação do projeto, constatou-se que os alunos obtiveram uma melhora significativa 
na aquisição da leitura e na produção textual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAGDA SUELI ORTIZ GIMENES 
Orientador: Catia Toledo Mendonca - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS: redescobrindo o prazer da leitura.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: leitura; tecnologia e ensino-aprendizagem.
Resumo: A proposta Didático-pedagógica apresentada justifica-se pela necessidade de suprir os 
diversos casos de dificuldade na leitura e produção de texto diagnosticados nas séries iniciais, 
contemplando estratégias que priorizem uma metodologia voltada à uma prática de leitura e 
escrita que venha a complementar o processo de ensino-aprendizagem para o 6º. ano do Ensino 
Fundamental. A Sequência Didática é baseada na construção de atividades relacionadas entre si, 
que têm como objetivos: a produção de textos, a aplicação de recursos com tecnologias voltadas 
para a prática da leitura, considerando que muitos alunos estão chegando à segunda fase do 
ensino fundamental com um grau de leitura e escrita ineficiente, e que, nesses casos, alguns 
aplicativos gratuitos online específicos podem oportunizar aos alunos um estímulo maior de 
aprendizagem com diferentes leituras condizentes à sua faixa etária. É possível estudar e brincar 
com muita criatividade e para tanto, nessa unidade didática, ressalta-se que a tecnologia moderna 
precisa fazer parte do trabalho pedagógico, considerando que o computador, principalmente no 
que concerne ao acesso à Internet é uma eficiente ferramenta para dar base à presente proposta. 
Objetivo Geral: Utilizar a tecnologia como ferramenta fundamental no processo de ensino-
aprendizagem de leitura na disciplina de Língua Portuguesa. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipar_port_pdp_magda_sueli_ortiz_gimenes.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MANOEL PEDRO MADEIRA 
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LITERATURA E INTERTEXTUALIDADE EM JOÃO MANUEL SIMÕES: leituras e diálogos 
poéticos.
Tema: Literatura e Escola: Concepções e Práticas – Poesia e Intertextualidade
Palavras-chave: literatura; intertextualidade; transversalidades; João Manoel Simões.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do estudo da obra do escritor João Manuel Simões, 
com vistas à intertextualidade e interação em movimentos literários, com base nas à análise de 
como o educando reconhece essas práticas literárias, no intertexto da literatura, da leitura, da 
poesia, do conto, da arte, bem como oportunizar aos alunos o contato e a socialização da obra 
poética do escritor João Manuel Simões. Dentro da intertextualidade em diferentes linguagens, há 
um trabalho relevante de textos de João Manuel Simões com artistas brasileiros – a exemplo de 
Carlos Drummond de Andrade, Pablo Picasso, Van Gogh, Da Vinci, entre outros. Como em todas 
as outras artes, a literatura reflete as relações do homem com o mundo e com os seus 
semelhantes, a obra literária recria a realidade, a vida. Na literatura, como um todo abrangente, 
Visa-se a intertextualidade envolvendo a leitura, o jogo intertextual, poemas e contos, ao analisar 
as obras literárias poéticas do escritor português, João Manuel Simões, interagindo também com 
as obras de arte. A intenção da intertextualidade é introduzir a um novo modelo de leitura que faz 
estalar a linearidade do texto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MANOEL PEDRO MADEIRA 
Orientador: Antonio Donizeti da Cruz - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LITERATURA E INTERTEXTUALIDADE EM JOÃO MANUEL SIMÕES: LEITURAS E 
DIÁLOGOS POÉTICOS
Tema: Literatura e Escola: Concepções e Práticas – Poesia e Intertextualidade
Palavras-chave: Literatura; Poesia; Intertextualidade; João Manuel Simões.
Resumo: Um estudo das obras de João Manuel Simões, mostrando aos educandos a importância 
da interação, ou seja, da intertextualidade. Fazer análise de alguns poemas, transformando-os em 
contos, textos diversificados, exposição dos poemas, bem como pesquisar a vida do poeta em 
referência e sobre nomes referenciados nos poemas interação e pesquisa com escritores 
literários, poéticos e artísticos, muitas vezes rotulados por problemas pessoais e ou sociais de 
uma forma generalizada. Nosso objetivo nesse trabalho é problematizar as dificuldades de 
aprendizagem. A literatura corresponde a uma necessidade universal. Negar a fruição da literatura 
é mutilar a nossa humanidade (CANDIDO, 2004). Hoje, a atualidade está caracterizada pela 
utilização da tecnologia em todos os segmentos da sociedade. Com relação à literatura, o 
problema se torna mais sério, devido o descaso com as práticas de leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCELLE CRISTIANE DE CASTRO LIMA 
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A MEDIAÇÃO DA LEITURA COMO ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 
LITERÁRIO
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: mediação de leitura; literatura; formação do leitor.
Resumo: O presente artigo é resultado da aplicação da unidade didática elaborada ao longo do 
desenvolvimento do Projeto PDE/UFPR intitulado: “A mediação da leitura como estratégia para a 
formação do leitor literário”, cujo objetivo é desenvolver um trabalho com a literatura que promova, 
na escola, a formação de leitores literários autônomos e competentes, por meio da mediação do 
professor. As atividades propostas na unidade didática são centradas na leitura; o caráter utilitário 
do texto (ler para compreender, para responder questões) fica em segundo plano, o que propicia 
uma relação do estudante com a literatura em que o interesse pelas histórias supere a 
preocupação com “o que se terá de fazer depois de lê-las”. O trabalho tem como base uma 
concepção dialógica de língua e linguagem e uma abordagem sócio-interacionista, em que a obra 
literária é vista como meio de interação e, consequentemente, como elemento de aprimoramento 
da consciência e da atividade mental do leitor.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCELLE CRISTIANE DE CASTRO LIMA 
Orientador: Altair Pivovar - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A MEDIAÇÃO DA LEITURA COMO ESTRATÉGIA PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 
LITERÁRIO.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: mediação de leitura; literatura; formação do leitor.
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo desenvolver um trabalho com a literatura que 
promova, na escola, a formação de leitores literários autônomos e competentes, por meio da 
mediação do professor. As atividades desenvolvidas são centradas na leitura; o caráter utilitário 
do texto (ler para compreender, para responder questões) fica em segundo plano, o que propicia 
uma relação do estudante com a literatura em que o interesse pelas histórias supere a 
preocupação com “o que se terá de fazer depois de lê-las”. As ações são desenvolvidas com base 
em uma concepção dialógica de língua e linguagem e, a partir de uma abordagem sócio-
interacionista, em que a obra literária é vista como um meio de interação e, consequentemente, 
como elemento de aprimoramento da consciência e da atividade mental do leitor.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCELO CHACOROWSKI 
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS EM 
UM 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Compreensão; Interpretação; Estratégias de leitura.
Resumo: Ao analisarmos o processo de leitura a partir de uma perspectiva cognitiva, Solé (1998), 
Menegassi (2010), Kleiman (2008), Silva (2011) propomos neste artigo, discutir os resultados da 
aplicação de estratégias de leirtura em um 9° ano do ensino fundamental, cujo objetivo foi o de 
favorecer que interpretrassem e compreendessem, de maneira mais eficaz, gêneros discursivos 
propostos no livro didático e que constituem em objetos de leitura na sala de aula. A proposta se 
justificou na medida em que verificamos que o livro didático não apresentava tais estratégias, o 
que dificultava a organização do aluno-leitor diante do texto e dos objetivos delineados da leitura. 
Esta proposta está contemplada no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE - 2013-
2014, um programa de formação continuada aos professores da rede pública do estado do 
Paraná, objetivando qualificá-los, para que desenvolvam propostas interventivas, implementem 
em sala de aula e posteriormente discutam o resultado do trabalho na produção de um artigo final.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCELO CHACOROWSKI 
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino de estratégias de Leitura compreensão e interpretação de texto num 9° ano do 
ensino fundamental
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: estratégias de leitura; interpretação; unidade didática.
Resumo: A produção deste Caderno Pedagógico está balizada pelas teorias sobre ensino e 
aprendizagem da leitura,estabelecendo como propósito elaborar atividades de leitura condizentes 
com a contribuição de autores como Menegassi, Solé e Silva. Para tal implementação elegemos 
variados gêneros para trabalhar nas quatro unidades didáticas do manual pedagógico do aluno. 
Na unidade um propomos um trabalho com as estratégias de leitura com o conto O chapéu. Já na 
segunda unidade as atividades de leitura são abordadas a partir de uma imagem de um quadro a 
óleo cujo título é o beijo. Na 3° unidade abordamos o gênero artigo de opinião e na última a 
crônica.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA BABY DE LIMA 
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: O LEITOR E O PRODUTOR DE ARTIGOS DE OPINIÃO: estratégias para o 
desenvolvimento do cidadão crítico.
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Gênero Textual; Artigo de Opinião; Sequência Didática
Resumo: Com o objetivo de promover as práticas sociais da linguagem a partir da reflexão de 
ensino em função dos gêneros textuais, é papel da escola criar estratégias de ensino que 
contemplem as práticas de leitura, oralidade, escrita e análise linguística para que os alunos 
consigam encontrar sentido no estudo da Língua Portuguesa, conforme a Diretriz Curricular da 
Educação Básica de Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008). Nesse sentido, as aulas de Língua 
Portuguesa devem ofertar ao aluno condições para que ele possa desenvolver a leitura, a 
compreensão, o entendimento e a produção de textos com a intenção da formação cidadã, para 
ser atuante e consciente da sua inserção na sociedade em situação de igualdade. Para isso é 
necessário que o aluno tenha o domínio da língua que usa. Este artigo tem como finalidade a 
apresentação, o desenvolvimento, a aplicação e os resultados de um projeto de intervenção 
pedagógica com o gênero Artigo de Opinião, no intuito de contribuir no processo do ensino e da 
aprendizagem de alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Leão Schulmann, da 
cidade de Figueira-Paraná. Tal gênero foi escolhido porque privilegia a discussão, a 
argumentação e o debate sobre questões polêmicas que estão na sociedade e no mundo, além 
de trazer aos alunos assuntos atuais que fazem parte do cotidiano deles. Para tanto, optamos 
pela elaboração de uma Unidade Didática para o trabalho em sala de aula com a construção de 
uma sequência didática com a finalidade de auxiliar os alunos a dominarem melhor o gênero 
textual e todas as suas especificidades.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA BABY DE LIMA 
Orientador: Marilucia dos Santos Domingos Striquer - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O leitor e o produtor de artigos de opinião: estratégias para o desenvolvimento do cidadão 
crítico
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; Produção de texto; Gênero textual; Artigo de opinião; Sequência 
didática.
Resumo: Conforme orienta a Diretriz Curricular da Educação Básica de Língua Portuguesa 
(PARANÁ, 2008) é papel da escola criar estratégias de ensino que contemple as práticas de 
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leitura, oralidade, escrita e análise linguística, a fim de que os alunos consigam encontrar sentido 
no estudo da Língua Portuguesa nas escolas. Neste sentido, este Projeto de Intervenção 
Pedagógica na escola foi construído com o intuito de contribuir no processo do ensino e da 
aprendizagem de alunos da 3ª série do Ensino Médio, e visa a construção de estratégias de 
leitura e escrita para o gênero textual Artigo de Opinião pelos alunos, pois tal gênero privilegia a 
discussão, a argumentação e o debate sobre questões polêmicas que estão na sociedade e no 
mundo, além de trazer aos alunos assuntos polêmicos atuais que fazem parte do cotidiano deles. 
Para tanto, optamos pela elaboração deste trabalho pela sequência didática com a finalidade de 
auxiliar os alunos a dominarem melhor o gênero textual artigo de opinião e todas as suas 
especificidades. Para tanto, nos apoiamos nos pressupostos bakhtinianos e do Interacionismo 
Sociodiscursivo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA CRISTINA ESTEVES 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de leitura no contexto escolar
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: leitura; etapas; estratégias
Resumo: O presente projeto tem como objetivo incentivar a leitura no contexto escolar por meio 
de alterntivas metodológicas. Para isso, autores com Isabel Solé, Mary Kato e Renilson 
Menegassi, entre outros foram pesquisados e ambasaram essa proposta de trabalho. Devido a 
percepção das dificuldades e desmotivação dos alunos na realização da leitura temos propósito 
pesquisar e elaborar atividades em que diversas estratégias sejam utilizadas e favoreçam a 
compreensão e interpretação de diversos gêneros que circulam socialmente. Tais estratégias 
além de incentivar a leitura visam proporcionar ao leitor a busca de informações implícitas no 
texto, além de reconhecer o estílo e aplicabilidade de diferentes gêneros textuais. A necessidade 
de se formar leitores competentes é o grande desafio que que a escola tem encontrado no atual 
contexto sócio-histórico, leitores que saibam posicionar-se diante dos textos agindo criticamente, 
expondo opiniões sobre o que lê e tenham hábitos saudáveis de leitura tanto prazerosa quanto útil  
para a vida. Esperamos que através de nossas pesquisas possamos contribuir para a melhoria da 
aprendizagem, pois é através dela que o sujeito tem contato com o conhecimento. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA CRISTINA ESTEVES 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Estratégias de leitura para alunos do 7° ano da Educação Básica – tema abandono de 
animais
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Estratégias de leitura; Compreensão; interpretação
Resumo: Esta unidade didática enfoca a leitura partindo de estratégias que visam torná-la mais 
prazerosa e eficaz, considerando o leitor como um sujeito ativo no processo da leitura e 
privilegiando o seu contexto. Pretende-se realizar uma interação, orientada pelo professor entre a 
vivência do aluno-leitor e o conteúdo dos textos contribuindo para ampliar-lhes o horizonte sobre 
questões do próprio contexto, e assim, gradativamente, possibilitar-lhes melhorar o seu repertório 
e favorecer a inserção cada vez mais consciente na sociedade. As atividades desta proposta 
estão embasadas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCEs) e 
em autores como Renilson Menegassi e Isabel Solé, conforme se pode observar consultando o 
projeto que apresentamos anteriormente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA DA LUZ LEAL 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Narrativas da fronteira: A influência sociocultural na produção textual dos alunos do Ensino 
Médio.
Tema: Literatura e Escola concepções e práticas
Palavras-chave: Comunicação.Sociedade.Ensino.Fronteira.
Resumo: Este artigo tem como tema a leitura enquanto fato social que necessita ser mediado 
pela escola como elemento integrador dos indivíduos à sociedade. A problemática de pesquisa 
investigou se as relações socioculturais dos alunos influenciam na elaboração de narrativas do 
cotidiano da fronteira. O objetivo do estudo foi analisar a influência das vivências socioculturais na 
construção das narrativas da fronteira com alunos do ensino médio, tomando como objetivos 
específicos analisar o conceito que os alunos possuem sobre a sua vivência na fronteira, 
investigar as vivências socioculturais da fronteira em forma de narrativas e identificar as marcas e 
influências das relações sociais entre os estudantes que residem na região de fronteira. As fontes 
teóricas abordaram os conceitos de fronteira de escrita e de gêneros narrativos, embasando o 
trabalho para a realização de uma pesquisa-ação a partir de um plano de intervenção onde os 
alunos foram preparados para registrar as suas vivências sociais em forma de narrativas de 
fronteira apresentando textos narrativos que foram registrados no blog da escola como resultado 
da pesquisa. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA DA LUZ LEAL 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Narrativas da fronteira: A influência sociocultural na produção de narrativas dos alunos do 
Ensino Médio. 
Tema: Literatura e Escola concepções e práticas
Palavras-chave: Comunicação. Sociedade. Ensino. Fronteira
Resumo: Este projeto de intervenção tem como tema a leitura enquanto fato social que necessita 
ser mediado pela escola como elemento integrador dos indíviduos à sociedade. A problemática de 
pesquisa investiga se as relações socioculturais dos alunos influenciam na elaboração de 
narrativas do cotidiano da fronteira. O objetivo do estudo é analisar a influência das vivências 
socioculturais na construção das narrativas da fronteira com alunos do ensino médio, tomando 
como objetivos específicos analisar o conceito que os alunos possuem sobre a sua vivência na 
fronteira, investigar as vivências socioculturais da fronteira em forma de narrativas e identificar as 
marcas e influências das relações sociais entre os estudantes que residem na região de fronteira. 
As fontes teóricas abordam os conceitos de fronteira de escrita e de gêneros narrativos, 
embasando o trabalho para a realização de uma pesquisa-ação a partir de um plano de 
intervenção onde os alunos serão preparados para registrar as suas vivências sociais em forma 
de narrativas de fronteira apresentando um livro digital com os resultados da pesquisa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA FONTANELLA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O USO DO BLOG NO ENSINO DA LEITURA E DA PRODUÇÃO TEXTUAL EM AULAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Novas tecnologias; Interdisciplinaridade
Resumo: O presente artigo apresenta reflexões sobre a aplicação de atividades de uma Unidade 
Didática que teve o intuito de promover e desenvolver as habilidades no ensino da leitura e da 
escritapormeio dos recursos tecnológicos assim como elaborar um material de pesquisa e fonte 
de informação para auxiliar o professor no trabalho em sala de aula utilizando as ferramentas das 
NTICs. Com um tema “inusitado” para as aulas de língua portuguesa, “A lua”, as unidades foram 
elaboradas pensando na interdisciplinaridade e na apropriação do conhecimento gradual do 
educando tanto na leitura como na escrita.Por meio da sugestão de estratégias e 
encaminhamentos metodológicos diversificados possibilitaram-se aulas interessantes e que foram 
realizadas inclusive por um aluno da Sala de Recursos com resultados positivos no ano de 2014 
na cidade de Cascavel, Paraná. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA FONTANELLA 
Orientador: Greice da Silva Castela - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso dos recursos tecnológicos na leitura e na escrita
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; escrita;tecnologia;interdisciplinaridade
Resumo: Esta Unidade Didática tem como tema uso dos recursos tecnológicos no ensino da 
leitura e da escrita na língua portuguesa para estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental.Foram selecionados textos verbais, não verbais, audiovisuais de vários temas e 
gêneros textuais/discursivos com o tema ‘’A Lua’’, além de recursos disponíveis na Internet para 
leitura e produção escrita. Criou-se um blog que servirá de ponto de encontro ou de partida para 
as atividades que os estudantes realizarão.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA MYSZYNSKI CHERON 
Orientador: Suzete Silva - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O desenvolvimento da leitura por intermédio de uma sequência didática com o gênero 
conto
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Gêneros discursivos; Sequência didática; Conto.
Resumo: Este artigo apresenta informações teórico-pedagógicas que resultaram da elaboração e 
da implementação do Projeto desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), e teve como ponto de 
partida a necessidade de aprimorar o nível de leitura de alunos de 1º ano do Ensino Médio e de 
promover o gosto por essa tão importante atividade. Para isso, o gênero textual conto foi 
escolhido, por ser um texto que possui extensão variada, o que permite a seleção daqueles que 
sejam mais curtos, para serem lidos em uma aula, por exemplo. As atividades foram elaboradas 
nos moldes da sequência didática de Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004), que apresentam 
algumas etapas para seu desenvolvimento como: apresentação da situação; produção inicial; 
resolução de módulos; produção final. Os contos selecionados foram “A carteira” e “Um apólogo”, 
de Machado de Assis. Durante a implementação das atividades elaboradas, foi possível perceber 
o envolvimento e a evolução dos alunos, que se empenharam na sua realização. O gosto pela 
leitura esteve presente já na primeira etapa, momento em que os alunos foram expostos a 
diversos livros de contos, os quais foram lidos, individualmente, em sala de aula. Ao final do 
processo, isso se manteve, pois há alunos que retiram livros da biblioteca quinzenalmente, sem 
que sejam solicitados a isso. Depreende-se, assim, que o trabalho com o gênero conto funcionou 
como incentivo ao ato de ler, aprimorando o nível de leitura dos alunos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA MYSZYNSKI CHERON 
Orientador: Suzete Silva - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Material didático-pedagógico com os contos de Machado de Assis: “A carteira” e “Um 
apólogo”
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: sequência didática; conto; Machado de Assis.
Resumo: Este trabalho contém um material didático-pedagógico elaborado a partir de 
determinadas características de dois contos de Machado de Assis: “A carteira” e “Um apólogo”. 
Para sua elaboração foram considerados os pressupostos teóricos da leitura enquanto processo 
discursivo, da sequência didática (sob a visão dos gêneros discursivos) como instrumento 
metodológico e do conto como o gênero textual selecionado. O principal objetivo do Projeto de 
Intervenção consiste em aprimorar o nível de leitura dos alunos de um primeiro ano do Ensino 
Médio noturno e incentivá-los ao ato de ler. Espera-se que durante o tempo de aplicação do 
projeto, o envolvimento dos alunos com este gênero textual seja intenso e que todos participem 
de forma espontânea e prazerosa no decorrer de todas as atividades propostas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA REGINA ARAUJO GALLE
Orientador: Caio Ricardo Bona Moreira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Artigo

Título: A cidade e a poesia: um encontro literário.
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Oficinas Poéticas; Cidade; Poesia Local; Disseminação Literária
Resumo: Vivenciar poesias de um modo alegre, dinâmico e interativo de aprendizagem, voltado 
para a sensibilização de jovens leitores é o que se pretende realizar através desse Projeto de 
Intervenção Pedagógica. O trabalho com Oficinas Poéticas visa contribuir no processo de leitura, 
escrita e disseminação literária em alunos das séries finais do Ensino Fundamental, trabalhando a 
cidade como espaço de observação e reflexão e por meio da poesia, colocá-los em contato com 
obras e autores de renome da literatura e também fazê-los perceber a existência de uma rica e 
importante literatura local, onde nossos poetas se revelam pela competência e sensibilidade. 
Espera-se que através de diferentes estilos e obras os alunos sejam instigados a reconhecer e 
apreciar as sutilezas e a beleza dos textos poéticos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA REGINA ARAUJO GALLE
Orientador: Caio Ricardo Bona Moreira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CIDADE E A POESIA: UM ENCONTRO LITERÀRIO
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Oficinas Poéticas; Cidade, Poesia local; Disseminação Literária
Resumo: Vivenciar poesias de um modo alegre, dinâmico e interativo de aprendizagem, voltado 
para a sensibilização de jovens leitores é o que se pretende realizar através dessa Produção 
Didático -Pedagógica. O trabalho com Oficinas Poéticas visa contribuir no processo de leitura, 
escrita e disseminação literária em alunos das séries finais do Ensino Fundamental, trabalhando a 
cidade como espaço de observação e reflexão e por meio da poesia, colocá-los em contato com 
obras e autores de renome da literatura e também fazê-los perceber a existência de uma rica e 
importante literatura local, onde nossos poetas se revelam pela competência e sensibilidade. 
Espera-se que através de diferentes estilos e obras os alunos sejam instigados a reconhecer e 
apreciar as sutilezas e a beleza dos textos poéticos. Sensibilizar, encantar e despertar através da 
poesia ampliando e diversificando as interpretações sobre o mundo e a vida e possibilitando-os 
fazer escolhas conscientes de linguagem que possa dar conta de seus propósitos de 
comunicação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA RELINDES KONIG SEMIANKO 
Orientador: Caio Ricardo Bona Moreira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Artigo

Título: Intervenções Poéticas: uma proposta para o trabalho na escola.
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento Literário; intervenção poética; formação de leitores
Resumo: A ideia do presente trabalho nasce da observação do cotidiano escolar, e das 
dificuldades encontradas ao abordar a literatura em sala de aula no Ensino Médio.O trabalho será 
com “ intervenções poéticas”, uma forma de aproximação com a literatura e com as diferentes 
manifestações artísticas. É o pensar a poesia, senti-la, expressá-la e refletir sobre as questões do 
mundo contemporâneo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCIA RELINDES KONIG SEMIANKO 
Orientador: Caio Ricardo Bona Moreira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras 
de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Intervenções Poéticas: uma proposta para o trabalho na escola.
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Arte; Intervenções Poéticas.
Resumo: A proposta desta pesquisa é trabalhar a disseminação da literatura na escola através de 
intervenções poéticas. O trabalho é inspirado no movimento de Catequese Poética de Lindolf Bell, 
o qual tinha por objetivo desenvolver uma nova linguagem poética e ampliar as intervenções de 
jovens escritores. Transformar em veículos da poesia, praças, pontos de ônibus, viadutos, 
camisetas, estádios era a forma que Lindolf Bell utilizava para disseminar a arte de escrever. Tal 
movimento pode ser considerado como o primeiro trabalho com intervenções poéticas no Brasil. A 
poesia trabalhada deste modo pode assumir uma importância significativa para a comunidade 
escolar, pois a leitura literária passa a ter sentido e as produções realizadas poderão circular entre 
a comunidade gerando discussões e propiciando o avanço na aprendizagem. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Unidade Didática: Leitura Argumentativa e Produção de Texto
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura argumentativa; Canção; Unidade Didática.
Resumo: O presente trabalho é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 
escola. Sua elaboração ocorreu após os encontros e orientações promovidos pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), cujo tema foi à leitura argumentativa e a produção textual. 
Todas as atividades de leitura, oralidade e escrita foram desenvolvidas a partir do gênero canção. 
A Intervenção Pedagógica foi pautada nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008) 
que tratam da aprendizagem da linguagem como algo que não se fecha na sua condição de 
sistema e forma, mas que contempla o fenômeno social refletido nos valores ideológicos. O 
trabalho foi desenvolvido por meio de unidade didática, dividida em 20 oficinas. Em cada oficina 
foi trabalhado um dos eixos da disciplina de Língua Portuguesa: oralidade, leitura e escrita, com o 
objetivo de propiciar ao aluno competências específicas para a leitura argumentativa e a produção 
do texto e, ainda, propor estratégias de leitura que habilitassem os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental a perceberem driblagens discursivas e realizarem leituras verticalizadas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Gênero canção: uma proposta de unidade didática
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Gênero canção; Unidade didática
Resumo: Direcionar o ensino de Língua Portuguesa, pautado nas Diretrizes Curriculares, exige o 
entendimento a respeito da concepção de linguagem e da concepção do sujeito inerente a esta 
linguagem. As Diretrizes do Estado do Paraná (2008) tratam da aprendizagem da linguagem 
como algo que não se fecha na sua condição de sistemas e forma, mas comtempla o fenômeno 
social refletido nos valores ideológicos. A produção desta unidade didática que será o Projeto de 
Intervenção Pedagógica a partir do gênero letra de canção está voltado nesta concepção de 
linguagem, acima citado no documento oficial do Estado do Paraná. O material apresenta 
atividades que contemplam os três eixos da disciplina de Língua Portuguesa: a oralidade, leitura e 
escrita. As atividades serão desenvolvidas no ano de 2014, em uma turma de 9° ano, no primeiro 
semestre, visando o trabalho com o gênero letra de canção, o aprimoramento da leitura 
ideológica, da produção textual e da oralidade. Para a elaboração do material didático foi utilizado 
pressupostos teóricos de Dolz e Schneuwly(1998) que acreditam que somente uma proposta de 
ensino aprendizagem organizada a partir dos gêneros textuais permite ao professor a observação 
e a avaliação das capacidades do alunos. Ainda a respeito dos gêneros textuais, segundo 
Marcuschi, 2005, os gêneros não podem ser vistos apenas por seus aspectos formais mais 
também por seus aspectos sócio – comunicativos. Utilizaremos também um apontamento de 
Orlandi 2012, que segundo ela, não há neutralidade nem mesmo no uso mais aparente dos 
signos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARETE DE SOUZA 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO CRÔNICA E O TEXTO MIDIÁTICO SOBRE O TEMA FAMÍLIA: UMA 
ABORDAGEM DIALÓGICA NA PRÁTICA EDUCATIVA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; prática educativa; gênero crônica; texto 
midiático
Resumo: O artigo em tela busca possibilitar aos professores da disciplina de Língua Portuguesa 
do Centro Estadual de Educação Básica Paulo Freire - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, 
do município de Curitiba, um aprofundamento teórico-metodológico para criar estratégias a fim de 
motivar os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) à leitura. Apresenta ainda o resultado 
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da implementação pedagógica na escola que articulou momentos teóricos, com reflexão e 
discussões sobre a prática educativa docente e a proposição de um material didático pedagógico 
para os discentes da EJA. Esta proposta teve como objetivo principal uma abordagem dialógica 
entre o universo literário e o texto midiático, com a utilização do ambiente público blog, para que o 
professor pudesse pensar novas formas de atuação, percebendo que o estudo e a incorporação 
de outras práticas proporcionam um melhor direcionamento do trabalho pedagógico, 
principalmente, pode desenvolver no aluno a necessidade pela leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARETE DE SOUZA 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O GÊNERO CRÔNICA E O TEXTO MIDIÁTICO SOBRE O TEMA FAMÍLIA: UMA 
ABORDAGEM DIALÓGICA NA PRÁTICA EDUCATIVA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: EJA; Crônica ; Leitura; Texto Midiático;Prática Educativa
Resumo: Esta Unidade Didática é uma proposta de trabalho com os professores de Língua 
Portuguesa do CEEBJA Paulo Freire - Ensino Fundamental, Médio e Profissional e busca 
subsidiá-los a criarem estratégias para motivar os alunos da Educação de Jovens e Adultos à 
leitura e à produção textual. Tem como objetivo principal propiciar aos professores refletirem sobre 
sua prática educativa para enriquecê-la ou confirmá-la. Para tanto, além dos momentos de 
reflexão e discussões, propõe um material pedagógico para os jovens e adultos em uma 
abordagem dialógica entre o universo literário, envolvendo crônicas do escritor Luíz Fernando 
Veríssimo, e o texto midiático. O recorte será sobre a temática família, por ser um assunto de 
relevância para trabalhar na EJA, ressaltando aspectos contemporâneos da temática por meio do 
posicionamento das pessoas no ambiente público blog. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARETH KREVEY GRABICOSKI 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A charge na sala de aula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura;Gênero Textual/ discursivo charge;formação do leitor
Resumo: A formação do leitor é tema de discussão e reflexão em todas as instâncias 
educacionais. O estudo de teorias que levem ao aprimoramento desta prática se faz necessário. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi discutir o desenvolvimento da competência leitora por 
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meio do gênero textual charge, contribuindo para que se possa, de fato, levar uma orientação de 
trabalho com esse gênero de texto em sala de aula,uma vez que a charge é um texto atraente 
para nossos jovens pelo uso associativo de imagens e do humor, possibilitando o 
desenvolvimento de ações que tragam o prazer de pensar, interrogar e ler. Para tanto, foram 
trabalhados textos sobre linguagem verbal, não verbal, leitura e produção do gênero textual 
charge. Como fundamentação teórica para este trabalho, considerou-se as recomendações dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), Diretrizes Curriculares da Educação Básica 
(Paraná, 2008), e os teóricos Brandão (1991), Platão e Fiorin (1999), Kleiman(2012) e 
Orlandi(2002). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARETH KREVEY GRABICOSKI 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A charge na sala de aula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura;gênero textual; charge;formação do leitor
Resumo: A formação do leitor é tema de discussão e reflexão em todas as instâncias 
educacionais. O estudo de teorias que levem ao aprimoramento desta prática se faz necessário. 
Sendo assim, o material proposto tem como objetivo principal desenvolver a competência leitora 
por meio do gênero textual charge. O discurso da charge é instrumento de reflexão sobre os fatos 
cotidianos e, por conseguinte, auxiliar na formação de leitores capazes de assumir uma posição 
crítica diante da realidade atual do país. Como fundamentação teórica para este trabalho, 
considerou-se as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais ( BRASIL, 1998), 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica ( PARANÁ, 2008) e os teóricos BRANDÃO( 1991), 
PLATÃO e FIORIN ( 1999), KLEIMAN ( 2012) e ORLANDI ( 2002)>

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARET PANINI
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de incentivo a leitura e a escrita de contos de mistério e de terror.
Tema: Ensino aprendizagem a leitura
Palavras-chave: contos de terror; narrativa; leitura; produção textual.
Resumo: A partir da realidade educacional que aponta para a deficiência da leitura nas escolas, o 
objeto de estudo deste trabalho é o incentivo a leitura através dos contos de terror e de mistério 
(POE, CRHISTIE, DOYLE) pensando nos sextos anos do ensino fundamental da Escola Estadual 
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Antônio Franco Ferreira da Costa E.F. Dessa forma, organizou-se uma sequencia didática que 
comportará o período de dois meses, contabilizando assim treze aulas a serem ministradas no 
segundo semestre de 2014. Os principais objetivos a serem alcançados nesse sequencia 
pedagógica são o desenvolvimento da oralidade (pela contação de histórias recuperadas pelos 
próprios alunos com seus familiares e colegas); o estimulo a leitura (aproveitando os efeitos de 
sentido característicos que esse gênero produz em quem o lê); e incentivar a produção escrita 
(promovendo a criação e recriação de contos de terror ou de mistério). Com isso, espera-se que o 
educando possa colocar em prática o aprendizado teórico na medida em que demostre domínio 
dos passos fundamentais do conto, compreendendo as características fundamentais desse texto 
narrativo, bem como aumente seu gosto pela leitura. Os resultados dessa sequencia serão 
apresentados na sala de aula em um sarau e publicados em um blog construído pela turma. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARGARET PANINI
Orientador: Deise da Silva Guttierres - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de incentivo a leitura e a escrita de contos de mistério e de terror.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Contos de Terror; Narrativa; Leitura; Produção Textual.
Resumo: A partir da realidade educacional que aponta para a deficiência da leitura nas escolas, o 
objeto de estudo deste trabalho é o incentivo á leitura através dos contos de terror e de mistério 
(CORTÁZAR, 1974, POE, 2005), pensando nos sextos anos do ensino fundamental da Escola 
Estadual Antônio Franco Ferreira da Costa E.F. Dessa forma, organizou-se uma sequência 
didática que comportará o período de dois meses, contabilizando assim treze aulas a serem 
ministradas no segundo semestre de 2014. Os principais objetivos a serem alcançados nesta 
sequência pedagógica são o desenvolvimento da oralidade (pela contação de histórias 
recuperadas pelos próprios alunos com seus familiares e colegas); o estimulo a leitura 
(aproveitando os efeitos de sentido característicos que esse gênero produz em quem o lê) e o 
incentivo à produção escrita (promovendo a criação e recriação de contos de terror ou de 
mistério). Com isso, espera-se que o educando possa colocar em prática o aprendizado teórico na 
medida em que demostre domínio dos passos fundamentais do conto, compreendendo as 
principais características desse texto narrativo, bem como aumente seu gosto pela leitura. Os 
resultados desse trabalho serão apresentados para a comunidade escolar por meio de um sarau 
e publicados em um blog construído pela turma.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_margaret_panini.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ALINE DA VEIGA 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Publicidade e ensino de língua portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino de língua portuguesa
Palavras-chave: sequências didáticas;linguagem e publicidade;publicidade
Resumo: O sistema educacional brasileiro passou por várias transformações nas últimas 
décadas. Na área de ensino-aprendizagem de línguas houve uma grande mudança, pois o ensino 
da gramática normativa divide espaço com o ensino de língua a partir dos diferentes textos que 
circulam na sociedade.Cabe à escola o ensino da norma culta da língua portuguesa e sua 
reflexão, contudo o ensino não deve ser mais mera memorização de um conjunto de regras, mas 
reflexão quanto ao uso das regras e sobre as possibilidades de leitura,aqui entendida como 
construção de sentidos,em diferentes gêneros discursivos. Não há dificuldade na aceitação ou no 
entendimento do processo ensino-aprendizagem de língua por meio de gêneros discursivo, mas 
no modo como pode ser colocado em prática em sala de aula ,já que os textos orais ou escritos 
são variáveis, diversos e estão presentes na sociedade numa perspectiva de cultura, sendo 
essenciais na sua funcionalidade.O enfoque maior neste projeto é o uso de sequências didáticas 
ao explorar um dos mais importantes gêneros em sala de aula,o publicitário.A publicidade está 
inserida rotineiramente em nossas vidas, assim a importância de destacar a compreensão sobre a 
intencionalidade, finalidade e as ideologias presentes nesse gênero discursivo.A linguagem 
utilizada em publicidade tem os poderes de sedução e persuasão levando o indivíduo mudar 
hábitos que beneficiarão o convívio social de todos. Esse projeto tem como função intervir 
diretamente nas aulas de português desde seu planejamento até a sua avaliação, procurando 
obter resultados satisfatórios no processo final de ensino -aprendizagem do gênero discursivo 
publicidade, abrangendo leitura, análise linguística e produção textual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ALINE DA VEIGA 
Orientador: Fernanda Deah Chichorro Baldin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Publicidade e ensino de língua portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Sequência didática; publicidade; propaganda; metodologia.
Resumo: O gênero discursivo Publicidade deve ser explorado quanto aos seus aspectos 
linguísticos em vários dos anos escolares. A compreensão e conhecimento da ação discursiva 
desse gênero são importantes para a vida do aluno, pois é possível explorar a intencionalidade, 
finalidade e ideologias que podem influenciar o comportamento social e a interação comunicativa 
de qualquer cidadão. O objeto de produção será a propaganda de conscientização pelo seu 
reconhecido respeito em todos os meios de veiculação publicitária e resultados pela sociedade. 
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Escolheu-se a sequência didática por considerar-se que é uma metodologia adequada à prática 
de ensino com gêneros discursivos. Esta se configura como meio de atividades organizadas e 
sistematizadas eficazes para a compreensão e produção textual.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA AMELIA INGLES 
Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: RESSIGNIFICAÇÃO DA LINGUAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL NA SALA DE 
RECURSOS MULTIFUNCIONAL – TIPO I
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Linguagem verbal e não verbal; Dificuldades de aprendizagem; Ensino-
aprendizagem; Sala de recursos.
Resumo: O presente artigo discute os resultados da aplicação do Projeto PDE 2013/2014 - 
Ressignificação da linguagem verbal e não-verbal na sala de recursos, o qual foi aplicado na Sala 
de Recursos Multifuncional Tipo I do Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira- EFM e FD, com 
alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A sala de recursos é um atendimento 
especializado de natureza pedagógica que apoia e complementa o atendimento educacional 
àqueles alunos que necessitam. O trabalho foi pautado nas diferentes linguagens, baseando-se 
no reconhecimento pelos alunos das mesmas em seu dia a dia, e recuperando os significados de 
linguagem verbal, não-verbal e mista. Para isso, foi produzido um caderno pedagógico, onde as 
atividades foram divididas em unidades para melhor encaminhamento das ações. Utilizando 
ferramentas como: jogos, carta, jornais, histórias em quadrinhos, internet para reconstruir os 
significados, melhorar a escrita, oralidade e leitura, oportunizou-se a ação/reflexão/ação, tendo as 
variadas linguagens como elemento mediador da evolução nos processos de ensino-
aprendizagem e de inclusão, principalmente em relação à educação e aos estereótipos da 
diversidade e seus preconceitos. E assim, pode-se constatar o crescimento e autonomia no uso 
de diferentes linguagens por parte dos alunos, e que a ação coletiva em prol da aprendizagem 
significativa, bem como a formação dos professores e a prática pedagógica diversificada precisam 
ser consideradas no processo educacional dos alunos com necessidades educacionais que 
frequentam a sala de recursos multifuncional tipo-1.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA AMELIA INGLES 
Orientador: Miriam Adalgisa Bedim Godoy - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ressignificação da linguagem verbal e não-verbal na Sala de Recursos Multifuncional - 
Tipo I
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Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Linguagem verbal e não verbal; dificuldades de aprendizagem; ensino-
aprendizagem.
Resumo: O presente caderno pedagógico pretende possibilitar um trabalho pedagógico 
diferenciado com as diferentes linguagens aos alunos da Sala de Recursos Multifuncional I, e com 
isso, a melhoria na aprendizagem. Por meio de diversos tipos de linguagens verbais e não-
verbais, proporcionará a esses alunos condições para constituírem-se como sujeitos da palavra e 
da ação, a partir da pluraridade das situações, bem como propor atividades lúdicas com a 
intenção de mobilizar os alunos a se tornarem sujeitos mais aptos a participar da sociedade, 
aceitando, incorporando ou negando os argumentos das diferentes linguagens e perceberem que 
elas estão carregadas de significados que precisam ser desvelados, interpretados, ressignificados 
e reelaborados, abrindo o leque de opções que a palavra linguagem nos remete. O trabalho será 
pautado nas diferentes linguagens, baseando-se no reconhecimento pelos alunos das diversas 
linguagens de seu dia a dia, e recuperando os significados de linguagem verbal, não-verbal e 
mista. Para isso, utilizando as linguagens como: charges, imagens, jornais, cinema, histórias, 
jogos, produção de textos, confecção de fantoches, dramatização e atividades intrapsicológicas 
possibilitará reconstruir os significados, melhorar a escrita, a oralidade e a leitura e assim, a 
interpretação de mundo. Dando oportunidade aos participantes da ação/ reflexão/ ação, tendo as 
variadas linguagens como elemento mediador da evolução nos processos de ensino 
aprendizagem e de inclusão, principalmente em relação à educação, e aos estereótipos da 
diversidade e seus preconceitos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ANA PEDROSO 
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL: UM DESAFIO À PRÁXIS DOS PROFESSORES DA 
LÍNGUA PORTUGUESA DO MUNICÍPIO DE IRETAMA - PR
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros textuais . Formação crítica . Leitura de mundo. Gêneros textuais . 
Formação crítica . Leitura de mundo.
Resumo: O presente trabalho traz a análise dos resultados do Projeto de Implementação, que por 
meio de Curso de Formação Continuada aos professores das três escolas estaduais do município 
de Iretama – PR em caráter multidisciplinar, proporcionou ações de leitura. Leitura em sentido 
amplo, como “leitura de mundo” com intuito de compreender a própria realidade, os diversos 
gêneros (escritos e falados) que circulam nas escolas, fora delas e o conhecimento disseminado 
pelas diversas esferas sociais. O referido município está entre os que têm o menor IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) no Estado do Paraná, sua população caracteriza-se entre as classes 
baixa e média, e as questões de cultura, educação, cidadania, saúde, meio ambiente, 
saneamento básico, moradia e lazer, apresentam precariedade para grande parte da população. 
Partindo de ideias de autores como GERALDI, (2005), SILVA ( 2002), Marisa Lajolo ( 1982), e das 
experiências de leitura de Paulo Freire, pretende-se refletir sobre algumas questões: Que ações 
educativas as escolas desenvolvem para atender as comunidades carentes do município? Como 
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essas ações podem contribuir para melhorar o baixo IDH? Como é a participação dos pais no 
processo educativo de seus filhos? Como se dá a comunicação entre escola / família? Como a 
escola trabalha a questão os problemas na adolescência: sexualidade, droga e gravidez? Qual a 
leitura que a escola faz sobre a questão da evasão, repetência analfabetismo funcional? Que tipo 
de Gêneros textuais/discursivos orais e escritos as escolas estaduais disponibilizam em seu 
acervo? Como é feita a leitura nas aulas das diferentes disciplinas? 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ANA PEDROSO 
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de Diferentes Gêneros Textuais
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: GÊNEROS TEXTUAIS ; FORMAÇÃO CRÍTICA ; LEITURA DE MUNDO.
Resumo: O presente caderno pedagógico, com o título Leitura de Diferentes Gêneros Textuais, 
desenvolver-se-á pela pesquisa qualitativa norteado pela contextualização social na perspectiva 
da pedagogia histórico-crítica. Tem por objetivo atender aos ditames do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE - do Estado do Paraná, no qual estou inscrita como 
professora participante do grupo 2012/2013 e visa proporcionar aos professores da rede Pública 
Estadual, em caráter multidisciplinar, ações de leitura. Leitura em sentido amplo, como “leitura de 
mundo” com intuito de compreender a própria realidade, os diversos gêneros (escritos e falados) 
que circulam nas escolas, fora delas e o conhecimento disseminado pelas diversas esferas 
sociais. As ações aqui elencadas serão desenvolvidas com a integração dos professores, equipe 
pedagógica e Direção dos Colégios Estaduais do município de Iretama, Ensino Fundamental e 
Médio, objetivando despertar o sentido crítico da população iretamense. Visto que, almejando que 
a escola assuma a responsabilidade de oferecer condições aos nossos alunos, pertencentes a um 
município com baixo IDH, a conhecer os saberes através da leitura de mundo, proporcionando 
uma visão ampla com os conhecimentos da atualidade, para assim minimizar os efeitos da 
miséria humana e linguística. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA APARECIDA CIRINO 
Orientador: Lilian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Leitura crítica de fábulas para alunos do Ensino Fundamental 9º ano
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Análise Linguística; Fábulas
Resumo: Este artigo apresenta os aspectos trabalhados durante o programa PDE ofertado aos 
professores da rede estadual do Paraná, complementando este com reflexões e análises acerca 
dos resultados obtidos ao longo de seu desenvolvimento. O objetivo do projeto foi desenvolver a 
leitura critica do aluno do 9º ano do ensino fundamental, por meio das práticas de leitura/análise 
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linguística com o gênero discursivo fábulas. O trabalho com o referido gênero viabilizou 
estratégias pedagógicas e encaminhamentos atrativos, impulsionando a dinâmica das aulas e 
concretizando a participação efetiva dos alunos de modo que o conhecimento fora apreendido. Ao 
longo deste período fundamentemo-nos em teorias de autores consagrados e renomados. A 
unidade didática complementou a prática em sala de aula por meio de oficinas sequenciais em 
consonância com o trabalho proposto.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA APARECIDA CIRINO 
Orientador: Lilian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura crítica de fábulas para alunos do Ensino Fundamental 9º ano.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: fábulas; leitura; análise linguística.
Resumo: A prática pedagógica na sociedade contemporânea demanda conhecimento e 
desenvoltura quanto ao quesito “lidar” constantemente com mudanças e exigências sociais. A 
escola, com suas possibilidades e desafios, proporciona ao aluno um conhecimento científico cujo 
acesso ocorre por meio de diferentes ferramentas de ensino. A proposta do presente trabalho será 
ampliar a competência linguística discursiva dos alunos por meio da prática de leitura do gênero 
discursivo fábulas, levando-os a identificar e reconhecer suas especificidades possibilitando o 
desenvolvimento de valores éticos cobrados dentro de uma sociedade.Os encaminhamentos 
metodológicos dar-se-ão por meio da produção de uma sequência didática que priorizará 
atividades de leitura/análise linguística do gênero fábula, a ser desenvolvida junto aos alunos, 
visando sanar dúvidas que ainda persistam acerca do mesmo. Formar um cidadão autônomo, 
crítico e pleno de valores éticos é a proposta da educação brasileira e neste trabalho, o intuito 
maior é o de realmente deixar tatuado na vida do educando, traços do conhecimento e marcas 
permanentes da formação para a cidadania que só acontece, se autenticarmos nossa marca de 
verdadeiros educadores. Assim como as pegadas na areia, serão nossos passos rumo à 
construção cidadã almejando uma sociedade mais digna e justa para aqueles que ousarem crer 
em horizontes promissores: educação é isso!

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA APARECIDA ESTEVES DE AVILA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de Leitura na linguagem matemática
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura; estratégias; enunciados da matemática.
Resumo: Este trabalho pretende apresentar os resultados do Projeto de Estratégias de leitura, 
aplicadas à linguagem matemática, implementado no Colégio Estadual Desembargador Antonio 
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Franco Ferreira da Costa – Ensino Fundamental e Médio. Toda criança, desde que nasce, para 
comunicar-se e relacionar–se no mundo, faz uso da linguagem, sendo ela o meio de verbalização 
por meio do qual se efetiva a comunicação e a interação social. As dificuldades apresentadas 
pelos alunos na compreensão dos enunciados matemáticos foram a grande motivação para a 
realização deste trabalho, que tem na leitura, o seu ponto de partida e de chegada. Assim, 
pesquisamos as estratégias de leitura na linguagem matemática, oportunizando ao educando a 
compreensão dos enunciados e a consequente resolução de situações problema. Porém, nessa 
linguagem específica, há um desafio da relação entre duas linguagens diferentes: a língua 
materna e os símbolos matemáticos. Na matemática, a linguagem é bem específica, uma vez que 
encontramos regras definidas, símbolos matemáticos, que são próprios desse tipo de linguagem, 
mas que também faz uso da língua portuguesa e da leitura como meio de compreendê-la, que 
deveria acontecer no seu sentido mais amplo, e que não tem ocorrido. Isso significa que se 
devem rever as estratégias e buscar alternativas para os problemas de leitura, de forma que ela 
venha a acontecer de modo eficaz. O trabalho com a leitura deve ser uma tarefa não só do 
professor de Língua Portuguesa, como também de todas as disciplinas, já que todas utilizam a 
linguagem no seu dia a dia, pois todo professor é professor de linguagem na sua
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Professor PDE: MARIA APARECIDA ESTEVES DE AVILA 
Orientador: FLAVIO BRANDAO SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras 
de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de leitura na linguagem matemática
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: leitura; estratégia de leitura; linguagem da matemática
Resumo: O presente material que ora se apresenta trata-se de uma unidade didática, que tem 
como objetivo a promoção da leitura, a formação e o desenvolvimento de bons leitores, por meio 
de estratégias de leitura a partir de exercícios que envolvam a leitura de enunciados matemáticos 
para serem trabalhados com os alunos na sala.
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Etapa: Artigo

Título: DESCOBRINDO VALORES: LITERATUIRA E DENÚNCIA SOCIAL
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Literatura; valores; formação do leitor; denúncia social 
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Resumo: O presente artigo aborda o ensino-aprendizagem da leitura de textos literários, visando 
a formação de leitores proficientes. Sabe-se que um dos principais compromissos da Língua 
Portuguesa e Literatura é o de trabalhar com os alunos a leitura de forma reflexiva, explorando 
seus múltiplos sentidos, compreender e interpretar. Numa realidade dinâmica como a nossa, que 
se transforma na mesma velocidade com que se disseminam informações nos meios eletrônicos, 
é essencial o papel que a literatura desempenha na educação. Isso tendo em vista que a leitura 
num contexto brasileiro vive crises maiores, presentes em nossa sociedade, como a injustiça, a 
desigualdade, a fome e a falta de liberdade e democracia. Dessa forma, é fácil encontrar pessoas 
que não têm acesso à informação de qualidade, devendo-se a isso a ausência do domínio da 
leitura compreensiva. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA CELOI PEDROSO 
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DESCOBRINDO VALORES: LITERATURA E DENÚNCIA SOCIAL
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Literatura; denúncia social; valores; autonomia; participação social. 
Resumo: Esta produção Didático-Pedagógica visa à formação de leitores proficientes. Levar até 
os alunos fragmentos literários, instigando neles o desejo de conhecer a obra no todo. A ideia é 
perceber a denúncia social presente nas obras literárias e a construção de valores essenciais 
para a vida, como afetividade, respeito, solidariedade, participação social. Explorar textos que 
permitam ao aluno uma leitura crítica, debater as ideias e a ideologia neles contidas, à luz da 
leitura crítica, a fim de (re) construir suas identidades e realidades sociopolíticas e 
consequentemente interferir na sociedade em que vivem. Juntos, professor/aluno descobrirem, 
num exercício social de aprendizagem, o que cada texto traz de interessante e o que o autor 
propõe de reflexão e denúncia social na arte escrita. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA CRISTINA DE MELO 
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A INFERÊNCIA COMO FIO CONDUTOR NO PROCESSO DE LEITURA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Processo de Leitura; Inferências; Mediação;
Resumo: O presente artigo aborda a prática de ensino do processo de leitura, tendo a inferência 
como fio condutor desse processo. Por meio de perguntas organizadas de forma a conduzir a 
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compreensão do texto é que se desenvolveu a produção de uma Unidade Didática após pesquisa 
de diversos autores. Esse trabalho foi realizado no Colégio Estadual do Campo Engenheiro André 
Guimarães Sobral, que apresentava um número elevado de alunos com dificuldades na 
compreensão de textos, principalmente, no 6º Ano. Então, foi necessário rever a prática 
pedagógica, buscando uma melhoria para essa atual situação. Primeiramente foi realizada a 
elaboração de um projeto que fosse ao encontro das necessidades dos alunos, buscando um 
embasamento teórico que aprofundasse o tema a ser trabalhado. Com esse material produziu-se 
uma Unidade Didática e então a sua implementação com os alunos do 6º Ano. Foram 
desenvolvidas atividades de leitura que possibilitassem o aprimoramento da capacidade de 
inferência por meio de perguntas, discussão sobre a importância das perguntas no processo de 
leitura, elaboração de atividades de leitura por meio da inferência como fio condutor desse 
processo e realização de intervenções pedagógicas durante a execução das atividades de leitura. 
E, por fim, o artigo apresenta o relato da Implementação durante as aulas de Língua Portuguesa e 
os resultados alcançados com todo trabalho desenvolvido, sendo fundamental a atuação do 
professor como mediador para a concretização do processo de leitura de maneira efetiva.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA CRISTINA DE MELO 
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Inferência como fio condutor no processo de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Inferência;Compreensão;
Resumo: O Colégio Estadual do Campo Engenheiro André Guimarães Sobral apresenta um 
número elevado de alunos com dificuldades na compreensão de textos, principalmente no 6º Ano. 
Então se faz necessária a implementação de um projeto, por meio de uma Unidade Didática, que 
venha ao encontro dessas dificuldades dos alunos, um trabalho diferenciado por meio de 
perguntas que possibilitem melhor compreensão dos textos que são lidos em sala de aula. Serão 
desenvolvidas atividades de leitura que possibilitem o aprimoramento da capacidade de inferência 
por meio de perguntas, discussão sobre a importância das perguntas no processo de leitura, 
elaboração de atividades de leitura por meio da inferência como fio condutor desse processo e re 
alização de intervenções pedagógicas durante a execução das atividades de leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DA CONCEICAO LIMA CARDOSO 
Orientador: camila paula camilotti - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo
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Título: Cardápio Literário: Saberes e Sabores 
Tema: Literatura e Escola-Concepções e Práticas
Palavras-chave: Ensino; Leitor; Literatura 
Resumo: Este artigo pretende sugerir uma nova prática às aulas de Literatura que possam 
contribuir para uma educação mais significativa e tem por objetivo proporcionar aos educandos 
novas práticas de estudar Literatura, por meio de atividades que exercitem duas vertentes: a 
Literatura e a Culinária. Para atingir tal objetivo, busca-se sugerir atividades de pesquisa, de 
interpretação e de produção; tendo como dispositivos as novas tecnologias, visando mais que o 
ensino, a aprendizagem. Neste sentido, o eixo temático “Cardápio Literário: Saberes e Sabores” 
busca apresentar aos estudantes um ensino, o qual se constituirá como espaço de descoberta, de 
experimentação, construindo, produzindo saberes e atribuindo sabores no seu aprendizado. Por 
este caminho, o estudo da Literatura numa perspectiva sociointeracionista visou a superação de 
métodos educacionais ultrapassados e reiterou o aluno a participar mais ativamente. Exploramos 
novas possibilidades. Acreditamos que não existam padrões e modelos fixos. São válidas todas 
as alternativas. Continuaremos a recorrer novos caminhos teórico-metodológicos para conduzir o 
processo de ensino-aprendizagem às aulas de Literatura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DA CONCEICAO LIMA CARDOSO 
Orientador: camila paula camilotti - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Cardápio Literário:Saberes e Sabores
Tema: Literatura e Escola-Concepções e Práticas
Palavras-chave: Ensino; Leitor; Literatura
Resumo: Esta Produção pretende sugerir uma nova prática às aulas de Literatura, que possam 
contribuir para uma educação mais significativa. Na escola, na maioria das vezes, observa-se um 
ensino no qual prevalece a historicidade dos autores e obras, consideradas como mera 
reprodução, e o aluno um ser passivo de um sistema educacional fragmentário, cujo uso do livro 
didático tornou-se contínuo e as aulas passaram a ser ministradas mecanicamente e acríticas. 
Portanto, temos como objetivo proporcionar aos educandos novas práticas de estudar Literatura, 
propondo atividades que exercitem duas vertentes: a Literatura e a Culinária, sugerindo atividades 
de pesquisa, de interpretação e produção; tendo como dispositivos as novas tecnologias, visando 
mais que o ensino, a aprendizagem. Nesse sentido, o eixo temático “Cardápio Literário: Saberes e 
Sabores busca apresentar aos estudantes um ensino, o qual, se constituirá como um espaço de 
descoberta, de experimentação, construindo, produzindo saberes e atribuindo sabores no seu 
aprendizado.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DE LOURDES SIQUEIRA 
Orientador: Suely Leite - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Leitura Intertextual entre os romances 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: leitura; romance; intertextualidade; método recepcional.
Resumo: Esta proposta metodológica sobre estudo dos romances realistas \"Madame Bovary\" 
de Gustave Flaubert e \"O primo Basílio\" de Eça de Queirós, pretende contribuir como processo 
ensino e aprendizagem de literatura. Nosso objetivo é levar os alunos a uma reflexão sobre a 
importância da obra literária para a formação de um leitor consciente de sua condição na 
sociedade. As atividades presentes nesse trabalho foram desenvolvidas com alunos do segundo 
ano do Ensino Médio e foram fundamentadas na teoria da Estética da Recepção, cujo principal 
representante é Hans Robert Jauss e sua aplicação seguiram as orientações do Método 
Recepcional de Bordini e Aguiar (1993). Ao término desse processo de estudos sobre os 
romances, espera-se que os alunos tenham internalizado essas percepções e sintam-se aptos a 
eleger, daí por diante, as leituras que farão parte do seu processo de desenvolvimento social, 
intelectual, cultural, linguístico e literário. Espera-se, também, que estendam esses novos saberes 
às pessoas que fazem parte de suas vidas, numa rede de crescimento. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DE LOURDES SIQUEIRA 
Orientador: Suely Leite - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura intertextual entre os romances “Madame Bovary” de Gustave Flaubert e
Tema: leitura
Palavras-chave: Leitura. Romance. Intertextualidade. Método recepcional
Resumo: Considerando as dificuldades de leitura encontradas pela a maioria dos educandos 
propomos desenvolver a leitura de textos clássicos da literatura realista,através desta unidade 
didática utilizando o método recepcional. Este resgate pretende confrontar a realidade histórica 
dos tempos e espaços retratados nos romances . Para tanto, o corpus selecionado é composto 
por dois livros: Madame Bovary de Gustave Flaubert, publicado na França em 1857, e O primo 
Basílio, de Eça de Queirós, publicado em Portugal em 1878. As duas obras tem como foco a 
crítica à família burguesa da época, e ambas tratam da questão do adultério como fuga romântica 
encontrada para o enfrentamento de uma realidade social fundada nas aparências. Espera-se que 
após a leitura desses romances o aluno possa apresentar uma visão mais crítica sobre a questão 
da representação do gênero feminino e tenha os seus horizontes de expectativas ampliados em 
relação à condição feminina. Acredita-se que a proposta de leitura deve promover a ruptura dos 
paradigmas iniciais do aluno rumo à ampliação de seus horizontes de expectativas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS 
Orientador: Rafaela Stopa - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler literatura para a vida e ler literatura para o vestibular: possibilidades de um diálogo
Tema: Literatura e Escola:concepções e práticas
Palavras-chave: Vestibular; letramento; texto literário; leitor.
Resumo: Nos últimos tempos observo que vários fatores têm contribuído para que se leia cada 
vez menos os clássicos da literatura brasileira e universal no ensino médio. Na escola, a leitura de 
obras clássicas tem sido relegada ao plano do obrigatório ou é proposta meramente para atender 
às exigências de exames vestibulares. Nesse sentido este projeto pretende apontar caminhos 
para um trabalho com o texto literário em sala de aula que dê conta de diminuir o pragmatismo 
gerado pelas listas de vestibular, partindo de boas experiências ao trabalhar com o texto literário e 
a vontade de compartilhar com os alunos que é possível ler para a escola e ler para a vida, 
faremos uma proposta de intervenção na escola que parte da periodização literária, mais 
precisamente do Romantismo, por meio da estratégia do Letramento literário, proposta por Rildo 
Cosson no livro Letramento literário: teoria e prática, publicado em 2009. Esperamos levar o aluno 
a uma leitura diferenciada do clássico Iracema, de José de Alencar, que integra a lista de livros 
para o vestibular da UEM, aproveitando o conhecimento que o aluno já tem sobre a temática, 
pensando em textos literários do Quinhentismo e Arcadismo, trazendo, as modernas releituras já 
feitas do tema do índio em nossa literatura e cultura. O desenvolvimento da proposta abrirá 
caminho para o trabalho com mais um clássico de nossa literatura, Dom Casmurro, de Machado 
de Assis. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO TEXTUAL CRÔNICA COMO MEDIADOR NA FORMAÇÃO DE LEITORES
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Formação de Leitor; Crônicas. 
Resumo: O Artigo apresenta uma análise e reflexões decorrentes da aplicação do Projeto 
Implementação Pedagógicas na Escola, denominado “O Gênero Literário Crônica como Mediador 
Formação de Leitores”. Desenvolvido com os alunos do 1º Ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Jardim Paraíso, Almirante Tamandaré/PR. A Unidade Didática organizada e 
desenvolvida na implementação, orientou- se pelas etapas do Método Recepcional, defendido e 
aprimorado pelas autoras Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória Bordini, (1993), este método 
valoriza a participação ativa do leitor e propõe uma leitura processual através do contato com 
diversos textos literários. Objetivou- se com a proposta de implementação, conquistar o leitor 
iniciante, através de estratégias metodológicas de leituras com o gênero textual crônica, visando- 
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lhe a formação leitora e crítica. Assim, o desenvolvimento deste processo de aprendizagem 
proporcionou uma concepção de linguagem voltada para interação com gêneros textuais, 
conforme o dialogismo de Bakhtin. Para isso, optou- se pelas crônicas selecionadas, de Luis 
Fernando Veríssimo. Nesse sentido, o projeto desenvolvido ampliou a compreensão crítica, as 
habilidades de leituras e oralidade dos discentes. Conforme, analisado, a aprendizagem 
processual de leituras literárias desenvolvidas contribuiriam para a ampliação dos horizontes de 
expectativas dos alunos; para aproximá-los de outras leituras literárias e para a formação de 
leitores autônomos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DESENVOLVENDO A LEITURA PELOS CAMINHOS DA LITERATURA.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Crônica; Texto literário; Formação de leitor.
Resumo: Nesta Unidade Didática, optou-se por apresentar uma proposta de incentivo à leitura, 
fundamentada nas etapas do Método Recepcional. Assim, as estratégias metodológicas de 
leitura, foram escolhidas com objetivo de formar leitores críticos. E o gênero literário crônica de 
Luis Fernando Veríssimo, apresenta-se com uma diversidade textual que permite estabelecer uma 
relação dialógica com outros textos, conforme o dialogismo de Bakhtin. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ELENA DA SILVA 
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de leitura - Anúncio Publicitário
Tema: Língua Portuguesa Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: estratégias; leitura; anúncio publicitário 
Resumo: Diante de uma globalização, em que a mídia tem influenciado a vida das pessoas, 
torna-se necessário saber analisá-la. O mundo publicitário é cheio de sonhos, de cores que 
encantam o consumidor. É imprescindível ter um olhar crítico para essa linguagem, 
principalmente, porque ela seduz e incentiva, muitas vezes, ao consumo exagerado. O presente 
estudo faz parte do Projeto de Intervenção Pedagógica produzido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional, no ano de 2013, na disciplina de Língua Portuguesa. Foi 
desenvolvido com os alunos do nono ano do Ensino Fundamental, do período vespertino, do 
Colégio Estadual Duque de Caxias, em Maringá-Pr. Propôs, através das estratégias de leitura, 
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fornecer recursos para uma leitura crítica do gênero Anúncio Publicitário, que chega a todos 
através dos mais variados veículos de comunicação. A metodologia utilizada foi a implementação 
de uma Unidade Didática, com atividades relacionadas a diversas etapas de duas oficinas. Por 
meio deste estudo, os alunos desenvolveram mais sua competência leitora, no momento em que 
tiveram um amadurecimento frente aos diversos elementos que constituem um anúncio 
publicitário e o efeito que produzem no consumidor. Compreenderam, dessa forma, que é 
necessário que se realize uma leitura mais criteriosa deste gênero, para não serem induzidos à 
compra de produtos supérfluos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ELENA DA SILVA 
Orientador: Luciane Braz Perez Mincoff - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de leitura - Anúncio Publicitário
Tema: Língua Portuguesa Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: estratégias; leitura; anúncio publicitário
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica justifica-se por ser o meio pelo qual ofereceremos 
atividades para trabalhar a leitura sob a perspectiva das estratégias. Compreendendo que a 
publicidade, na maioria das vezes, é voltada ao público jovem, pretendemos, através das 
estratégias de leitura, ampliar os horizontes de compreensão e de interpretação do gênero 
Anúncio Publicitário; além de ressaltar a importância das estratégias de leitura e apresentar 
algumas estratégias. A metodologia direcionará à confecção de uma unidade didática. Na 
implementação, levantaremos um diagnóstico sobre o conhecimento dos alunos a respeito do 
gênero e apresentaremos alguns anúncios para trabalhar as condições de produção, circulação e 
características do gênero

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ELIZABETE KASTEL 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Produção de Textos a Partir da Utilização do Gênero Memórias
Tema: Aquisição da Linguagem
Palavras-chave: Leitura. Memórias. Obra Memórias Sentimentais de João Miramar. Produção de 
textos.
Resumo: O presente artigo descreve o desenvolvimento de uma intervenção pedagógica em uma 
turma do 3º ano do Ensino Médio de um colégio da rede estadual pública do município de 
Virmond – PR visando o estímulo à produção textual com a utilização do gênero textual 
memórias. A principal obra selecionada para a realização das atividades propostas foi “Memórias 
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sentimentais de João Miramar”, de Oswald de Andrade. A metodologia selecionada foi o método 
recepcional. Ao longo do desenvolvimento das atividades relativas à intervenção pedagógica, os 
alunos demonstraram interesse pela leitura, identificando que a obra selecionada conseguiu 
suscitar a atenção, permitindo que elaborassem textos com maior desenvoltura, além de 
participarem ativamente do que foi proposto, resultando em uma aprendizagem significativa.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ELIZABETE KASTEL 
Orientador: Raquel Terezinha Rodrigues - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Produção textual a partir do resgate de memórias
Tema: Aquisição da Linguagem
Palavras-chave: Leitura; Pesquisa; Literatura; Textos Memorialisticos. 
Resumo: O presente trabalho propõe estimular os alunos à produção textual por meio do 
emprego do gênero memórias, considerando desde obras literárias até a interação com os 
moradores locais, para uma produção textual a partir das reminiscências coletadas junto a tais 
sujeitos. Durante a realização das atividades será utilizada a obra Memórias Sentimentais de João 
Miramar de Oswald de Andrade, a qual relata as memórias de um personagem, por meio de 
capítulos, que representam fragmentos de situações vivenciadas por ele. Os alunos terão acesso 
à leitura, à análise e interpretação da referida obra de Oswald de Andrade, que servirá de suporte 
para as atividades de produção de texto, com a intenção de valorizar o gênero textual memórias. 
A interação com os moradores visa resgatar aspectos da localidade, permitindo aos educandos 
elaborarem suas próprias percepções acerca das situações descritas, encontrando na produção 
textual uma importante fonte de preservação da memória. As atividades serão desenvolvidas 
segundo o método recepcional, descrito por Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ENCARNACION CAMACHO DOS SANTOS 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A formação de leitores assíduos, competentes e críticos pelo método recepcional.
Tema: A literatura associada à formação de leitores, com aporte teórico na estética da recepção. 
Palavras-chave: Leitura literária; formação de leitores; contos; método recepcional.
Resumo: O presente artigo aborda a importância da leitura na formação humana, os aspectos 
teórico-literários referentes aos gêneros textuais trabalhados no desenvolvimento da intervenção 
pedagógica, com ênfase no conto, que consiste no gênero literário preponderante de sua 
implementação. As diversas atividades desenvolvidas objetivaram levar os alunos a refletirem 
sobre questões sociais, como: o respeito aos idosos, a valorização da família, do ser humano em 
si, para ampliar os seus horizontes de expectativas referentes à leitura crítica e competente, 
contribuir para a formação de cidadãos que sejam capazes de intervir no meio social em que 
estiverem inseridos. Além de todas essas abordagens, esse texto científico apresenta o relato das 
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atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na implementação da intervenção pedagógica, 
com os alunos do 9º ano “A”, da Escola Estadual “Carlos de Campos” - Ensino Fundamental, de 
Jandaia do Sul, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Apucarana, no estado do 
Paraná. Para a realização de toda essa prática pedagógica, foi utilizado o método recepcional, 
sistematizado pelas autoras Bordini & Aguiar (1993), que está alicerçado na estética da recepção, 
formulada por Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, entre outros e se preocupa com o leitor, como 
este recebe o texto literário e o interpreta, para que se torne um receptor crítico da mensagem e 
sinta prazer no ato de ler, por perceber-se ativo perante essa prática. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA ENCARNACION CAMACHO DOS SANTOS 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A formação de leitores assíduos, competentes e críticos pelo método recepcional.
Tema: A literatura associada à formação de leitores, com aporte teórico na estética da recepção.
Palavras-chave: Leitura literária; formação de leitores; contos; método recepcional.
Resumo: A produção desta Unidade Didática proposta como Material Didático-Pedagógico, que 
complementa o Projeto de Intervenção Pedagógica: “A formação de leitores assíduos, 
competentes e críticos pelo método recepcional”, elaborado no período inicial do PDE 2013 e 
apresenta algumas atividades didáticas de Língua Portuguesa, mencionadas no mesmo, a serem 
desenvolvidas no 9º ano, da Escola Estadual “Carlos de Campos” – EF, de Jandaia do Sul, no 
primeiro semestre de 2014, visa ao aprimoramento da leitura, compreensão e percepção das 
informações implícitas no texto. Assim, será trabalhado aqui, mais especificamente, o gênero 
textual conto, que é o cerne quanto à prática de linguagem, devido ao seu estilo de linguagem e à 
sua estrutura, pois trata-se de uma narrativa ficcional que apresenta algumas características que 
conduzem o aluno ao exercício prazeroso da leitura, como: brevidade; linguagem objetiva; 
episódios semelhantes aos que acontecem no seu cotidiano, o que o leva a reinterpretar a obra e 
colocar-se de coautor da mesma; entre outras. Para trabalhar com os textos, será utilizado o 
método recepcional que se pauta no conhecimento prévio do aluno para a ampliação de seu 
horizonte; se firma na participação ativa do leitor com o texto, pois este reflete sobre a temática 
em estudo, posicionando-se criticamente diante dela e desenvolve o gosto pela leitura, por sentir-
se ativo perante o ato de ler.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA HELENA LAURINDO
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo
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Título: GRUPOS COLABORATIVOS PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA – UM 
DIÁLOGO COM O LETRAMENTO PARA O ENSINO MÉDIO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Aprendizagem; desenvolvimento interpessoal; grupo colaborativo; letramento; 
pesquisa. 
Resumo: Uma discussão frequente nas escolas é a de que os alunos de Ensino Médio não leem, 
não querem escrever, ou quando o fazem, é de qualquer maneira. Realmente essa dificuldade 
existe. Entretanto, a escola ampliou sua função histórica e vai além, preparando o indivíduo para 
sua atuação social e cultural – papel de cidadania que já é exercido na própria instituição escolar. 
Entretanto, com encaminhamentos diferenciados é possível superar algumas dificuldades e 
redirecionar o processo de aprendizagem dos adolescentes e jovens de Ensino Médio, que se 
preparam ou já estão inseridos no mercado de trabalho. Este trabalho traz a proposta sobre a 
organização de um grupo diferenciado para pesquisa e desenvolvimento de atividades 
curriculares contextualizadas. Seu principal objetivo é provocar o interesse dos alunos do Ensino 
Médio pela pesquisa e pelo estudo de temáticas diversas, ampliando sua leitura de mundo pela 
organização de um Grupo Colaborativo de Língua Portuguesa. O trabalho pretende resgatar o 
gosto dos alunos do Ensino Médio pelo estudo, valorizando as diferentes inteligências ao 
estimular a criatividade e promovendo a autoestima. Ao trocar ideias com os demais professores, 
busca melhorar o desempenho escolar dos participantes do grupo e, por meio de oficinas 
temáticas para a prática do letramento – leitura, oralidade, interpretação e produção de textos – 
quer incentivar o desenvolvimento de projetos linguísticos e literários na escola a partir dos 
próprios alunos, contribuindo, sobretudo, para o seu desenvolvimento pessoal, cultural e social. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA HELENA LAURINDO
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GRUPOS COLABORATIVOS PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA – UM 
DIÁLOGO COM O LETRAMENTO PARA O ENSINO MÉDIO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Aprendizagem; desenvolvimento interpessoal; grupo colaborativo; letramento; 
pesquisa.
Resumo: Uma discussão frequente nas escolas é a de que os alunos de Ensino Médio não leem, 
não querem escrever, ou quando o fazem, é de qualquer maneira. Realmente essa dificuldade 
existe. Entretanto, a escola ampliou sua função histórica e vai além, preparando o indivíduo para 
sua atuação social e cultural – papel de cidadania que já é exercido na própria instituição escolar. 
Com encaminhamentos diferenciados, é possível superar algumas dificuldades e redirecionar o 
processo de aprendizagem dos adolescentes e jovens de Ensino Médio que se preparam ou 
estão inseridos no mercado de trabalho. Este trabalho traz a proposta de análise sobre a 
organização de um grupo diferenciado para estudo, pesquisa e desenvolvimento de atividades 
curriculares contextualizadas. Seu principal objetivo é provocar o interesse dos alunos do Ensino 
Médio pela pesquisa e pelo estudo de temáticas diversas, ampliando sua leitura de mundo pela 
organização de um Grupo Colaborativo de Língua Portuguesa. O trabalho pretende resgatar o 
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gosto dos alunos do Ensino Médio pelo estudo, valorizando as diferentes inteligências ao 
estimular a criatividade e promovendo a autoestima. Buscará melhorar o desempenho escolar dos 
participantes do grupo e, por meio de oficinas temáticas para a prática do Letramento – leitura, 
oralidade, interpretação e produção de textos – quer incentivar o desenvolvimento de projetos 
linguísticos e literários na escola a partir dos próprios alunos, contribuindo, sobretudo, para o seu 
desenvolvimento pessoal, cultural e social.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA HELENA ZAMPAR MARCHI 
Orientador: CLAUDIA VALERIA DONA HILA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: GÊNEROS DISCURSIVOS: UMA PROPOSTA PARA A LEITURA A PARTIR DO TEMA: 
DIFERENTES MANIFESTAÇÕES DO AMOR.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ensino Aprendizagem; Leitor Crítico; Gêneros Discursivos
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da Implementação Unidade Didático Pedagógica 
relativa ao projeto temático “As diferentes manifestações do amor”, realizado no 7º. Ano da Escola 
Estadual Cecília Meireles, Ensino Fundamental, Colorado - Paraná. A proposta teve como objetivo 
geral proporcionar ao aluno condições para que se torne um leitor crítico, por meio da leitura de 
diferentes gêneros discursivos, a partir da mesma temática. Para isso, optamos em trabalhar com 
“Oficinas de Leitura”, pautadas na teoria dos gêneros discursivos, nos pressupostos do 
Interacionismo Social, especialmente nos trabalhos de Bakhtin, e na vertente didática do 
Interacionismo Sociodiscursivo. Para este artigo apresentaremos resultados parciais de algumas 
das oficinas realizadas, com o intuito de desenvolver o leitor crítico. Resultados da implementação 
evidenciam que o projeto atendeu à falta de interesse dos alunos em ler e às dificuldades de 
leitura dos discentes, pois no decorrer do desenvolvimento das oficinas, gradativamente os alunos 
foram se envolvendo com o projeto, melhorando a compreensão dos textos como também a 
capacidade de criticar e de refletir sobre o que leram.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA HELENA ZAMPAR MARCHI 
Orientador: CLAUDIA VALERIA DONA HILA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GÊNEROS DISCURSIVOS: UMA PROPOSTA PARA A LEITURA A PARTIR DO TEMA: 
DIFERENTES MANIFESTAÇÕES DO AMOR.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura crítica; gêneros discursivos;oficinas de leitura.
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica apresentada é um “Projeto Temático”, tem 
como proposta proporcionar ao aluno condições para que se torne um leitor crítico, por meio da 
leitura de diferentes gêneros discursivos, a partir de uma mesma temática: Diferentes 
manifestações do amor. O trabalho com gêneros discursivos é de primordial importância para a 
formação do leitor crítico, visando formar um aluno letrado capaz de atribuir sentidos a 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_pdp_maria_helena_zampar_marchi.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_pdp_maria_helena_zampar_marchi.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_artigo_maria_helena_zampar_marchi.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_artigo_maria_helena_zampar_marchi.pdf


mensagens vindas de diversas formas de linguagem e também saber usá-las nas mais variadas 
situações de comunicação (oral e escrita). O “Projeto Temático” será realizado com os alunos do 
oitavo ano do ensino fundamental da escola Estadual Cecília Meireles, em Colorado – PR, o 
mesmo procura atender a falta de interesse e as dificuldades de leitura dos docentes. O trabalho 
será norteado por oficinas de leitura com gêneros discursivos: vídeo Clip, tela, poema, notícia e 
crônica. Espera-se com esse trabalho contribuir para o desenvolvimento do leitor crítico.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA INEZ FERREIRA LINCK 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A biblioteca convertida em ambiente de difusão da leitura espontânea
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Biblioteca; agente de leitura; sexto ano; leitura.
Resumo: Este artigo tece considerações quanto à importância da valorização do espaço da 
biblioteca escolar, bem como do funcionário que nela atua. Considerando a disseminação da ideia 
de que os alunos não gostam de ler, buscou-se criar estratégias para que o aluno, principalmente 
do sexto ano do ensino fundamental, frequentasse a biblioteca objetivando perceber a 
necessidade de leitura no seu dia a dia. O agente de leitura e professores deveriam elaborar 
atividades para serem desenvolvidas no espaço da biblioteca, em contra turno. Visando a 
capacitação do agente de leitura, a produção didático-pedagógica contemplou diversas fontes, 
ressaltando a importância da leitura, estratégias de incentivo e mediação. Ao se implementar o 
projeto, houve necessidades de alterações, haja vista a biblioteca se encontrar em reforma. 
Percebeu-se, contudo, o interesse dos alunos pelas atividades propostas. Também, pôde-se 
verificar a necessidade da direção e equipe pedagógica endossarem, de forma explícita, projetos 
que sejam desenvolvidos e/ou elaborados por funcionários e/ou professores em readaptação de 
função, pois há dificuldade em obter participação espontânea do corpo docente. Assim, vê-se a 
necessidade imposta de se criar estratégias para que se possa promover os valores de um leitor 
ideal, ou seja, criatividade, autonomia, liberdade e crítica. Essa busca pode ser definida como a 
escolarização da literatura que é rejeitada por muitos, porém, inevitável quando a literatura se 
torna saber escolar. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA INEZ FERREIRA LINCK 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Agente de leitura e professores - ponte para o aluno desenvolver a leitura espontânea.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Biblioteca; leitura espontânea; agente; professores
Resumo: A biblioteca é um lugar propício para mudanças de perspectivas sociais; o processo de 
leitura é um canal para o leitor efetivo tornar-se mais autor de sua própria vida; o agente de leitura 
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pode ser o facilitador desse processo. Sistematizar eventos culturais para se ampliar a leitura, 
tornando-a uma necessidade, desejo. Serão promovidos momentos de estudos para professores 
e agente de leitura, visando reflexão quanto ao conceito de literatura no âmbito escolar. No 
decorrer desses estudos, os alunos dos sextos anos serão convidados a participarem de uma 
roda de leitura, favorecendo o compartilhamento de opiniões, que permite à literatura cumprir o 
seu papel humanizador. Não haverá cobranças visando atribuições de notas. Pretende-se que os 
alunos desenvolvam uma conscientização quanto à importância da busca da leitura espontânea 
na biblioteca escolar bem como em outros ambientes. Será criado um blog para disponibilizar os 
textos trabalhados na roda de leitura e outras atividades.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA INGRID BRITZ GUDER 
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Aprendendo nas asas da leitura
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Oficinas de leitura; Gêneros discursivos; Formação de leitores
Resumo: Este artigo apresenta o resultado de uma intervenção na promoção da leitura com 
alunos do 6º ano, vinculada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), quando foi 
desenvolvida uma forma prazerosa de aprendizagem de leitura. Assim, esse artigo tem como 
objetivo apresentar os resultados das atividades desenvolvidas em forma de oficinas de leitura 
com alunos e seus respectivos familiares, com a finalidade de incentivar o gosto pela leitura de 
gêneros diversos para além dos muros da escola.Inicialmente, foi realizada uma pesquisa junto 
aos alunos, referente a suas histórias de leitura, gêneros e autores preferidos, para que o perfil de 
leitor da turma fosse divulgado aos demais alunos do colégio, enfatizando a leitura como 
compromisso de todos os professores e não apenas dos professores de Língua Portuguesa. 
Durante a aplicação do projeto, foram realizados saraus e rodas de leitura para incentivar o 
conhecimento a partir de textos informativos, de humor, poéticos, roteiros teatrais, entre outros. 
Esta intervenção foi fundamentada nos conceitos de linguagem (BAKHTIN, 1986), leitura 
(KLEIMAN, 2007; KOCH E ELIAS, 2007) e gêneros discursivos (BRANDÃO, 2000; GASPARIN, 
2003), .A estratégia de ação envolveu oito etapas, cujas atividades foram realizadas em sala de 
aula, na biblioteca do colégio, no auditório e no laboratório de informática da escola e do Serviço 
Social do Comércio (SESC). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA INGRID BRITZ GUDER 
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Aprendendo nas Asas de Leitura
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Oficinas de Leitura; Gêneros ; Formação de leitores.
Resumo: O tema do projeto de intervenção é leitura, uma forma prazerosa de aprendizagem, a 
justificativa para a escolha da temática vem da percepção de que é dever das escolas , equipe de 
professores e equipe pedagógica propiciar aos educandos momentos que possam despertar 
neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, a consciência da importância do hábito de ler. Assim o 
problema de pesquisa investiga se a leitura realizada na escola contribui para a formação de 
cidadania crítica e inserção social dos alunos. O objetivo do projeto é realizar oficinas de leitura 
com alunos do 6º ano e seus respectivos familiares, com a finalidade de incentivar o gosto pela 
leitura de gêneros diversos para além dos muros da escola, assim será realizada pesquisa, junto 
aos alunos, referente a suas histórias de leitura, gêneros e autores preferidos, para que seja 
divulgado aos demais alunos do colégio, o perfil de leitor da turma, enfatizando a leitura como 
compromisso de todos os professores e não apenas dos professores de Língua Portuguesa e 
realizando saraus e rodas de leitura para incentivar a leitura de textos informativos, de humor, 
poéticos, roteiros teatrais, entre outros. O projeto foi fundamentado a partir dos conceitos de 
linguagem, leitura e gêneros discursivos, e a estratégia de ação envolve oito ações cujas 
atividades serão realizadas em sala de aula, mas envolverão também a biblioteca, o auditório e o 
laboratório de informática da escola, identificando textos e locais para realizar as

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA LUCIA DA COSTA 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Uma expectativa de formação do leitor por meio de textos provenientes da Prova Brasil.
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura.
Palavras-chave: Prova Brasil; Descritores; Compreensão; Análise; Interpretação.
Resumo: Apoiou-se como tema a leitura e a formação de leitores, tendo em vista os textos da 
Prova Brasil com o objetivo de trabalhar com os descritores da Prova para maior compreensão, 
análise e interpretação dos gêneros textuais e suas inferências, reconhecer o que está por trás 
das linhas dos textos, saber de mundo e de outras leituras, distinguir os fatos apresentados, 
colocando opinião, distinguir diferenças para tornar-se um leitor crítico, descobrir o que é um fato, 
um acontecimento, diante da visão do escritor, extrapolar o texto e reconhecer o que está 
subentendido. A metodologia aplicada será com as atividades planejadas, organizadas e dirigidas 
pelo professor, como leitura de textos, pesquisa dirigida, atividades em sala de aula e extraclasse.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIA LUCIA DA COSTA 
Orientador: MARIA APARECIDA DE FATIMA MIGUEL - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma expectativa de formação do leitor por meio de textos provenientes da Prova Brasil.
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura.
Palavras-chave: Prova Brasil; Descritores; Compreensão; Análise; Interpretação.
Resumo: Esta unidade didática propõe auxiliar no trabalho com a leitura e a formação de leitores, 
tendo em vista os textos da Prova Brasil. O objetivo é trabalhar com os descritores da Prova para 
uma maior compreensão, análise e interpretação dos gêneros textuais e suas inferências, 
reconhecer o que está por trás das linhas dos textos, saber de mundo e de outras leituras, 
distinguir os fatos apresentados, colocando opinião, distinguir diferenças para tornar-se um leitor 
crítico, descobrir o que é um fato, um acontecimento, diante da visão do escritor, extrapolar o 
texto e reconhecer o que está subentendido. A metodologia aplicada será com as atividades 
planejadas, organizadas e dirigidas pela professora, como leitura de textos, pesquisa dirigida, 
atividades em sala de aula e extraclasse e aplicando os processos didáticos do Método 
Recepcional.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIAM FOUANI 
Orientador: Roselene de Fatima Coito - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA PARA ALUNOS DA EJA: Com foco para a formação do leitor - 6° ao 9° ano do 
Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Jovens e Adultos; Formação; Leitor. 
Resumo: O presente trabalho tem como título “A LEITURA PARA ALUNOS DA EJA: Com foco 
para a formação do leitor - 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental”, visto que são alunos que, na 
maioria, ficaram muito tempo fora da escola por diversos motivos e somente agora retornaram. 
Pretende-se então, com este estudo, melhorar os conhecimentos referentes ao processo de 
ensino-aprendizagem no que tange à leitura, visto que a leitura é o ponto de partida para outros 
entendimentos, pois sem uma boa leitura não há interpretação, e sem interpretação não existe 
nem êxito escolar e nem leitor proficiente. Para tal, o projeto fundamentou-se na leitura enquanto 
discurso nos contos literários, os quais serão os norteadores de toda estratégia proposta para a 
reflexão e aplicação de uma leitura efetiva.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIAM FOUANI 
Orientador: Roselene de Fatima Coito - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A LEITURA PARA ALUNOS DA EJA: Com foco para a formação do leitor - 6° ao 9° ano do 
Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Jovens e Adultos; Formação; Leitor. 
Resumo: O presente trabalho tem como título “A LEITURA PARA ALUNOS DA EJA: Com foco 
para a formação do leitor - 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental”, visto que são alunos que, na 
maioria, ficaram muito tempo fora da escola por diversos motivos e somente agora retornaram. 
Pretende-se então, com este estudo, melhorar os conhecimentos referentes ao processo de 
ensino-aprendizagem no que tange à leitura, visto que a leitura é o ponto de partida para outros 
entendimentos, pois sem uma boa leitura não há interpretação, e sem interpretação não existe 
nem êxito escolar e nem leitor proficiente. Para tal, o projeto fundamentou-se na leitura enquanto 
discurso nos contos literários, os quais serão os norteadores de toda estratégia proposta para a 
reflexão e aplicação de uma leitura efetiva.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIETE NADALINE 
Orientador: Rossana Aparecida Finau - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O lúdico como facilitador nas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem da Língua 
Portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: lúdico; facilitador; aprendizagem.
Resumo: Este artigo tem como objetivo investigar e apresentar alternativas educativas para o 
ensino de Língua Portuguesa implementando atividades lúdicas numa tentativa de sanar as 
dificuldades existentes no processo ensino-aprendizagem como: motivação, defasagens 
educacionais, dificuldades de assimilação dos conteúdos, interação e abandono escolar. Os 
fundamentos para a analise provêm de observações de aulas com alunos do 6º ano do ensino 
fundamental II que se encontram nas situações descritas acima. Assim, pode-se comprovar que 
que as atividades lúdicas usadas corretamente como uma ferramenta poderá ser significativo para 
aquisição e apreensão do conhecimento.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIETE NADALINE 
Orientador: Rossana Aparecida Finau - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O lúdico como facilitador nas atividades no processo de ensino-aprendizagem da Língua 
Portuguesa
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: lúdico; facilitador; dificuldades
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica foi elaborada para atender aos propósitos do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, tendo como área de estudo os alunos do 6º ano 
direcionados à sala de apoio, devido ao baixo grau de letramento. O objeto de estudo é o uso do 
lúdico como facilitador nas dificuldades no processo de ensino aprendizagem da língua 
portuguesa, a fim de reforçar e recuperar conteúdos, sanando as dificuldades e defasagens 
educacionais encontradas no alunado, demonstrando a importância das atividades lúdicas (jogos, 
brinquedos e brincadeiras) inserido na educação como uma metodologia que possibilita a 
ampliação e aquisição do conhecimento com mais vida, mais prazer, oportunidades de criar, 
imaginar e valorizar o conhecimento de mundo, além de estimular a curiosidade, a autoconfiança 
e a autonomia, proporcionando o desenvolvimento da linguagem.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARILENA PEREIRA DO NASCIMENTO FERREIRA 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Perfis femininos: gênero e identidade a partir da leitura de alguns contos de Clarice 
Lispector
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura brasileira; Valorização da mulher; Identidade de gênero.
Resumo: O presente artigo tem como finalidade discorrer sobre o tema da condição feminina na 
literatura e apresenta o relato da aplicação da proposta de Intervenção Pedagógica, realizada no 
primeiro semestre de 2014 nas turmas de 2º anos do Ensino Médio, em um colégio da rede 
estadual do Paraná, localizado no município de Fazenda Rio Grande. A legitimidade deste se deu 
em virtude da necessidade de se ampliar o debate acerca das questões de gênero nas escolas 
públicas do estado do Paraná. O mesmo propiciou reflexões sobre a importância da valorização e 
do respeito à mulher. Para isso contamos com a contribuição da literatura brasileira, através de 
leitura e análise de alguns contos da escritora Clarice Lispector: “Restos de Carnaval”, 
“Preciosidade”, “Amor”, “A procura de uma dignidade” e “Feliz Aniversário”. Tais contos relatam 
histórias de personagens femininas e as diferentes fases da vida da mulher: infância, 
adolescência, vida adulta, maturidade e velhice. Pelo viés da literatura, fornecemos ferramentas 
para que nosso aluno pudesse debater com criticidade a questão do gênero, representação e 
identidade. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARILENA PEREIRA DO NASCIMENTO FERREIRA 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Perfis femininos:gênero e identidade a partir da leitura de alguns contos de Clarice 
Lispector
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura Brasileira; Gênero Feminino; Respeito e Valorização.
Resumo: O referido trabalho fundamenta-se na elaboração de uma unidade didática. Ao todo 
serão ministradas, no mínimo, 32 aulas. As mesmas estarão voltadas para o 2º ano do Ensino 
Médio. Nosso propósito é desenvolver o tema ”Reflexão sobre a condição feminina na literatura”. 
No intuito de aproveitar a gama de conhecimento que a leitura literária nos proporciona e 
relacionar a literatura ao debate sobre a condição da mulher na sociedade atual. Para tanto, nos 
embasaremos na leitura e análise de alguns contos da escritora Clarice Lispector: Restos de 
Carnaval, Preciosidade, Amor, A procura de uma dignidade e Feliz Aniversário. Tais contos 
relatam histórias de personagens femininas. Além disso, discorrem sobre as diferentes fases da 
vida da mulher: infância, adolescência, vida adulta, maturidade e velhice. Diante do exposto 
esperamos fornecer ferramentas para que nosso aluno possa debater a questão de gênero 
feminino com criticidade. Ao longo das aulas iremos propor atividades que contemplem a leitura, 
análise, debate e produção de texto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARILENE DA SILVA 
Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: As redes de conexão da inferenciação no gênero textual artigo de opinião
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura;inferências; artigo de opinião
Resumo: Pretende-se, com este artigo, apresentar reflexões a respeito de uma proposta 
metodológica de ensino da leitura e da escrita, organizada sob forma de Unidade Didática, 
durante o período de estudos do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, e 
implementada em uma turma de alunos do 9º ano do Colégio Estadual Monteiro Lobato - EFM, 
situado no município de Céu Azul - Pr. Por meio da aplicação da produção didático-pedagógica 
objetivou-se desenvolver uma proposta de trabalho com a compreensão do texto, pautada na 
concepção interacional (dialógica) da língua e nos estudos sobre estratégias de leitura, mais 
especificadamente sobre as inferências - estratégias cognitivas imprescindíveis ao 
processamento textual. Constatou-se que apesar de avaliações externas como a Prova Brasil e o 
SAEP exigirem do aluno a utilização de inferências, essa estratégia, muitas vezes, é pouco 
privilegiada nas atividades com o texto, especialmente no livro didático. Visando contribuir com a 
formação de leitores mais proficientes que pudessem vivenciar com a leitura uma forma de 
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interação com o texto, seu autor e o mundo, elegeu-se como “instrumento\" o gênero textual artigo 
de opinião, buscando estimular não só a reflexão e produção de sentido sobre o texto, mas 
também a capacidade argumentativa dos educandos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARILENE DA SILVA 
Orientador: Sanimar Busse - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura: as redes de conexão da inferenciação na compreensão do gênero textual artigo 
de opinião
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura;inferências; artigo de opinião
Resumo: Por meio desta produção didático-pedagógica pretende-se desenvolver uma proposta 
de trabalho com a compreensão do texto, pautada na concepção interacional (dialógica) da língua 
e nos estudos sobre estratégias de leitura, mais especificadamente sobre as inferências – 
estratégias cognitivas imprescindíveis ao processamento textual. Apesar de avaliações externas 
como a Prova Brasil e SAEP exigirem do aluno a utilização de tal estratégia, a inferência, muitas 
vezes é pouco privilegiada nas atividades com o texto, especialmente no livro didático. Visando 
contribuir com a formação de leitores mais proficientes, que possam vivenciar com a leitura uma 
forma de interação com o texto, seu autor e o mundo, elegeu-se como “instrumento\" de trabalho 
o gênero textual artigo de opinião. As atividades serão desenvolvidas com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental e buscarão estimular não só a reflexão e produção de sentido sobre o texto, 
mas também a capacidade argumentativa dos educandos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARILZA RIOS DE CASTRO 
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Leitura: Letramento Literário e a Transmutação de Narrativas Fanntásticas para o Rádio
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Letramento literário; Conto Fantástico; Rádio teatro; Murilo Rubião
Resumo: O presente artigo tem como objetivo divulgar a pesquisa e implementação da Proposta 
de Intervenção realizada em uma escola pública do município de Faxinal, cuja finalidade foi 
encaminhar os alunos do 1º ano do ensino médio à leitura do texto literário e a atividades teatrais, 
tendo em vista o letramento literário e artístico. Partindo da proposta de letramento literário 
(COSSON, 2006), da noção bakhtiniana de gênero discursivo e da vertente do Interacionismo 
Sociodiscursivo no que tange o trabalho com o gênero como um megainstrumento de ensino, 
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buscamos desenvolver um projeto didático com os gêneros conto fantástico e peça radiofônica 
que integrassem atividades de leitura, produção escrita e oralidade para ser aplicado a uma turma 
do 1º ano do Colégio Estadual Érico Veríssimo. Esse projeto teve como objetivo trabalhar com a 
transposição de uma “narrativa fantástica”, de Murilo Rubião para o rádio que culminasse, 
posteriormente, em uma atividade de socialização em que a comunidade escolar pudesse ter 
acesso à produção final- as peças radiofônicas, elaboradas pelas equipes de alunos participantes 
do projeto. Para isso, optamos em desenvolver, no decorrer como produção pedagógica um 
Caderno Pedagógico. Nele continha desde atividades que contemplavam atividades de leitura e 
interpretação de contos de autores renomados do Realismo Fantástico, informações sobre as 
regularidades dos gêneros conto fantástico e peça radiofônica, dicas sobre sites a serem 
consultados e filmes que complementariam os estudos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARILZA RIOS DE CASTRO 
Orientador: Claudia Lopes Nascimento Saito - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Letramento literário: do conto à peça radiofônica
Tema: Ensino e aprendizagem da Leitura
Palavras-chave: Letramento literário; Conto Fantástico; Peça Radiofônica
Resumo: Considerando que a literatura abrange todas as ciências e é transformadora no aspecto 
pessoal e social, pensamos num currículo que contemple representações teatrais literárias, 
através das quais se podem demonstrar o real aliando-se ao conhecimento. Partindo da noção 
bakhtiniana de gênero discursivo e da vertente do ISD direcionada ao ensino, buscamos 
desenvolver um caderno didático pedagógico que integrasse atividades de leitura, produção 
escrita e oralidade, para ser aplicado a uma turma do 1º ano, do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual Érico Veríssimo. Nesse caderno será trabalhada a transposição de uma “narrativa 
fantástica” de Murilo Rubião, para o rádio como forma de promoção do letramento literário.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINA AMELIA HONORATO
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A mágica arte da leitura poética: um chamariz para aprender
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura; poesia; gêneros textuais
Resumo: O artigo “A mágica arte da leitura poética: um chamariz para aprender” apresenta os 
apontamentos, resultados e reflexões advindas do Projeto de Intervenção realizado com alunos 
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do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Presidente Tancredo Neves – Imbaú\\Pr. O 
objetivo era promover uma intervenção pedagógica de incentivo a leitura norteada pelo gênero 
poético entrelaçado com as outras linguagens artísticas desmistificando a negatividade e o pré-
conceitos sobre o ensino da poesia na escola, mostrando que a poesia tem uma função 
pedagógica\\social, além de comunicar sensibilidade, ludicidade, verbalizando a imaginação, a 
fantasia, a criação, a curiosidade, a comunicação, estabelecendo fins e meios com apontamentos 
que refletissem em superação visando alcançar os objetivos propostos, previstos e pensados 
conforme os conhecimentos prévios dos alunos, considerando as expectativas de aprendizagem 
presente e futuras, contextualizada com os pressupostos teóricos metodológicos inseridos no 
Projeto de Intervenção visando um comprometimento futuro de aprendizagem com o auxílio do 
Método Recepcional que traz em seu bojo a adequação de tempo necessária à apropriação de 
novos conceitos de ensino\\aprendizagem. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINA AMELIA HONORATO
Orientador: Fabio Augusto Steyer - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A mágica arte da leitura poética: um chamariz para aprender
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Interação; Poesia; Conhecimento; Envolvimento; Vida
Resumo: A presente produção didático-pedagógica visa oferecer atividades de suporte 
referenciadas à leitura do gênero poético, a fim de complementar o trabalho do professor de 
Língua Portuguesa na sala de aula. Desenvolvido através de sequências didáticas primando por 
estratégias de leitura que possam contribuir com a formação leitora de alunos do 6º ano por meio 
do gênero poético permeado com poemas, cantigas, parlendas, assim como, a contemplação 
\\integração da linguagem verbal em consonância com outras linguagens artísticas – teatro, 
música, cinema, pintura, dança, etc. na perspectiva de aguçar\\acordar o sentido leitor do aluno. 
Nesse sentido, primar-se-á pela busca do conhecimento prévio do aluno sobre essas múltiplas 
linguagens enfatizando a ‘oralidade, a leitura e a escrita’, com fundamentação teórica conforme as 
DCEs 2008\\Língua Portuguesa\\Pr. na busca de desenvolver as habilidades de leitura 
despertando o senso crítico do aluno em relação ao gênero poético, assim como, em outros 
gêneros que abrange a prática pedagógica de leitura. Nesse contexto, o trabalho com o gênero 
poesia está recheado com obras literárias compostas por poetas e poetisas consagrados na 
Literatura\\Gênero Poético que abarca ‘a poesia’ essa lúdica modalidade literária.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINA FORTUNATO 
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Um caminho para o desenvolvimento de leituras críticas: Inserção da charge na sala de 
aula.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: criticidade; leitura; escrita; interdisciplinariedade; intertextualidade
Resumo: Este artigo apresenta resultados da aplicação de uma proposta pedagógica 
desenvolvida em forma de sequência didática, visando otimizar o trabalho de leitura, escrita e 
análise linguística por meio do gênero charge.As charges usam linguagem visual e escrita de 
forma cômica, abordam assuntos atuais e contemporâneos. A partir delas, propomos atividades 
com perspectivas interdisciplinares, envolvendo as disciplinas de arte, sociologia, filosofia e 
história, o que favoreceu à obtenção de um resultado positivo no processo de ensino 
aprendizagem dos conteúdos. No trabalho com charge consideramos as práticas discursivas 
sociais de uso (leitura e escrita) e a atividade de reflexão sobre a língua em uso (análise 
linguística), elas foram tomadas como inseparáveis, objetivando à formação de um aluno que não 
seja simples reprodutor de conceitos, mas que seja capaz de refletir sobre a linguagem para 
poder entendê-la e usá-la apropriadamente à situação e à finalidade comunicativa, 
compreendendo sua dimensão dialógica e discursiva. A concepção dialógica e discursiva da 
linguagem ancorada nos estudos de Bakhtin e sob as concepções teóricas metodológicas de 
Dolz, Scheuwly e o Interacionismo Sócio-discursivo de Bronckart balizam esta discussão.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINA FORTUNATO 
Orientador: Lidia Maria Goncalves - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Transposição didática do gênero charge em prol do ensino de leitura e da produção de 
texto em Língua portuguesa.
Tema: Linguistica aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero textual;leitura;Escrita Intertextualidade
Resumo: Esta proposta de intervenção pedagógica tem como objetivo desenvolver atividades de 
estudo do gênero charge e o seu contexto histórico social. Embasamos esta pesquisa em autores 
da corrente discursiva Bronckart (2003), Dolz e Schneuwly (2004)e a Teoria Enunciativa 
Bakhtiniana. Propomos um trabalho de leitura e de produção de texto que toma a língua como 
objeto de ensino promovendo condições de desnudar cargas ideológicas, apropriação crítica, 
leitura polifônica e histórica do conhecimento socialmente construído. A produção textual deve 
desenvolver três capacidades de linguagem, são elas: capacidades de ação , capacidade 
discursiva e capacidades linguístico-discursiva. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINALVA DIAS DOS SANTOS 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A literatura e o tema negritude em sala de aula
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Conto; cultura negra; autoestima; leitura. 
Resumo: Este artigo foi elaborado como requisito parcial para a conclusão do Projeto de 
Desenvolvimento Educacional e apresenta os resultados da participação no PDE- 2013/2014, 
Programa de Desenvolvimento Educacional realizado na UEL – Universidade Estadual de 
Londrina – PR. As atividades propostas têm o objetivo de criar novas possibilidades que possam 
facilitar a compreensão da cultura africana e negra, proporcionando projetos contínuos na escola, 
favorecendo o conhecimento e esclarecendo a cultura do negro, combatendo a discriminação 
racial, desfazendo dúvidas, valorizando a autoestima e o respeito com os afrodescendentes no 
Brasil. A metodologia tem como finalidade a releitura e escrita em contato com o gênero textual 
conto, sendo o professor mediador do projeto de intervenção. Os alunos trabalharam diretamente 
com o gênero conto, vocabulário e análise linguística, pois remete a uma leitura intensa, rápida e 
significativa para instigar a compreensão do tema, já que o aluno comumente apresenta 
dificuldades de concentração e interpretação. A proposta instiga um trabalho diferenciado, 
despertando o gosto pela leitura, com aulas práticas, por meio da leitura diversificada: silenciosa, 
expressiva, coletiva, individual e comentada, uma forma de interagir e esclarecer o que foi lido, 
levando a interpretação e reflexão. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINALVA DIAS DOS SANTOS 
Orientador: Maria Carolina de Godoy - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Discriminação racial nas abordagens da literatura afro-brasileira
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Literatura; afro-descendentes; auto-estima; valores; reflexão.
Resumo: As atividades propostas têm o objetivo de criar novas possibilidades que possam 
facilitar a compreensão da cultura africana e negra, proporcionando projetos contínuos na escola 
favorecendo o conhecimento e esclarecendo a cultura do negro, desfazendo dúvidas, valorizando 
a auto-estima e o respeito com os afro-descendentes no Brasil. A metodologia tem como 
finalidade a releitura e escrita em contato com o gênero textual conto, sendo o professor mediador 
do projeto de intervenção. Os alunos trabalharão diretamente com o gênero conto, vocabulário e 
análise linguística, pois remete a uma leitura intensa, rápida, já que o aluno tem dificuldade de 
concentração e interpretação. São dificuldades vivenciadas na sala de aula. O professor 
proporcionará um trabalho diferenciado, despertando o gosto pela leitura, com aulas práticas, 
através da leitura diversificada: silenciosa, expressiva, coletiva, individual e comentada, uma 
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forma de interagir e esclarecer o que foi lido, proporcionando interpretação e reflexão. A literatura 
é uma arte que seduz e encanta com suas histórias, partindo desse pressuposto, o encantamento 
e o conhecimento adquiridos fazem com que o leitor reflita e tire sua própria conclusão, por isso a 
escolha do gênero literário. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINES PELANDA 
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura de imagens: espaço de (des)encontros pessoais, sociais e literários
Tema: Literatura Escola - Concepções e Práticas
Palavras-chave: Literatua, leitura de imagens, semiótica
Resumo: O projeto será implementado na Escola Estadual Guilherme Pereira Neto, localizada no 
Município de Curitiba-PR, Bairro Tatuquara, com os Professores de Língua Portuguesa dos 9ºs 
anos do Ensino Fundamental, e estes aos respectivos alunos, com ênfase na temática - Leitura 
de imagens: espaço de (des)encontros pessoais, sociais e literários. As imagens de proposição 
sâo: (des)coberta(o), \"Nós\" de Ismael Nery, Dominação X Identidade, nesta ordem, sendo a 
primeira e a terceira de acervo pessoal. Tem como objetivo ampliar conhecimento e possibilidades 
de leitura oportunizando aos professores e aos alunos uma reflexão investigativa mais 
aprofundada sobre estas imagens nas mais variadas formas de leitura aparente e subjacentes. 
Com base nesta perspectiva discutiremos a relevância de atentarmos para uma sociedade na 
qual se vale consideravelmente de comunicação visual. O trabalho será desenvolvido iniciando 
com a apresentação de uma imagem em cada semana de trabalho, evocando o poder de leitura 
imagética e sua significação conotada e obtusa, relatando e escrevendo sobre as suas diferentes 
formas de linguagem, explorando os temas: leitura, literatura e escrita. Pretende-se também 
apontar para uma educação do olhar em tempos de difusão e incorporação da imagem na vida 
cotidiana, tornando-se indubitavelmente necessária para o ensino-aprendizagem de crianças e 
jovens em fase de desenvolvimento de inserção de grupo e de sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARINES PELANDA 
Orientador: FABIO DE CARVALHO MESSA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura de imagens: espaço de (des)encontros pessoais, sociais e literários.
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; leitura de imagens; semiótica.
Resumo: O projeto será implementado na Escola Estadual Guilherme Pereira Neto, localizada no 
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Município de Curitiba-PR, Bairro Tatuquara, com os Professores de Língua Portuguesa dos 9ºs 
anos do Ensino Fundamental, e estes aos respectivos alunos, com ênfase na temática - Leitura 
de imagens: espaço de (des)encontros pessoais, sociais e literários. As imagens de proposição 
sâo: (des)coberta(o), \"Nós\" de Ismael Nery, Dominação X Identidade, nesta ordem, sendo a 
primeira e a terceira de acervo pessoal. Tem como objetivo ampliar conhecimento e possibilidades 
de leitura oportunizando aos professores e aos alunos uma reflexão investigativa mais 
aprofundada sobre estas imagens nas mais variadas formas de leitura aparente e subjacentes. 
Com base nesta perspectiva discutiremos a relevância de atentarmos para uma sociedade na 
qual se vale consideravelmente de comunicação visual. O trabalho será desenvolvido iniciando 
com a apresentação de uma imagem em cada semana de trabalho, evocando o poder de leitura 
imagética e sua significação conotada e obtusa, relatando e escrevendo sobre as suas diferentes 
formas de linguagem, explorando os temas: leitura, literatura e escrita. Pretende-se também 
apontar para uma educação do olhar em tempos de difusão e incorporação da imagem na vida 
cotidiana, tornando-se indubitavelmente necessária para o ensino-aprendizagem de crianças e 
jovens em fase de desenvolvimento de inserção de grupo e de sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARISA APARECIDA TASCA UBIALI 
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Jornal na escola: leitura e produção de gêneros jornalísticos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura e produção de textos
Palavras-chave: leitura; produção textual; gêneros jornalísticos
Resumo: O presente artigo relata o resultado da Proposta de Intervenção Pedagógica “Jornal na 
escola: leitura e produção de gêneros jornalísticos”, realizada com alunos do Ensino Médio 
pertencentes ao Colégio Estadual Laranjeiras do Sul, na cidade de Laranjeiras do Sul – Paraná. A 
intervenção teve como finalidade proporcionar situações significativas de leitura e produção 
textual, para que os alunos desenvolvessem sua competência leitora e suas habilidades enquanto 
produtores de textos, isso por meio dos gêneros textuais presentes na esfera jornalística. Todas 
as atividades implementadas sustentaram-se na concepção de linguagem e gêneros discursivos 
de Bakthin e demais autores que fundamentam as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 
Paraná. Os resultados obtidos mostraram que os alunos se sentem motivados a ler e escrever 
quando a escola oferece oportunidades reais de uso e reflexão da língua escrita, tornando-se 
bons leitores e produtores de textos. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARISA APARECIDA TASCA UBIALI 
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jornal na escola: leitura e produção de gêneros jornalísticos
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura e produção de textos
Palavras-chave: leitura; produção de textos; gêneros jornalísticos
Resumo: Uma das funções do professor é ensinar a ler e escrever com proficiência para que o 
aprendiz seja capaz de refletir e posicionar-se de forma argumentativa diante dos textos lidos. 
Para isso é fundamental que haja uma reflexão sobre o uso dos textos na sociedade, levando-se 
em consideração o contexto de circulação, assim, faz-se necessário que os gêneros discursivos 
sejam a base do trabalho com a linguagem em sala de aula. O presente material didático 
sustenta-se na concepção de linguagem e gêneros discursivos na visão de Bakthin e demais 
autores que embasam as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná e será realizado 
em turmas do Ensino Médio. Temos como princípio o fato de que ao produzir textos em situações 
reais, como defende Geraldi – ter o que dizer; para quem dizer; motivos para dizer; constituir-se 
como sujeito de seu dizer; usar de gêneros para dizer – eliminam-se as situações artificiais de 
produção. Portanto, temos como objetivo proporcionar situações significativas para o trabalho de 
leitura e produção textual, para que os alunos desenvolvam sua competência leitora e suas 
habilidades enquanto produtores de textos, expondo suas ideias e defendendo seus pontos de 
vista. Sendo assim, optou-se pelos gêneros textuais presentes na esfera jornalística, abordando a 
leitura crítica desses gêneros, atividades de produção de textos e finalizando com a criação de um 
jornal escolar, uma vez que o trabalho com gêneros jornalísticos é uma excelente oportunidade de 
estudar a língua e seu uso no dia-a-dia. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIUSA DA CRUZ BECKER 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: ESTUDAR E APRENDER COM AS NOVAS TECNOLOGIAS
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Tecnologia; Blog; Leitura; Escrita.
Resumo: O presente artigo trata da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica ‘Estudar e 
aprender com as novas tecnologias’, em alunos da sala de apoio à aprendizagem de Língua 
Portuguesa, desenvolvido nas aulas de contraturno, do Colégio Estadual Professora Jaci Real 
Prado de Oliveira, como trabalho final do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2013 
-, no Estado do Paraná. A escolha e elaboração de atividades de leitura e interpretação estão 
fundamentadas nas Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica, onde a leitura é um 
dos eixos fundamentais da proposta curricular, juntamente com a oralidade e a escrita, com 
objetivo de contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem, através de atividades 
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organizadas em forma de Sequência Didática, a fim de aplicar a tecnologia digital-Blog, como 
ferramenta educacional, priorizando a aprendizagem de leitura e escrita dos educandos 
envolvidos nesta proposta de estudo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARIUSA DA CRUZ BECKER 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudar e Aprender com as novas tecnologias
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Tecnologia digital; Blog
Resumo: O presente material constitui uma Produção Didático-Pedagógica, na forma de Unidade 
Didática e tem como objetivo empregar a tecnologia digital ‘blog’, como ferramenta auxiliar na 
perspectiva de incentivar a leitura e a produção textual em alunos da Sala de Apoio. Será 
desenvolvida uma sequência didática composta por atividades específicas como meio de 
estimular e promover o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando aos 
alunos a ampliação de sua leitura de mundo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE CECILIA CASTAGNA GAIO
Orientador: Margarida da Silveira Corsi - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Implicações étnico-raciais no o da literatura: uma proposta de discussão na escola pública.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Literatura; leitura; negritude; ensino
Resumo: Esse trabalho visa discutir parâmetros referentes ao ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira,Lei Nº 10.639/2003, em especial nas áreas de Educação Artística e Histórias 
Brasileiras. A escolha desse assunto se deve a falta de resultados satisfatórios referentes a 
disciplina, seja pelo trabalhado ocorrer de forma reduzida, seja pela falta de material apropriado 
e/ou pela ausência de discussões teóricas legítimas. O objetivo dessa investigação é verificar 
como a escola pública tem trabalhado essa questão e, se a metodologia tem atendido à lei. Para 
realizar essa verificação, faremos um estudo de caso, com alunos do Ensino Médio, por meio de 
uma oficina de leitura e produção. Essa oficina terá o aporte teórico de Hans Kügler e os níveis de 
leitura e da Teoria da Recepção. A oficina será estruturada em três momentos distintos. Um 
momento inicial de identificação dos conceitos que nosso aluno já tem internalizado sobre o tema 
por meio de um questionário. Num segundo momento, apresentação de leitura e a discussão para 
verificar a leitura primária, ou seja, aquela que mostra o posicionamento pessoal do aluno leitor. E 
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no terceiro momento serão oferecidas outras leituras e discussões para que se formule um 
conceito sobre o tema estudado com aporte teórico. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE CECILIA CASTAGNA GAIO
Orientador: Margarida da Silveira Corsi - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Implicações étnico-raciais no ensino da literatura: uma proposta de discussão na escola 
pública.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Literatura;Leitura: Negritude:Ensino
Resumo: Esse trabalho visa discutir parâmetros referentes ao ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira,Lei Nº 10.639/2003, em especial nas áreas de Educação Artística e Histórias 
Brasileiras. A escolha desse assunto se deve a falta de resultados satisfatórios referentes a 
disciplina, seja pelo trabalhado ocorrer de forma reduzida, seja pela falta de material apropriado 
e/ou pela ausência de discussões teóricas legítimas. O objetivo dessa investigação é verificar 
como a escola pública tem trabalhado essa questão e, se a metodologia tem atendido à lei. Para 
realizar essa verificação, faremos um estudo de caso, com alunos do Ensino Médio, por meio de 
uma oficina de leitura e produção. Essa oficina terá o aporte teórico de Hans Kügler e os níveis de 
leitura e da Teoria da Recepção. A oficina será estruturada em três momentos distintos. Um 
momento inicial de identificação dos conceitos que nosso aluno já tem internalizado sobre o tema 
por meio de um questionário. Num segundo momento, apresentação de leitura e a discussão para 
verificar a leitura primária, ou seja, aquela que mostra o posicionamento pessoal do aluno leitor. E 
no terceiro momento serão oferecidas outras leituras e discussões para que se formule um 
conceito sobre o tema estudado com aporte teórico. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE HABOSKI DE AMORIM
Orientador: Mirian Schroder - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: FALAR EM SEMINÁRIO- UM TREINAMENTO DE SUCESSO
Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua portuguesa 
Palavras-chave: seminário; sequência didática; ética
Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa-ação abordando uma prática 
com o gênero seminário na terceira série do ensino médio noturno. O estudo do gênero seminário 
considerou como aspecto primordial a funcionalidade e a importância do mesmo no 
aprimoramento da oralidade e argumentação dos alunos, com o objetivo de proporcionar-lhes 
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melhores condições de leitura e escrita no ensino médio. Para isso, organizou-se uma sequência 
didática e o seu conteúdo foi implementado em sala. Os procedimentos abrangem atividades de 
análise do elemento temático ética, estilo e composição, e atividades de produção do gênero de 
acordo com suas características sócio-discursivas. Esta pesquisa foi feita como requisito para 
conclusão do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) proposta pela SEED (Secretaria 
de Estado de Educação) no Estado do Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE HABOSKI DE AMORIM
Orientador: Mirian Schroder - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino de ética, enquanto noção política, por meio do estudo de contos literários e 
notícias jornalísticas, articulados à mesa-redonda
Tema: Linguística aplicada e ensino da Língua portuguesa 
Palavras-chave: Leitura; escrita; oralidade; argumentação; seminário.
Resumo: Os gêneros orais dificilmente são trabalhados de maneira sistemática como objetivo 
final. O domínio do gênero seminário pode ser ensinado, aprendido, treinado e aperfeiçoado 
didaticamente. Este trabalho foi desenvolvido tendo por base meio de sequência didática 
desenvolvida por Schneuwly, Dolz e Noverraz (2004). O seminário possui função específica e 
organização retórica funcional e organizacional típica que ocorrem em determinados contextos 
onde são utilizados. Nesta proposta, 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; diferenciar ideias primárias de ideias secundárias, organizar as 
falas por meio de esquemas ou palavras-chave, conhecer os elementos que compõem a estrutura 
de seminário (abertura, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, o 
desenvolvimento e o encadeamento dos diferentes temas, recapitulação e síntese); reconhecer e 
atuar durante a ocorrência deste gênero. Com a intenção de contribuir para a formação do leitor, 
escritor e orador crítico, mediante atividades didáticas de leitura, escrita e oralidade geradoras de 
novas experiências para os alunos,foi eleito o gênero seminário como instrumento para motivar 
todas as atividades. Para Koch (1997) o texto falado não é absolutamente, caótico, 
desestruturado, rudimentar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE PIZZAIA DE CARVALHO 
Orientador: Sheila Oliveira Lima - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Contos de Tradição Oral em uma Perspectiva de Aprendizagem 
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Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Conto; Leitura; Tradição oral.
Resumo: O presente projeto será aplicado com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Estadual Capitão Euzébio Barbosa de Menezes, Distrito de São Luiz, zona rural de 
Londrina, visando solucionar o problema da dificuldade no ensino e aprendizagem de leitura, 
existente em nossa realidade escolar. Utilizaremos como objeto de intervenção e investigação as 
narrativas reunidas por Henriqueta Lisboa, pois são textos procedentes da cultura oral, 
apresentam conteúdo temático e formato familiares aos alunos da escola em que se pretende 
aplicar este projeto. O professor ao organizar o trabalho levará em conta os conhecimentos 
prévios de leitura. Durante o desenvolvimento das atividades explorará os textos de mesmo 
gênero para aperfeiçoar, ampliar a leitura, compreensão dos textos, os elementos composicionais 
da narrativa, as marcas lingüísticas e consequentemente melhorar a escrita e reescrita de textos. 
O aluno lendo, entendendo o significado do texto, relacionando-o com outros, irá transformar-se 
em um leitor crítico, capaz de buscar informações em qualquer outro tipo de texto. E junto às 
orientações das Diretrizes Curriculares de Educação Básica de Língua Portuguesa, considerando 
os contextos e as situações nas quais a leitura ocorre, identificaremos os avanços e as 
dificuldades durante o processo de ensino e aprendizagem de leitura.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLENE PIZZAIA DE CARVALHO 
Orientador: Sheila Oliveira Lima - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos de Tradição Oral em uma Perspectiva de Aprendizagem
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Conto; Leitura; Tradição oral.
Resumo: O presente projeto será aplicado com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio Estadual Capitão Euzébio Barbosa de Menezes, Distrito de São Luiz, zona rural de 
Londrina, visando solucionar o problema da dificuldade no ensino e aprendizagem de leitura, 
existente em nossa realidade escolar. Utilizaremos como objeto de intervenção e investigação as 
narrativas reunidas por Henriqueta Lisboa, pois são textos procedentes da cultura oral, 
apresentam conteúdo temático e formato familiares aos alunos da escola em que se pretende 
aplicar este projeto. O professor ao organizar o trabalho levará em conta os conhecimentos 
prévios de leitura. Durante o desenvolvimento das atividades explorará os textos de mesmo 
gênero para aperfeiçoar, ampliar a leitura, compreensão dos textos, os elementos composicionais 
da narrativa, as marcas lingüísticas e consequentemente melhorar a escrita e reescrita de textos. 
O aluno lendo, entendendo o significado do texto, relacionando-o com outros, irá transformar-se 
em um leitor crítico, capaz de buscar informações em qualquer outro tipo de texto. E junto às 
orientações das Diretrizes Curriculares de Educação Básica de Língua Portuguesa, considerando 
os contextos e as situações nas quais a leitura ocorre, identificaremos os avanços e as 
dificuldades durante o processo de ensino e aprendizagem de leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLI BIESCZAD MUSIALAK 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: GÊNERO CONTO: Possibilidades de uso em sala de aula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Leitura; Conto; Contexto social.
Resumo: Na experiência de trabalho sobre Leitura nos anos finais do Ensino Fundamental 
observou-se que os alunos estão perdendo o hábito da leitura que adquiriram nos anos iniciais da 
Educação Básica. Com este projeto pretendeu-se despertar nos nossos educandos o interesse e 
o prazer pela leitura, pois a mesma tem grande importância para o desenvolvimento do indivíduo 
em seu contexto social e faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura como 
ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da cidadania. Devemos 
proporcionar ao nosso alunado uma continuidade ao desenvolvimento e entendimento da leitura. 
Tendo como ponto de partida a leitura de diversos contos à escolha do aluno e em ambiente 
próprio para isto, pretendeu-se trabalhá-la de diferentes formas e assim, despertar a curiosidade e 
o gosto do aluno pela leitura e a se habituar a ela, podendo assim levá-lo a uma melhor 
compreensão e direcioná-lo a um contexto social mais amplo, objetivando ampliar a competência 
de leitura dos alunos do 7º ano do Colégio Duque de Caxias, através de aulas que contemplem o 
gênero textual conto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLI BIESCZAD MUSIALAK 
Orientador: Maria Cristina Fernandes Robazkievicz - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gênero Conto: possibilidades de uso em sala de aula
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; conto; contexto social.
Resumo: Na experiência de trabalho sobre Leitura nos anos finais do Ensino Fundamental 
observou-se que os alunos estão perdendo o hábito da leitura que adquiriram nos anos iniciais da 
Educação Básica. Com este projeto pretende-se despertar nos nossos educandos o interesse e o 
prazer pela leitura, pois a mesma tem grande importância para o desenvolvimento do indivíduo 
em seu contexto social e faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura como 
ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da cidadania. Devemos 
proporcionar ao nosso alunado uma continuidade ao desenvolvimento e entendimento da leitura. 
Tendo como ponto de partida a leitura de diversos contos à escolha do aluno e em ambiente 
próprio para isso, pretende-se trabalhá-la de diferentes formas e assim, despertar a curiosidade e 
o gosto do aluno pela leitura e a se habituar a ela, podendo assim levá-lo a uma melhor 
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compreensão e direcioná-lo a um contexto social mais amplo, objetivando ampliar a competência 
de leitura dos alunos do 7º ano do Colégio Duque de Caxias, através de aulas que contemplem o 
gênero textual conto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARLI DO PRADO DZIADZIO 
Orientador: Sandra do Rocio Ferreira Leal - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: SALAS DE APOIO À APRENDIZAGEM DE LINGUA PORTUGUESA: ALFABETIZAR 
LETRANDO ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Sala de Apoio à Aprendizagem de Lingua 
Portuguesa
Resumo: Este artigo é fruto da percepção que tivemos por ocasião da docência na Sala de Apoio 
à Aprendizagem de Língua Portuguesa para o 6º ano, em que vivenciamos momentos de queixas 
de que os alunos são desatentos e que apresentam muitas dificuldades de aprendizagem. Ao 
constatarmos que a oralidade, a leitura e a escrita são as maiores dificuldades enfrentadas pelos 
alunos e tendo em vista a necessidade de possibilitar a esses alunos o desenvolvimento da 
aprendizagem, que parece ser agravada pelas dificuldades de adaptação à nova sistemática de 
ensino nos anos finais do Ensino Fundamental, muitas vezes gerando indisciplina, buscamos 
minimizar as deficiências nos processos de alfabetização e letramento, que ocasionam 
defasagens de aprendizagem em conteúdos referentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
Diante dessa realidade, propusemos uma metodologia diferente da utilizada nas turmas regulares 
de 6º ano, que atendesse às necessidades desses alunos. Essa proposta, fundamentada por 
autores como SILVA (2013), OÑATIVIA (2013), GRIMM (2012), SOUZA E CAVÉQUIA (2009), 
SOARES (2007), MACEDO (2005), QUEIROZ (2002) e pelas DCEs (2007), objetivou contribuir 
com o processo de ensino aprendizagem nas Salas de Apoio à Aprendizagem de Língua 
Portuguesa de 6º ano do Ensino Fundamental, bem como com as turmas regulares de 6º ano, 
amenizando as dificuldades encontradas, através de um trabalho com atividades lúdicas que 
oportunizassem o desenvolvimento dos processos de alfabetização e letramento dos alunos 
envolvidos. 

DISCIPLINA / ÁREA:  LÍNGUA PORTUGUESA
Professor PDE:  MARLI DO PRADO DZIADZIO
Orientador:  Sandra do Rocio Ferreira Leal  -  IES: UEPG

Etapa:  Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: SALAS  DE  APOIO  À  APRENDIZAGEM  DE  LINGUA PORTUGUESA:  ALFABETIZAR 
LETRANDO ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS
Tema:  ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA.
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Palavras-chave: Alfabetização;  Letramento;   Sala  de  Apoio  à  Aprendizagem  de  Língua 
Portuguesa.
Resumo: O objetivo deste artigo é relatar as ações de experiência docente focada na leitura e 
produção de textos  de gêneros discursivos,  trabalho desenvolvido  com alunos do 9º  ano do 
Ensino  Fundamental  da  rede  pública  estadual.  Por  meio  de  um  movimento  dialético 
fundamentado em bases bakhtinianas, o objetivo do trabalho foi o aprimoramento dos gêneros 
discursivos a partir da produção escrita de memórias familiares, e com isso aperfeiçoar a leitura e 
a escrita por meio de textos do gênero entrevista, biografia e autobiografia. No decorrer do Projeto 
de Implementação, realizou-se um aprofundamento teórico-metodológico com a leitura e a escrita 
dos  gêneros  propostos  através  de  intervenções  pedagógicas  nas  quais  foram desenvolvidas 
diferentes estratégias com o intuito de melhorar a produção escrita dos alunos. Estes fatores 
possibilitaram perceber as marcas linguístico-enunciativas dos autores envolvidos, a socialização 
das  formas  de  vida  da  comunidade,  permitindo  a  contextualização  de  diferentes  momentos 
históricos através da interação verbal. Ao concluir o Projeto de Intervenção Pedagógica, pode-se  
afirmar que os objetivos propostos foram alcançados. O trabalho contribuiu para fortalecer os  
laços familiares, resgatando o respeito aos idosos e a valorização de suas memórias. A partir do 
conteúdo estudado, o educando passou a ter nova atitude quanto à sua prática, entendendo-a e 
valorizando-a de outra maneira. Passou a reconhecer-se como humano, trocando experiências e 
compreendendo o meio em que se insere como participante ativo da sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARTA MARIA TOMAZI BATTISTI 
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: GÊNEROS DISCURSIVOS: O APERFEIÇOAMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA POR 
MEIO DA PRODUÇÃO DE TEXTOS DOS GÊNEROS ENTREVISTA, BIOGRAFIA E 
AUTOBIOGRAFIA ATRAVÉS DE HISTÓRIAS FAMILIARES
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros discursivos; Leitura; Escrita; Memórias.
Resumo: O objetivo deste artigo é relatar as ações de experiência docente focada na leitura e 
produção de textos de gêneros discursivos, trabalho desenvolvido com alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental da rede pública estadual. Por meio de um movimento dialético 
fundamentado em bases bakhtinianas, o objetivo do trabalho foi o aprimoramento dos gêneros 
discursivos a partir da produção escrita de memórias familiares, e com isso aperfeiçoar a leitura e 
a escrita por meio de textos do gênero entrevista, biografia e autobiografia. No decorrer do Projeto 
de Implementação, realizou-se um aprofundamento teórico-metodológico com a leitura e a escrita 
dos gêneros propostos através de intervenções pedagógicas nas quais foram desenvolvidas 
diferentes estratégias com o intuito de melhorar a produção escrita dos alunos. Estes fatores 
possibilitaram perceber as marcas linguístico-enunciativas dos autores envolvidos, a socialização 
das formas de vida da comunidade, permitindo a contextualização de diferentes momentos 
históricos através da interação verbal. Ao concluir o Projeto de Intervenção Pedagógica, pode-se 
afirmar que os objetivos propostos foram alcançados. O trabalho contribuiu para fortalecer os 
laços familiares, resgatando o respeito aos idosos e a valorização de suas memórias. A partir do 
conteúdo estudado, o educando passou a ter nova atitude quanto à sua prática, entendendo-a e 
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valorizando-a de outra maneira. Passou a reconhecer-se como humano, trocando experiências e 
compreendendo o meio em que se insere como participante ativo da sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARTA MARIA TOMAZI BATTISTI 
Orientador: Mariangela Garcia Lunardelli - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O aperfeiçoamento da leitura e da escrita por meio da produção de textos dos gêneros 
entrevista, biografia e autobiografia através de histórias familiares.
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: gêneros discursivos; leitura; escrita; memórias
Resumo: A proposta de trabalho para esta Produção Didático-Pedagógica é construída com base 
nos princípios de aprendizagem em Língua Portuguesa. A mesma será desenvolvida no Colégio 
Estadual do Campo Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, no 9º ano do Ensino Fundamental, por 
meio de um movimento dialético-dialógico fundamentado em bases bakhtinianas. Acompanhando 
e observando as dificuldades, falta de motivação, interesse e valorização dos alunos pela escrita, 
também pensando na importância e influência que a mesma exerce nas demais disciplinas e 
percebendo o gosto dos alunos por histórias verídicas, propõe-se um aprofundamento teórico-
metodológico no trabalho com a escrita em que serão desenvolvidas diferentes estratégias para 
melhorar a produção textual dos estudantes. O objetivo do trabalho é o aprimoramento dos 
gêneros discursivos a partir da produção escrita de memórias familiares; com isso, pretende-se 
aperfeiçoar a oralidade, a leitura e a escrita por meio de textos dos gêneros entrevista, biografia e 
autobiografia, nos quais será possível perceber as marcas linguístico-enunciativas dos autores 
envolvidos. Do ponto de vista social, a produção escrita, através de memórias, permitirá o acesso 
e a socialização das formas de vida da comunidade possibilitando a contextualização de 
diferentes momentos históricos através da interação verbal. O trabalho será positivo se contribuir 
para o aluno se conhecer como ser humano, trocar experiências e compreender o seu meio social 
e a importância da escrita neste contexto. Escrever se aprende pondo-se em prática a escrita.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARTINHA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Literatura e outras linguagens: alamedas à formação de leitores críticos
Tema: Literatura e Escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; leitores críticos; relações humanas. 
Resumo: Este artigo apresenta uma sistematização do PDE e os resultados obtidos da 
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experiência pedagógica desenvolvida em sala de aula, tendo como título Literatura e outras 
linguagens: alamedas à formação de leitores críticos. Através dessas formas de arte, foi possível 
entrar em contato com temas humanos complexos de forma prazerosa. Isso contribuiu para que o 
aluno entendesse melhor a si mesmo, o outro e compreendesse a sociedade capitalista em que 
vivemos, na qual as pessoas são levadas ao individualismo. Para a aplicação desse Projeto de 
Implementação, embasou-se no Método Recepcional, segundo sugestão nas Diretrizes 
Curriculares Estaduais (2008), adaptando-o conforme necessário. Nessa investigação buscaram-
se referências nos autores Tzvetan Todorov, Antonio Cândido, DCES, entre outros. Dessa forma, 
este artigo contempla os três momentos vivenciados no PDE, destacando a implementação, a 
qual culminou nesta reflexão sobre a prática. Essa proposta foi desenvolvida com os alunos do 
Ensino Médio, no Colégio Estadual Padre Carlos Zelesny, em Ponta Grossa, Paraná. Percebeu-
se que este projeto veio contribuir de forma significativa à vida desses adolescentes, já que houve 
um despertar para as artes literárias e visuais, um olhar reflexivo às músicas de sua preferência e 
também àquelas propostas nas atividades. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARTINHA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura e outras linguagens: alamedas à formação de leitores críticos.
Tema: Literatura e Escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; leitores críticos; relações humanas. 
Resumo: Neste trabalho pretende-se, além da formação de leitores críticos, possibilitar também 
que a literatura, música e artes visuais auxiliem na compreensão das relações cotidianas. Através 
da Literatura pode-se entrar em contato com temas humanos complexos. Isso vem contribuir para 
que o aluno entenda melhor a si mesmo e o outro. Numa sociedade capitalista em que o homem 
é levado ao individualismo, torna-se pertinente o uso das artes nessa perspectiva. Dentre as 
possibilidades existentes de incentivo, optou-se por essas linguagens, uma vez que são caminhos 
prazerosos para ampliação de leituras. Nessa investigação buscou-se referências nos autores 
Tzvetan Todorov, Antonio Cândido, DCES, entre outros. Espera-se que este projeto venha 
contribuir de forma significativa à vida desses adolescentes. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARY DONDA TENIUS 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: NAS TRAMAS DOS CONTOS AFRICANOS:ressignificando identidades
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Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Lei 10639/03;Contos Africanos; literatura; ressignificação de identidades
Resumo: Este artigo tem o intuito de apresentar subsídios para a implementação da LEI 
10639/2003 e das DCNs no sentido de promover as relações étnico-raciais. A literatura é o 
espaço privilegiado para contribuir para a ressignificação das identidades e dar visibilidade à 
cultura, valores e tradições africanas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MARY DONDA TENIUS 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Nas tramas dos contos africanos
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: contos africanos; Lei 10.639/03; multiculturalidade; plurietnicidade.
Resumo: A literatura proporciona uma formação humanitária, confere a afirmação da alteridade e 
nos conecta ao universo que nos circunda. O tema deste trabalho está vinculado à literatura 
africana de língua portuguesa, por sua relevância e pela possibilidade de contribuir para que se 
divulgue e valorize a cultura africana nas escolas, desmistificando estereótipos. Objetiva também 
a implementação da Lei 10.639/2003, que estabelece a inclusão, no currículo oficial da rede de 
ensino, da temática História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, destacando a multiculturalidade e 
a plurietnicidade que ocorrem na cultura brasileira.A partir de ações estratégicas desperta-se o 
interesse e a curiosidade dos estudantes, criando expectativas que se confirmarão ou não no 
decorrer da leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MATILDE APARECIDA DE CRISTO TEIXEIRA 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: DESPERTANDO O INTERESSE PELA LEITURA 
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Literatura de Cordel; Leitura; Conhecimento; Valorização
Resumo: O presente artigo explana as atividades desenvolvidas na área de Língua Portuguesa, 
oportunizado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, ao longo do Programa de 
Desenvolvimento Educacional turma 2014 juntamente com a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, cujo objeto de estudo foi a leitura, no qual o objetivo geral do projeto implementado foi 
despertar o interesse e manter o hábito da leitura dos alunos do primeiro ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Professora Ângela Sandri Teixeira, contribuindo para a formação prazerosa da 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_port_artigo_matilde_aparecida_de_cristo_teixeira.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_port_pdp_mary_donda_tenius.pdf


leitura por meio da literatura de cordel. Especificamente, as intenções da implementação das 
atividades pedagógicas foram levar os alunos a conhecer a manifestação da literatura de cordel e 
sua caracterização (leitura, escrita e metrificação dos versos); possibilitar o conhecimento da 
linguagem cordelista, enfocando a cultura nordestina em favor da valorização das nossas raízes; 
promover uma aproximação do aluno com a cultura popular nordestina; estimular a produção e a 
edição de cordel além de promover hábito do contar história para outros alunos. Buscou-se no 
percurso do artigo explicitar a necessidade de valorizar e respeitar a pluralidade própria do nosso 
país e os significados e coletividades, experiências comunitárias e o imaginário do folclore, 
presente na produção do cordel, propiciando ao aluno o contato com a experiência cultural que 
emana desta literatura e toda sua riqueza expressiva, quanto à articulação de várias linguagens - 
verbal oral, verbal escrita, musical e visual e quanto aos diversificados temas que o aborda.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MATILDE APARECIDA DE CRISTO TEIXEIRA 
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DESPERTANDO O INTERESSE PELA LEITURA ATRAVÉS DA LITERATURA DE 
CORDEL
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Literatura de cordel; contação; leitura; conhecimento; valorização. 
Resumo: O objetivo desta sequência didática é conhecer, valorizar e respeitar a pluralidade 
própria do nosso país e os significados e coletividades, experiências comunitárias, e o imaginário 
do folclore, presente na produção do cordel. Identificando e analisando dados sobre uma das 
competências do ensino de literatura em sala de aula, que é sem dúvida alguma o gênero cordel, 
que pode ser uma boa oportunidade do aluno ter um contato com a experiência cultural que 
emanar desta literatura e toda sua riqueza expressiva, quanto à articulação de várias linguagens - 
verbal oral, verbal escrita, musical e visual e quanto aos diversificados temas que o aborda. 
Podemos assim dizer que é muito interessante discutir com os alunos como a literatura de cordel, 
até por sobrevivência acaba de incorporar inovações da indústria cultural o que a torna mais rica e 
diversificada.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAXWEL SCHELLES DE LIMA 
Orientador: maridelma laperuta martins - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Brasil enCantado
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa.
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Palavras-chave: Análise; discurso;música; ditadura; leitura
Resumo: Tomando a música popular brasileira como objeto de estudo, este projeto apresenta 
alguns conceitos-chaves referentes à recepção do texto numa perspectiva da análise do discurso. 
Para situar o aluno com relação às bases teóricas dessa área, o projeto se fundamenta nos 
autores Fenandes (2008), Bakhtin (2011), Fiorin (2011), Orlandi (2003), Homem (2009), Severiano 
e Mello(1998), relacionados na bibliografia, bem como outros que por ventura venham fazer parte 
de seu desenvolvimento. A seguir, ele ilustra através da estratégia de ação já descriminada os 
elementos cruciais para compreensão crítica do texto, as marcas de pressuposição e o jogo dos 
implícitos nas músicas produzidas no contexto histórico da ditadura Militar instalada no Brasil as 
décadas de 1960-1980. Por fim, ele conclui demonstrando a importância de familiarizar os alunos 
com os conceitos aqui trabalhados, visando melhor compreensão de textos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MAXWEL SCHELLES DE LIMA 
Orientador: maridelma laperuta martins - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Brasil enCantado
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Análise; Discurso; Leitura; Ideologia; História
Resumo: Esta Proposta Didático/Pedagógica foi desenvolvida tendo como referencial teórico a 
AD de linha Francesa, tendo como objeto de estudo o discurso, e como finalidade ensinar a 
nossos alunos que os sentidos das palavras ou mesmo dos textos não são dados de antemão, 
estes, ao contrário, devem ser procurados e compreendidos, como efeito de sentidos, 
materializados em textos nas diversas Formações Discursivas dos Discursos. Para tanto 
usaremos a MPB de protesto, do período da Ditadura Militar como “corpus” à análise Histórico-
Ideológica dos sujeitos-discursivos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MELISSA SANTANA NESTORIO 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ENTRE A PENA DA GALHOFA E A TINTA DA MELANCOLIA: UMA PROPOSTA DE 
LEITURA LITERÁRIA DOS CONTOS DE MACHADO DE ASSIS PARA O ENSINO MÉDIO
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura literária; leitor; Machado de Assis; conto
Resumo: Este artigo tem por objetivo formar leitores a partir da análise dos contos “A 
cartomante”, “Pai contra mãe”, “A causa secreta” e “Missa do galo”, todos de Machado de Assis. O 
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reforço da leitura literária pressupõe, no plano formal, a abordagem dos recursos composicionais 
e estilísticos, no plano temático, as estratégias de compreensão e interpretação dos recursos 
relacionados aos “espaços vazios”, potencializando a interferência interpretativa do leitor, 
contribuindo para sua formação. O texto de Machado de Assis nos pareceu apropriado para esse 
trabalho por ser considerado um dos ficcionistas mais expressivos da literatura brasileira, por 
universalizar as contradições comportamentais do homem, e, neste sentido, propor uma 
interpretação filosófica da experiência humana. O projeto que escolhemos realizar orientou-se por 
pressupostos teóricos da Estética da Recepção (Hans Robert Jauss) e Teoria do Efeito (Wolfgang 
Iser), os quais concebem o leitor como agente responsável em dar vida ao texto no processo de 
leitura, atribuindo-lhe significados. Também nos importou a teoria do conto, mediante as lições de 
Alfredo Bosi e Nádia Battella Gotlib. Os resultados obtidos demonstram que os contos 
machadianos asseguram uma participação ativa do leitor e contribui de forma emancipatória na 
sua formação. O emprego dos recursos composicionais e estilísticos como humor, ironia, 
metalinguagem, ambiguidade, dentre outros, estabelecem uma relação de sentido, atestam sua 
originalidade e promovem a mediação com o leitor. Assim, os objetivos foram alcançados, pois os 
contos machadianos por não possuírem o intuito didático pedagógico, refletem sua 
contemporaneidade e permitem ao leitor criar representações e adotar seu próprio ponto de vista.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MELISSA SANTANA NESTORIO 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Entre a pena da galhofa e a tinta da melancolia
Tema: Literatura e escola - concepções práticas
Palavras-chave: Leitura literária; leitor; Machado de Assis; conto
Resumo: Este projeto tem por objetivo formar leitores a partir da análise dos contos “A 
cartomante”, “Pai contra mãe”, “A causa secreta” e “Missa do galo”, todos de Machado de Assis. O 
reforço da leitura literária pressupõe, no plano formal, a abordagem dos recursos composicionais 
e estilísticos, no plano temático, as estratégias de compreensão e interpretação dos recursos 
relacionados aos “espaços vazios”, potencializando a interferência interpretativa do leitor, 
contribuindo para sua formação. O texto de Machado de Assis parece apropriado para esse 
trabalho por ser considerado um dos ficcionistas mais expressivos da literatura brasileira, por 
universalizar as contradições comportamentais do homem, e, neste sentido, propor uma 
interpretação filosófica da experiência humana. O projeto que escolhemos realizar orienta-se por 
pressupostos teóricos da Estética da Recepção e teoria do conto.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_pdp_melissa_santana_nestorio.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MERCIA ELIETE SOARES 
Orientador: Patricia Cristina de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A fábula como instrumento motivador de ensino/aprendizagem da leitura.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: Leitura; Fábula; Plano de Trabalho Docente
Resumo: Este artigo, voltado para o Ensino e Aprendizagem da Leitura, procura evidenciar a 
importância de compreender a leitura como um ato interlocutório entre autor-texto-leitor. Nessa 
perspectiva, a leitura é vista como processo, que se efetiva por meio da leitura de diferentes 
textos, pertencentes a distintos gêneros discursivos. Segundo as Diretrizes Curriculares do 
Estado do Paraná (PARANÁ, 2008), o contato sistemático com diferentes gêneros discursivos 
permite a ampliação da competência leitora dos alunos. Considerando que os alunos do Ensino 
Fundamental têm pouco acesso à literatura e apresentam escasso interesse pela leitura, surgiu a 
necessidade de intervenção, por meio do gênero discursivo fábula, concretizada em uma turma 
de 7º ano do Ensino Fundamental, de um Colégio do Campo, do município de Carlópolis. A 
escolha do gênero deve-se ao fato de a fábula ser uma das formas de narrativa que mais agrada 
o público infanto-juvenil, podendo ser vista como instrumento motivador da aprendizagem, à 
medida que, por meio de uma linguagem simbólica, propicia a compreensão, por parte dos 
alunos, de valores morais atemporais e universais, que, na interação em sala de aula, podem ser 
ampliados e ressignificados, considerando-se o contexto sócio-histórico atual. A implementação 
realizada respaldou-se na teoria dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) e no Plano de 
Trabalho Docente laborado por Gasparin (2009).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MERCIA ELIETE SOARES 
Orientador: Patricia Cristina de Oliveira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A FÁBULA COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR DE ENSINO/APRENDIZAGEM DA 
LEITURA
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: Leitura; Fábula; Pedagogia Histórico-Crítica
Resumo: Considerando que os alunos do 7º ano têm pouco acesso à literatura e apresentam 
pouco interesse pela leitura, surgiu a necessidade de intervenção que, por meio deste projeto, 
reforça o trabalho de leitura, produção textual e análise linguística, sobretudo com as marcas 
linguístico-enunciativas presentes em textos-enunciados do gênero selecionado, que contribuem 
para a construção dos efeitos de sentido nos textos. Elegemos veicular, nesta Unidade Didática, o 
gênero discursivo fábula, para o desenvolvimento de um estudo teórico-metodológico, visando 
posterior aplicação no 7º ano do Ensino Fundamental. Justificamos tal escolha, assinalando que a 
fábula é uma das formas de narrativa que mais agrada o público infanto-juvenil, pois possibilita, 
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por meio de uma linguagem simbólica, a compreensão de valores morais atemporais e universais, 
que, na interação em sala de aula, podem ser ampliados, considerando-se o contexto sócio-
histórico da sociedade atual. As atividades propostas nesta Unidade Didática fundamentam-se na 
teoria dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003) e na proposta de transposição didática laborada 
por Gasparin (2009), na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Tal metodologia valoriza o 
contexto sócio-cultural do aluno, à medida que parte de seu conhecimento espontâneo sobre o 
conteúdo, visando transformá-lo em conhecimento científico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN CRISTINA DE LIMA MELO 
Orientador: Josiele Kaminski Corso Ozelane - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: (En)cont(r)o nos Contos
Tema: Incentivo à leitura: conhecimento e fruição. 
Palavras-chave: Conto; prazer; fruição; conhecimento.
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). O referido artigo tem por objetivo divulgar o Projeto de Intervenção, bem 
como os resultados da Implementação da Produção Didático-pedagógica no Colégio Estadual 
Paulo Freire, na cidade de Foz do Iguaçu no Estado do Paraná, aplicado em turmas de 9º ano do 
Ensino Fundamental. Iniciando-se com a apresentação do Gênero Contos, gênero que se dá 
através de narrativas curtas que possibilitam a compreensão de que os saberes da escola estão 
presentes no contexto histórico e instigam o educando a falar, ler e escrever. É um gênero 
excelente para trabalhar a comunicação, a interação e as verossimilhanças, entre outras práticas 
sociais, pois trata de assuntos que fazem parte do cotidiano. Através de atividades direcionadas 
aos objetivos pretendidos, pode-se observar a fruição do ato de ler, o compartilhamento e os 
debates, a interação com a extrapolação além do final das leituras.Além do aumento dos 
conhecimentos dos alunos, observou também uma grande melhora tanto na escrita, quanto na 
leitura, não só no tocante a disciplina de Língua Portuguesa, melhoraram também suas 
habilidades em outras disciplinas como artes, por exemplo, no intuito de representarem momentos 
vividos em suas leituras. Em suma, além do conhecimento, enxergaram também a sua 
importância no contexto social e seu papel como agente de divulgação e de transformação social 
e cultural.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN CRISTINA DE LIMA MELO 
Orientador: Josiele Kaminski Corso Ozelane - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: (En)cont(r)o nos Contos
Tema: Incentivo à leitura: conhecimento e fruição.
Palavras-chave: Leitura; ensino; fruição
Resumo: Pretende-se com esta produção desenvolver um roteiro que possa ser desenvolvido 
durante as aulas regulares da disciplina de Língua Portuguesa. Despertar o incentivo à leitura, ao 
prazer e à fruição, através da leitura de contos. Por meio das observações feitas, buscar novos 
caminhos para a formação de leitores e repensar o papel de educandos e educadores na 
construção prática e efetiva desses caminhos. Dentre os vários objetivos desta produção, 
podemos destacar a apreciação a leitura literária como fonte de fruição, conhecimento, 
compreensão e ascensão social, sabendo expressar suas ideias e pensamentos, aprimorando a 
oralidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN SPACOV RIBEIRO DOS SANTOS 
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: CONTOS DE FADAS: o reencontro com a formação de leitores no mundo real
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos; leitura; recepção; expectativas; transformação.
Resumo: Por meio desta pesquisa, pretendemos provocar nos estudantes os interesses das 
práticas discursivas de oralidade, leitura e escrita, com Contos de Fadas clássicos dos Irmãos 
Jacob e Wilhelm Grimm, Hans Christian Anderson, no século XIX e da escritora contemporânea 
Marina Colasanti, do gênero maravilhoso, reencontrando com leitores no mundo real, visando 
formação e transformação crítica do sujeito. O suporte teórico que respalda todo trabalho é 
composto pelos autores: Bruno Bettelheim (2006), Bordini e Aguiar (1993), Vygotsky (2004), entre 
outros. Baseado na metodologia da Estética da Recepção, na medida em que as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa do Estado do Paraná estão 
fundamentadas. A leitura de Contos de Fadas é uma porta de entrada que estimula a imaginação, 
criando seus roteiros, suas cenas e histórias, podendo suscitar novos horizontes de expectativas. 
Com estímulo, dá asas à imaginação, ampliando sua consciência e desenvolvendo a linguagem 
oral, proporcionando momentos mais profundos de cada história ouvida ou lida. Assim, terá uma 
compreensão de seu universo, de si mesmo e do meio em que vive, auxiliando a se situar no 
tempo e no espaço, com esperança para o futuro, e oferecendo a promessa de um final feliz.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MIRIAN SPACOV RIBEIRO DOS SANTOS 
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: “CONTOS DE FADAS: o reencontro com a formação de leitores no mundo real”
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos; leitura; recepção; expectativas; transformação.
Resumo: Este trabalho pedagógico tem como objetivo desenvolver práticas discursivas de 
oralidade, leitura e escrita, com Contos de Fadas clássicos dos Irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, 
Hans Christian Anderson, no século XIX e da contemporânea Marina Colasanti, do gênero 
maravilhoso, reencontrando com leitores no mundo real, visando formação e transformação crítica 
do sujeito. O suporte teórico que respalda o projeto com este Caderno Pedagógico é composto 
pelos autores: Bruno Bettelheim (2006), Bordini e Aguiar (1993), Vygotsky (2004), entre outros, 
que propõe um trabalho com o 7º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Altamira do 
Paraná - EFM, Núcleo Regional de Ensino de Campo Mourão - PR. Baseado na metodologia da 
Estética da Recepção, na medida em que as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 
Língua Portuguesa do Estado do Paraná estão fundamentadas. A leitura de Contos de Fadas é 
uma porta de entrada que estimula a imaginação, criando seus roteiros, suas cenas e histórias, 
podendo suscitar horizontes de expectativas. Com estímulo, dá asas à imaginação, ampliando 
sua consciência e desenvolvendo a linguagem oral, proporcionando momentos mais profundos de 
cada história ouvida ou lida. Assim, terá uma compreensão de seu universo, de si mesmo e do 
meio em que vive, auxiliando a se situar no tempo e no espaço, com esperança para o futuro, e 
oferecendo a promessa de um final feliz.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MOACIR MARCHI FURTADO 
Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE PROCESSOS 
DIDÁTICOS DE NORMAS, FALA E ESCRITA.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Língua portuguesa; gramática; escrita
Resumo: O texto aborda a temática da aprendizagem da língua portuguesa no contexto 
educativo, sob o viés da norma culta da língua falada e escrita. Deste modo, o objetivo norteador 
do estudo é compreender a utilização da língua portuguesa, como fonte de interação no contexto 
escolar e com a sociedade e, também como geradora de significados nos diferentes contextos de 
uso. Para tanto, foi realizada a análise dos pressupostos teóricos da área de estudo, os quais 
apontam os caminhos para propor processos de ensino, com o intuito de trabalhar a partir dos 
problemas na fala e na escrita dos nossos educandos. Ao tentarmos justificar a necessidade do 
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foco do estudo aqui proposto, expomos primeiramente a concepção norteadora da pesquisa, a 
qual parte do pressuposto de que o aprendizado da gramática ocorre durante o desenvolvimento 
fonético em, quanto mais entendemos as possibilidades de uso da língua, mais nos aproximamos 
da qualidade comunicativa estabelecida como norma padrão. Desta forma, o ensino da gramática 
normativa deve ser trabalhada, não como um fim em si mesma, mas como um instrumento para a 
construção do conhecimento linguístico, como uma ferramenta para propiciar a interação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MOACIR MARCHI FURTADO 
Orientador: DANIELA DE MAMAN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Proposta didática no processo de ensino da língua portuguesa:enfocando norma, fala e 
escrita.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; escrita; fala; professor mediador
Resumo: A escola fornece aos alunos meios para desenvolver sua leitura, fazendo com que ele 
tenha compreensão daquilo que está lendo e que não apenas decodifique, mas que reconheça os 
elementos constitutivos do texto. Cabe ao professor ser o mediador desse processo trazendo para 
sala de aula estratégias de leitura, que leve ao letramento crítico. Além disso, saber escrever bem 
sempre foi fundamental para ter mais eficácia, tanto na comunicação falada, como na escrita. Por 
isso, a relação entre essas linguagens não pode estar dividida, uma vez que uma complementa a 
outra. Temos gêneros textuais da oralidade que são semelhantes aos gêneros textuais da escrita 
e vice-versa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA EMILIA BUZATTO
Orientador: Leticia Jovelina Storto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: NOTÍCIAS DE JORNAL E AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: POR UM ENSINO MAIS 
EFETIVO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero textual; Notícia; Sequência didática.
Resumo: O presente trabalho, resultado da participação no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), tem como objetivo analisar a aplicação de uma sequência didática do gênero 
notícia em uma turma de 6° ano. A sequência foi elaborada no segundo semestre de 2013 e 
aplicada no primeiro semestre de 2014. Seu objetivo era desenvolver atividades de leitura, 
interpretação, análise linguística e produção de textos pertencentes ao gênero notícia. Para tanto, 
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foram tomados como base a Diretrizes Curriculares da Educação Básica (PARANÁ, 2008), os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e trabalhos de Dolz, Noverraz e Schnewly 
(2004), Bakhtin (1997), Faria e Zancheta (2005), entre outros. Os resultados alcançados foram 
ótimos, pois depois de muitas leituras, reescritas e reescritas, os alunos ficaram aptos a 
reconhecer o gênero em questão e a utilizar tempos e modos verbais de forma correta. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA EMILIA BUZATTO
Orientador: Leticia Jovelina Storto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Notícias de jornal e aulas de Língua Portuguesa: por um ensino mais efetivo
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gêneros Textuais; Notícias; Sequências Didáticas; Unidade Didática.
Resumo: A presente unidade didática gira em torno do gênero textual notícia e tem o objetivo de 
fazer com que as aulas de Língua Portuguesa das escolas públicas tenham os gêneros textuais 
como objeto de estudo. Esse tipo de trabalho deve ser realizado em sala de aula, pois, segundo 
Travaglia (1997), as aulas de Língua Portuguesa devem possibilitar o desenvolvimento da 
competência comunicativa, ou seja, permitir que os alunos interajam e se comuniquem em 
situações de comunicação distintas. Deste modo, conhecer as características e peculiaridades do 
gênero notícia irá promover um ensino de língua mais interessante e concreto. Por fim, para 
realizar um trabalho sistematizado e mais elaborado, esta unidade didática teve como base os 
estudos de Dolz e Scheuwly (2004) sobre sequências didáticas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA MARTINS PORTELINHA
Orientador: Mariangela Peccioli Galli Joanilho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A leitura e os modos de ascensão cultural, social e econômica.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Propaganda Social; leitura crítica; cidadania.
Resumo: Inserido no PDE este arti-go apresenta resultados e reflexões suscitadas durante a 
aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, a partir das atividades sugeridas na 
Unidade Didática Gênero Textual Propaganda - A leitura e os modos de ascensão cultural, social e 
econômica, utilizando como aporte teórico, os princípios postulados pela Análise do Discurso de 
linha francesa (doravante AD), fundada por Michel Pêcheux, e como corpus textual o discurso 
publicitário, a ser utili-zado em aulas de língua materna. Dessa forma, o presente artigo reúne o 
resultado obtido por meio de uma proposta pedagógica direcionada a leitura crítica do gênero 
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propaganda social impressa e televisiva desenvolvida com alunos do 9º Ano do Colégio Estadual 
Talita Bresolin, a fim de contribuir com a formação de um leitor ativo, crítico e a tento à sua 
realidade. O ensino de Língua Portuguesa pautado na perspectiva discursiva requer práticas 
pedagógicas baseadas no uso da linguagem em situações reais de comunicação, assim o 
trabalho focou de forma sistemática o estudo do gênero propaganda social em aulas de leitura, 
não só por se tratar de um gênero bastante presente no cotidiano escolar e extraescolar dos 
alunos, mas também por apresentar aspectos linguístico-textuais, semânticos, pragmáticos e 
discursivos relevantes no processo de desenvolvimento da sua competência discursiva e 
comunicativa. Sob essa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Estaduais (PARANÁ, 2008, p.50) 
reporta que o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa visa aprimorar os conhecimentos 
linguísticos e discursivos dos alunos, para que eles possam compreender os discursos que os 
cercam e terem

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MONICA MARTINS PORTELINHA
Orientador: Mariangela Peccioli Galli Joanilho - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gênero Textual – Propaganda: A leitura e os modos de ascensão cultural, social e 
econômica.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Propaganda Social; leitura crítica; cidadania.
Resumo: Esta Unidade Didática é resultado da pesquisa iniciada em 2013, sobre o Gênero 
Discursivo Propaganda, no âmbito das pesquisas desenvolvidas este projeto está sendo 
coordenado pela Profª Drª Mariângela P. Galli Joanilho, que afirma nosso propósito em trabalhar 
com os “Gêneros textuais e ferramentas didáticas para o ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa.” A escolha do gênero propaganda se deu pelo fato de se tratar de um gênero que 
geralmente é utilizado como propósito comunicativo prestar um serviço de utilidade pública. Desta 
forma, o presente trabalho tem como objeto de pesquisa o estudo do gênero discursivo 
propaganda impressa, presente em livros didáticos e avaliações da rede pública Estadual, como a 
SAEP e o Enem. O ponto de partida deste estudo será análise de propagandas impressas 
descrevendo as principais características deste gênero, com ênfase na articulação entre as 
linguagens verbais e visuais, sempre de forma articulada as condições de produção, circulação e 
recepção de textos. Para direcionar a trajetória desta pesquisa, fora efetuado uma análise 
fundamentada nas atuais propostas de ensino que tem nos gêneros discursivos, no sentido 
bakthitiniano do termo, suas unidades básicas de ensino. O corpus escolhido para esta pesquisa 
constitui- se em seis propostas de leitura do gênero discursivo propaganda impressa. A pesquisa 
mostra que para se obter uma efetiva leitura deste gênero discursivo, presente em nossa vida, é 
necessário que o aluno conheça e identifique os vários recursos verbais e não verbais presentes 
neste gênero. O trabalho com a propaganda social também é um forte aliado das artes, pois 
permite explorar o planejamento gráfico, a diagramação, o uso das cores, o tipo de letra, imagens, 
etc. Esse gênero proporciona, portanto, uma rica associação de elementos das linguagens verbal 
e não verbal. Para melhor reconhecimento e entendimento do gênero em questão, será colocado 
o estudo e análise de algumas propagandas, a fim de sensibilizar e informar os alunos, jovens e 
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adolescentes que – em um futuro próximo – serão os responsáveis pelas questões sociais. Para 
tanto, procuramos organizar as atividades sob três aspectos: leitura e análise linguística para a 
interpretação da propaganda; pesquisa de aprofundamento do tema; e produção de propaganda 
social. Esta pesquisa pretende fornecer subsídios aos professores de Língua portuguesa, para 
que possam planejar atividades metodológicas utilizando o gênero propaganda em sala de aula, 
de maneira mais abrangente e enriquecedora. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MOUGLY DA LUZ QUEIROZ 
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: AQUISIÇÃO DA ESCRITA NA PRODUÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO 
ARGUMENTATIVO: DIAGNÓSTICO E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portugues
Palavras-chave: Diagnóstico. Produção escrita. Texto argumentativo.
Resumo: O estudo dos conhecimentos linguísticos deve propiciar ao aluno a reflexão sobre as 
normas de uso das unidades da língua, de como elas são combinadas para produzirem 
determinados efeitos de sentido, profundamente vinculados a contextos e adequados às 
finalidades pretendidas no ato da linguagem. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta dados 
do projeto de estudo “O texto dissertativo-argumentativo: uma análise diagnóstica do processo de 
produção escrita no Ensino Médio” (PDE/UFPR), bem como trata da implementação do projeto e 
da unidade didática “Ações para o diagnóstico da produção escrita do texto dissertativo-
argumentativo”, que procuram investigar, reconhecer e auxiliar alunos do ensino médio nas 
dificuldades enfrentadas em relação à produção escrita de texto dissertativo. Dessa forma, foi 
realizado diagnóstico de leitura e escrita em três séries do 2.º ano do ensino médio do Colégio 
Estadual Paulo Leminski na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. O material didático 
implementado e o projeto de estudo constituíram-se em uma proposta de trabalho nas aulas de 
Língua Portuguesa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: MOUGLY DA LUZ QUEIROZ 
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ações para o diagnóstico da produção escrita do texto dissertativo-argumentativo
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Argumentação-Escrita-Intervenção-Leitura
Resumo: O estudo dos conhecimentos linguísticos deve propiciar aos alunos a reflexão sobre as 
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normas de uso das unidades da língua, de como elas são combinadas para produzirem 
determinados efeitos de sentido, vinculado a contextos e adequados às finalidades pretendidas no 
ato da linguagem. Nesse sentido, é necessária uma intervenção no processo de produção do 
texto dissertativo, o que se configura como proposta desta Unidade Didática ao se desenvolver 
algumas ações, mesmo que colocadas sob uma perspectiva tradicional de ensino, que 
investiguem e reconheçam as dificuldades dos alunos, além de auxiliá-los na melhoria do 
processo de escrita. Dessa maneira, utilizou-se de três textos, os quais trazem para o debate 
questões vivenciadas na sociedade contemporânea. As atividades de leitura, reflexão e 
compreensão de texto foram elaboradas no sentido de os alunos tomarem uma posição diante 
das questões apresentadas bem como, a possibilidade de se verificar o conhecimento deles em 
relação aos elementos de coesão, coerência e argumentação. Ao término de algumas Oficinas, 
pretende-se que os alunos tenham adquirido subsídios necessários para a escrita de seus textos 
e que demonstrem, então, aquilo que se considera, ideologicamente, uma escrita eficiente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NADIR ALVES 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Do Folhetim às Redes Sociais: criação de contos literários no Facebook
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesaue
Palavras-chave: Tecnologias; Literatura; Folhetim 
Resumo: O artigo refere-se ao projeto Do Folhetim às Redes Sociais: a criação de contos 
literários no Facebook, desenvolvido no Colégio Estadual Paiçandu, em uma turma do terceiro 
ano do Ensino Médio. O estudo pauta-se na linha “Literatura e escola – o uso das tecnologias no 
fomento à leitura e a produção literária”, apresentando uma nova metodologia para o ensino-
aprendizagem de Literatura: nela o educando se impõe como sujeito ao estabelecer contato com 
outros indivíduos, com o uso das tecnologias, por meio da linguagem literária, teorizando, 
sentindo e refletindo o trabalho artístico. O estudante foi incitado a criar um pseudônimo e uma 
narrativa literária, permanecendo no anonimato, por um tempo, para posteriormente, postá-la na 
rede social Facebook, numa página criada para esta finalidade. Durante o processo, a suposta 
obscuridade colaborou, pois abriu precedente a discussões sobre o ser humano, as obras de Arte, 
a Literatura, notícias cotidianas e até mesmo histórias reais dos próprios alunos. O texto escrito 
virou curta-metragem: o êxito culminou com o primeiro Festival de Curtas de Paiçandu, com a 
escolha de cinco narrativas, transpostas para a linguagem cinematográfica. Priorizou-se a 
discussão de que forma professores – a maioria imigrante digital – e educandos – nativos digitais 
– poderiam encontrar um caminho para a convivência pacífica e, ao mesmo tempo, tornariam os 
aparatos em bônus à aprendizagem.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NADIR ALVES 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Do folhetim às redes sociais: produção literária de contos no Facebook
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Literatura, vida real, matérias jornalísticas, obras artísticas, Facebook, produção 
literária, festival de vídeo.
Resumo: Os estudantes serão sensibilizados com histórias reais de sua vivência, jornalísticas e 
literárias, com vídeos e outros canais midiáticos. A intenção é mostrar o universo humano, por 
meio de análise de músicas, peças teatrais, obras artísticas, textos filosóficos, contos, lendas 
urbanas, fotografias, visitas a um órgão de comunicação, entrevista a jornalistas, psicólogos e 
fotógrafos e debates. A partir dessas atividades, a finalidade é que eles possam compreender que 
a literatura extrapola o entretenimento, sendo uma fonte inesgotável de conhecimento e de 
entendimento do homem universal. Concomitantemente a essas ações, e com a discussão das 
histórias, os alunos criarão contos literários, que serão publicadas em uma Fan Page, do 
Facebook, com pseudônimos, cuja revelação ocorrerá na penúltima etapa do projeto. As cinco 
melhores narrativas serão transformadas em linguagem de cinema, para um festival de vídeo, na 
escola, com premiações diversas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NANCI DE FATIMA POLO
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: “O embondeiro que sonhava pássaros”: Estratégias sígnicas para o ensino da leitura
Tema: Língua Portuguesa e Literatura
Palavras-chave: Leitura; sentidos; interação; literatura.
Resumo: O presente trabalho constitui-se numa discussão sobre os modos de ler, entender e 
significar textos literários em sala de aula. Neste sentido, refletimos sobre a noção de literatura 
conforme nos aponta Antonio Candido – como uma função social; a noção de leitura e produção 
de sentidos a partir de Magda Soares (2008) e Leffa (1999); da interpretação segundo Eni Orlandi 
(2006; 2011; 2013) e a definição de signo e dialogismo em Bakthin (1992). Esses autores, entre 
outros que são arrolados no decorrer das nossas discussões, nos oportunizam a reflexão em 
torno das possibilidades de leitura e produção de sentidos em sala de aula, bem como abrem 
espaço para que analisemos como corpus, mais precisamente, um conto de Mia Couto (2013). A 
partir do referido conto, propomos um possível projeto para aulas de Língua Portuguesa, 
envolvendo leitura, interpretação e produção textual, de modo crítico e interacionista, numa 
relação autor/obra/leitor, ademais, na relação produtiva entre professor e aluno.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NANCI DE FATIMA POLO
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância da leitura: atividades com contos de fadas.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Conto de fada; Literatura; Aprendizado de leitura.
Resumo: Os alunos estão rodeados por diversos tipos de textos, sejam eles verbais ou não 
verbais. Com toda essa variedade de textos, podemos dizer que estão em contato com ao mais 
variados tipos de enunciados. No entanto, esse contato constante não faz com que os alunos 
sejam, realmente, bons leitores, quer dizer, que consigam interpretar. Trazer a literatura para a 
sala de aula é primordial, pois ela é capaz de dar uma abertura de horizontes, de possibilidades, 
cabendo ao professor mostrar que a literatura faz parte da cultura e que com esse conhecimento 
o aluno pode ter um posicionamento mais crítico perante o mundo. Diante disso, esta unidade 
didática tem como objetivo trabalhar a importância da leitura através dos contos de fadas, pois 
eles geralmente fazem parte desde cedo do universo da criança, mantendo com ela uma ligação 
afetiva. Por isso, consideramos de grande valia o trabalho com esses textos dentro do 
aprendizado da leitura e do consequente alargamento dos horizontes. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NATALIA ONESKO 
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Entre o urbano e o rural: A crônica de Rubem Braga na sala de aula
Tema: Leitura;Crônicas; Rubem Braga; Vide
Palavras-chave: Crônicas; Rubem Braga; urbano; rural;
Resumo: Este artigo resulta do trabalho desenvolvido junto aos alunos do 9ª Ano, matutino, do 
Colégio Estadual Presidente Kennedy – Ensino Fundamental e Médio de Ariranha do Ivaí, no ano 
de 2014. O objetivo maior desta proposta educacional foi o de desenvolver metodologias de 
aprendizagem pautado pelo projeto “Entre o urbano e o rural: a Crônica de Rubem Braga na sala 
de aula”, o qual revela as preocupações presentes nos principais documentos norteadores do 
Ensino Básico de Língua Portuguesa, tais como PCNs, OCEMs e DCEs-PR, especialmente 
quando elegem a leitura literária como ferramenta essencial para a construção do leitor crítico. 
Nesse sentido, busca-se refletir sobre os elementos constitutivos da identidade nacional brasileira 
dos anos 50 e 60, não somente apontar as vozes sociais e ideológicas presentes em crônicas de 
Rubem Braga produzidas há mais de 50 anos, como também demonstrar que a atualidade destes 
textos consiste em sua capacidade de lançar luz para a compreensão de traços identitários ainda 
presentes em nossa sociedade. O foco de intervenção dessa proposta foram os alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental, para que entrassem em contato com o gênero discursivo/textual crônica, 
lendo e observando as informações apresentadas, tanto do conteúdo escrito quanto das 
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informações contextuais implícitas presentes na crônica. Para tanto, foi usada uma sequência 
didática desse gênero a fim de conduzir os alunos ao conhecimento e à exploração do mesmo. 
Como produto final, cada aluno produziu a sua crônica e a partir da sua produção e sua coletânea 
de fotos produziu também o seu vídeo clipe.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NATALIA ONESKO 
Orientador: Jaime dos Reis Sant Anna - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Entre o urbano e o rural: a Crônica de Rubem Braga na sala de aula 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura;Crônicas; Rubem Braga; Videoclipes; 
Resumo: Sendo a crônica um gênero discursivo/textual, tendo geralmente como assunto algum 
acontecimento do cotidiano ou um fato vivenciado pelo autor, sua contextualização aproxima a 
linguagem escrita no universo escolar. Por essa razão, foram selecionadas crônicas do jornalista 
e escritor Rubem Braga. Por tanto, o projeto visa contribuir para o resgate do cronista, 
demonstrando sua relevância na historiografia literária brasileira. Assim como, refletir sobre os 
elementos constitutivos da identidade nacional brasileira dos anos 50 e 60, como também 
demonstrar que a atualidade destes textos consiste em sua capacidade de lançar luz para a 
compreensão de traços identitários ainda presentes em nossa sociedade. O foco de intervenção 
são alunos do 9ºano do Ensino Fundamental. As crônicas e os recursos tecnológicos servirão 
para impulsionar o amadurecimento do domínio discursivo da leitura, oralidade e da escrita. Para 
tanto, será elaborada uma sequência didática desse gênero para exploração de seus aspectos 
estruturais e composicionais – função social, conteúdo temático, estrutura composicional e estilo. 
O produto final será a criação de videoclipes a partir da produção dos alunos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIDE MARIA POSSAMAI
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língu
Palavras-chave: Ensinar. Escrita. Conto.
Resumo: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_neide_maria_possamai.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_port_pdp_natalia_onesko.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIDE MARIA POSSAMAI
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DO CONTO AO ENCANTO: uma proposta didática com o gênero conto
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Entender, escrever, conto
Resumo: Formar escritores não é uma atividade muito simples. Diversas causas dificultam tal 
trabalho, e entre elas podemos citar o pavor dos alunos em transpor para o papel as suas ideias, 
uma vez que pensam ser a obtenção da nota o único objetivo da produção textual. Outro 
empecilho reside no fato de a escrita não ser considerada uma atividade prazerosa, pois os 
educandos não a entendem e consequentemente não conseguem diferenciar um gênero textual 
de outro, (tal dificuldade não é exclusiva dos alunos). De acordo com Geraldi (1997), as 
dificuldades de escrever estão relacionadas aos temas de produções textuais os quais giravam 
sempre em torno dos mesmos assuntos. Para Antunes (2003), é muito relevante mostrar aos 
professores a importância de desenvolverem a prática da escrita escolar a qual considere o leitor. 
Marcuschi (2008) acredita que ao trabalharmos gêneros textuais na construção do processo do 
conhecimento devemos valorizar o saber prévio dos estudantes. Pautados nos pressupostos 
acima citados, pretendemos com este projeto trabalhar com a produção do gênero conto. Sendo 
assim o mesmo busca levá-los à assimilação dos gêneros textuais e do próprio conto, de forma 
que os estudantes tenham um embasamento para poderem desenvolver e produzir esse tipo de 
narrativa. Assim, os estudantes estarão aptos para executar uma produção de contos consciente 
e que reflita quem são e, em qual contexto social estão inseridos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIOLY FERREIRA BUENO 
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: TENDA DOS MILAGRES: possibilidades para o ensino da cultura afrodescendente em 
seus aspectos históricos, didáticos e políticos
Tema: Diálogos curriculares com a diversidad
Palavras-chave: Tenda dos milagres de Jorge Amado; Análise; História e Cultura afro-brasileira e 
africana.
Resumo: Este artigo traz em seu conteúdo os estudos realizados durante a participação no PDE 
– Programa de Desenvolvimento Educacional, promovido pela SEED – Secretaria de Estado da 
Educação e tem o intuito de inserir no contexto escolar da educação básica o ensino da história e 
da cultura afro-brasileira e africana, que passaram a ser obrigatórios a partir da sanção da Lei n. 
10.639/2003. Por isso, partindo da obra literária “Tenda dos milagres” do escritor Jorge Amado, 
buscou-se conhecer quais possibilidades, considerando seus aspectos históricos, didáticos e 
políticos, ela oferece para o ensino da História e da Cultura Afrodescendente em sala de aula, 
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conforme sugere a lei e também pelo fato de a obra proporcionar em seu contexto a análise e 
discussões a respeito da diversidade étnico-racial brasileira. A escolha da obra também se dá pela 
importância de se estudarem as teorias sobre a cultura da etnia afrodescendente, para e valorizá-
la em seus mais variados aspectos, formação, luta, coragem, determinação, desempenho, e 
acima de tudo, respeitar estes cidadãos como seres humanos que são; atribuindo-lhes o devido 
valor, sem excluí-los da sociedade na qual se insere, em especial, em sua construção social, 
política e econômica.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIOLY FERREIRA BUENO 
Orientador: Francismar Formentao - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo da representação da identidade cultural afrodescendente
Tema: Diálogos curriculares com a diversidad
Palavras-chave: Afrodescendência; Jorge Amado; hibridismo; mestiçagem; cultura.
Resumo: Este projeto será desenvolvido no Colégio Estadual “Duque de Caxias”–EFM, na 2ª 
série do ensino médio. Aborda o seguinte tema: Estudo da representação da identidade cultural 
afrodescendente na narrativa brasileira em Tenda dos milagres, de Jorge Amado: o caso da 
mestiçagem e do hibridismo. Considerará, para tanto, as ideias de modernidade tardia e pós-
modernidade. Inteirar-se da cultura afrodescendente, nesse contexto faz repensar a importância 
do afrodescendente, que compõe a sociedade, a qual está inserida no contexto escolar. Com este 
estudo, o educando conhecerá a obra literária Tenda dos milagres, de Jorge Amado, para 
repensar a questão da cultura afrodescendente na literatura, sua identidade, religiosidade, 
gênero, classe social dos africanos, da cidadania, seus direitos e deveres na sociedade em 
relação ao preconceito sobre a cultura afro, a fim de que se torne crítico, atue conscientemente, 
com postura repleta de argumentos, respeitando a diferença cultural e reconheça a riqueza entre 
as diversas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIVA PEREIRA MARTINS 
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Trabalho com gênero textual biografia em aulas de Língua Portuguesa: motivando os 
alunos
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero textual. Biografia. Sequência Didática.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos do Projeto de Intervenção Pedagógica 
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através da aplicação de Sequência Didática para alunos de 9º ano do Ensino Fundamental na 
Escola Estadual do Campo Vila Nova, distrito de São Jerônimo da Serra, PR. O tema trabalhado 
foi “Trabalho com gênero textual biografia em aulas de Língua Portuguesa: motivando os alunos” 
(PDE-2013/2014). O projeto serviu de suporte para que os alunos se apropriassem da prática 
social desse gênero, desenvolvessem capacidades de leitura e produção em relação a essa 
modalidade textual; objetivando reflexões para levá-los a compreender que, apesar das 
dificuldades vivenciadas, eles poderiam construir a sua biografia e se destacarem na sociedade 
em que convivem. Partindo da análise de biografias de personalidades famosas no mundo, no 
Brasil, no Paraná, no município e no distrito puderam perceber que é possível superar os 
obstáculos sociais que surgem nas suas vidas e que a escola é fundamental para ajudá-los nesse 
processo. O material aplicado foi a Sequência Didática fundamentada na metodologia das 
sequências didáticas de gêneros propostas pelos pesquisadores da Universidade de Genebra, 
filiados ao Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). O produto final das atividades foi a produção de 
biografia de moradores e ex- moradores que se destacaram na comunidade apesar das 
dificuldades que enfrentaram. Apresenta-se neste artigo, além da fundamentação teórica de base, 
a descrição da sequência didática do gênero textual biografia elaborada durante o projeto assim 
como um relato reflexivo do processo de Intervenção Pedagógica.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIVA PEREIRA MARTINS 
Orientador: TANIA REGINA MONTANHA TOLEDO SCOPARO - IES: Universidade Estadual do 
Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Trabalho com gênero textual biografia em aulas de Língua Portuguesa: motivando os 
alunos
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero textual. Biografia. Sequência didática
Resumo: A Unidade Didática será desenvolvida na Escola Estadual do Campo de Vila Nova, em 
São Jerônimo da Serra. Terá como objeto de ensino o gênero textual “biografia”. O trabalho será 
desenvolvido através de Sequência Didática, na qual serão realizadas onze oficinas. Estas 
levarão os alunos a apropriação desse gênero: leitura e produção. A proposta é que os alunos 
produzam uma biografia de morador ou ex morador do Distrito que, de alguma forma, enfrentou 
as mesmas dificuldades que eles, alunos, enfrentam. Espera-se que, ao final do trabalho, o aluno, 
além de se apropriar do gênero biografia, a partir da reflexão das histórias das pessoas da 
comunidade, possa também compreender o papel da educação na construção da sua própria 
biografia.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_port_pdp_neiva_pereira_martins.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_port_pdp_neiva_pereira_martins.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIVA SALETE BELINI DA SILVA 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A FUNÇÃO DA LEITURA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Conhecimento; Prática pedagógica; Diversidade textual.
Resumo: Este artigo trata da proposta de intervenção pedagógica realizada na Escola Estadual 
do Campo Santa Emília no Ensino Fundamental, no ano de 2014. Com base nos conhecimentos 
adquiridos sobre o ato de ler, com o objetivo de efetivar com os educandos do 6º ano, a prática da 
leitura, através do conhecimento da diversidade textual, ressaltando a importância de utilizarmos 
estratégias pedagógicas como recursos necessários e eficientes para enfrentarmos com 
segurança, sempre visando a formação do leitor, a ampliação de seus horizontes, para criar gosto 
e prazer, e por meio da leitura apropriar-se de conhecimentos e de leituras de mundo. 
Oferecendo-lhes subsídios que permitam efetivar o domínio da escrita. As sete etapas, 
denominadas de oficinas e nortearam as atividades que envolveram a proposta.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEIVA SALETE BELINI DA SILVA 
Orientador: Iara Aquino Henn - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A função da leitura no processo ensino aprendizagem.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gêneros- leitura e escrita- criatividade
Resumo: Percebendo que a leitura na vida escolar é algo indiscutível, constituindo-se um tema 
envolvente e polêmico, cujas preocupações e incertezas percorrem um longo processo histórico-
cultural. Ressaltando que os educandos vivem numa sociedade letrada, em que a língua escrita 
está presente de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, nosso objetivo é investigar 
estratégias pedagógicas que contribuam para a prática social da leitura na formação do leitor. No 
entanto, aprender a ler e a escrever demanda conhecer, não só vários assuntos, mas também 
saber registrá-los de forma socialmente legitimada e valorizada, então, para consolidar o processo 
de aprendizagem dos educandos, nosso intuito é desenvolver atividades que promovam não 
somente a leitura, mas situações em que a ela possa ser também objeto de interação, 
proporcionando o contato com diferentes gêneros e estruturas textuais. Assim sendo, esta 
produção didática apresenta sugestões de atividades a serem desenvolvidas, no formato de 
oficinas, as quais visam oportunizar ao educando situações que lhe permita acreditar que através 
das práticas de leitura e de escrita pode tomar consciência da realidade e transformá-la. Desta 
forma, as sugestões elencadas constituem-se como uma ferramenta que poderá ser incorporada 
no cotidiano escolar, contribuindo para ampliação e domínio da leitura e escrita.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELCI CASSOL
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Análise do Discurso Publicitário: o dito e o por se dizer nas propagandas de cerveja
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura. Propaganda. Análise de discurso 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com a proposta de estudo do PDE- 
Programa de Desenvolvimento Educacional – promovido pela Secretaria Estadual de Educação 
do Paraná, desenvolvida junto aos alunos do Ensino Médio, do Colégio Estadual Tancredo Neves, 
do município de São João. Nosso objetivo foi desenvolver a prática de leitura dos sujeitos-leitores 
da 1ª série C, do turno noturno, tendo como base a teoria da Análise de Discurso de vertente 
francesa, que busca compreender o funcionamento da ideologia na língua. Para essa teoria da 
interpretação, a linguagem não é transparente ou neutra, pois os discursos vêm carregados de 
sentidos, que são determinados pelas condições de sua produção e que dizem respeito, aos 
sujeitos, às circunstâncias da enunciação e ao contexto sócio-histórico ideológico em que eles 
foram produzidos. Também a memória discursiva faz parte das condições de produção dos 
discursos, tendo em vista que ela pode ser definida como o saber discursivo que torna possível 
que os discursos sejam atualizados. Para dar conta desse objetivo, escolhemos as propagandas 
de cerveja, por nós considerados textos, e que não raro colocam em funcionamento o dito e o não 
dito. Em outras palavras, este estudo teve por objetivo desenvolver a prática de leitura e de 
interpretação de textos publicitários de cerveja, mobilizando os conceitos fundadores da teoria 
discursiva, desenvolvida por Michel Pêcheux, na França, e por Eni Orlandi, no Brasil, e por 
demais pesquisadores que se ocupam do mesmo objeto teórico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELCI CASSOL
Orientador: Celia Bassuma Fernandes - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Análise do discurso publicitário: o dito e o por se dizer nas propagandas de cerveja
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, propaganda, análise de discurso
Resumo: Esta Unidade Didática Pedagógica tem como objetivo analisar as propagandas de 
cerveja que circulam na mídia, pelo viés da Análise de Discurso de vertente francesa, teoria da 
leitura/interpretação que busca explicar como um texto significa, pela relação que se estabelece 
entre o sujeito, a língua e a história. Pretende-se, portanto, desenvolver a prática de leitura de 
textos publicitários, pela observação dos processos de sua constituição, bem como as múltiplas 
possibilidades de sentido que deles irrompem, tendo em vista que para a AD, os sentidos não são 
únicos, mas são determinados pelo momento histórico em que os discursos são produzidos. Em 
outras palavras, esta Unidade Didática tem por objetivo realizar “gestos de interpretação” que 
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contemplem o inteligível, o interpretável, e o compreensível dos textos, considerando as 
condições de produção dos discursos, bem como os efeitos de sentido que deles derivam.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELSON RODRIGUES DOS SANTOS 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: VAMOS LER GIBI NA BIBLIOTECA: INCENTIVAÇÃO DE LEITURA – TURMA DE APOIO 
6º ANO
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos; Leitura; Salas de apoio.
Resumo: O presente estudo teve por finalidade utilizar as Histórias em Quadrinhos como suporte 
ao exercício e a prática da leitura e voltou-se àquele(a) aluno(a) que ingressa no 6º ano do Ensino 
Fundamental e é encaminhado ao Programa Sala de Apoio à Aprendizagem do Colégio Estadual 
Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, Ponta Grossa/PR. Nossos esforços para despertar 
o interesse de leitura do aluno devem ser intensificados no dia a dia em sala de aula por meio de 
diferentes gêneros textuais. A implementação efetivou-se através de jogos pedagógicos, criação 
de Histórias em Quadrinhos, oficinas, filme e entrevistas que visavam diagnosticar o interesse e o 
rendimento do aluno, no que diz respeito às práticas discursivas (leitura, escrita e oralidade).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NELSON RODRIGUES DOS SANTOS 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: VAMOS LER GIBI NA BIBLIOTECA: INCENTIVAÇÃO DE LEITURA - TURMA DE APOIO 
6º ANO
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Histórias em quadrinhos; Leitura. Salas de Apoio
Resumo: O presente estudo tem por finalidade utilizar as Histórias em Quadrinhos como suporte 
ao exercício e a prática da leitura e estará voltado aquele(a) aluno(a) que ingressa no 6º ano do 
Ensino Fundamental e é encaminhado ao Programa Sala de Apoio à Aprendizagem do Colégio 
Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, Ponta Grossa/PR. Leitura e escrita são 
práticas distintas, mas indissociáveis nas quais fica difícil estabelecer uma relação de causa e 
consequência automática. Segundo ANTUNES (2009, p.196), a leitura constitui uma das 
condições que propiciam o sucesso da escrita, entretanto não de maneira automática; para a 
autora, não existe uma relação milagrosa entre uma e outra. Para ela, a escrita é o resultado de 
uma prática constante, persistente, na qual leitura e escrita poderão ser aprimoradas de forma 
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crescente. Nossos esforços para despertar o interesse de leitura do aluno devem ser 
intensificados no dia a dia em sala de aula por meio de diferentes gêneros. A implementação se 
efetivará através de jogos e criação de Histórias em Quadrinhos, oficinas, filme: “Os Vingadores” 
(como motivação para a leitura e produção de HQs) e entrevistas com alunos (no início e 
“finalização” do projeto). A entrevista visa diagnosticar o interesse e o rendimento do aluno, no 
que diz respeito às práticas discursivas (leitura, escrita e oralidade).
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA DE FATIMA MIRANDA 
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Formando Leitores Através dos Gêneros Textuais Charge e Cartun
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: 1. Lingua Portuguesa; 2. Leitura; 3. Charges e Cartuns. 
Resumo: Sendo um dos objetivos principais do ensino de Língua portuguesa formar leitores 
proficientes, críticos e produtores de textos, o projeto de implementação propôs uma exploração 
pelo gênero discursivo charge e cartum como alternativa para a prática leitora. Trata-se, assim, de 
uma experiência pedagógica com leitura das charges e cartuns extraídas dos veículos de 
comunicação como, mídia eletrônica, jornais, revistas, etc. Parte-se aqui do pressuposto que, 
enquanto recurso didático, a charge e o cartum apresentam-se muito favoráveis ao trabalho em 
sala de aula, uma vez que podem despertar o senso crítico do aluno, contribuindo para ampliar 
seu universo leitor e proporcionar a compreensão do mundo em que vive. Assim, o artigo 
apresenta o relato da implementação de aulas de Literatura Portuguesa, que foram baseadas em 
questões de gêneros que utilizaram textos literários voltados ao contexto do gênero Cartum e 
Charge, os quais foram realizadas com os alunos do 7° ano do Ensino Fundamental no Colégio 
Estadual José Pavan, no município de Jacarezinho, no primeiro semestre de 2014. Nessa 
perspectiva teórica fundamentam este artigo os estudos da teoria enunciativo-discursiva de 
Bakhtin (1997-2002).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA DE FATIMA MIRANDA 
Orientador: Vera Maria Ramos Pinto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formando Leitores Através dos Gêneros Textuais Charge e Cartum
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Leitura; Charges; Cartuns.
Resumo: Sendo um dos objetivos principais do ensino de Língua portuguesa formar leitores 
proficientes, críticos e produtores de textos, esta produção explora teoricamente o potencial 
oferecido pelo gênero charge e cartum como alternativa para a prática leitora. Trata-se, assim, de 
uma reflexão sobre as possibilidades de uma experiência pedagógica com leitura das charges e 
cartuns, mediada pela perspectiva sócio-interacionista, fundamentada em teorias linguísticas e 
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discursivas.Parte-se aqui do pressuposto que, enquanto recurso didático, a charge e o cartum 
apresentam-se muito favoráveis ao trabalho em sala de aula, uma vez que podem despertar o 
senso crítico do aluno, contribuindo para ampliar seu universo leitor e proporcionar maior 
compreensão do mundo em que vive.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA MARIA SCALCO 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Conto Fantástico em Sala de Aula
Tema: Literatura e escola: concepções e prática
Palavras-chave: Literatura; Estética da Recepção; Formação do leitor; Produção textual.
Resumo: Este artigo apresenta e analisa o trabalho desenvolvido durante o PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná, turma 2013, o qual tem como propósito refletir sobre a 
importância da leitura do texto literário em sala de aula e sobre ações voltadas à produção de 
texto e para o desenvolvimento de habilidades de interpretação e compreensão textual. Nesse 
intuito, optou-se pelo estudo do gênero textual conto, em específico o conto fantástico. Justifica-se 
a opção visto que o mistério, a aventura, o suspense e os elementos do sobrenatural despertam 
no educando o interesse e a imaginação, principalmente na faixa etária do sétimo ano. A partir da 
leitura das narrativas fantásticas, da análise crítica e reflexiva e da realização de diversas 
estratégias de interpretação e contextualização propôs-se a reescrita de contos. Ressalta-se a 
contribuição da literatura para a emancipação do leitor, pois o texto literário não começa e acaba 
em si mesmo. Ele abre caminhos para novos conhecimentos como a aquisição da linguagem, a 
interpretação textual, a criatividade, ampliando os horizontes de expectativas do leitor conforme 
pressupostos da Estética da Recepção. Em diálogo com o texto o leitor ressignificará o que está 
dito e, nesse processo, ocorre a apreensão do saber. Nesse sentido, a partir da recepção do texto 
o leitor interage com o autor e a obra tornando-se co-autor e recriador da mesma. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA MARIA SCALCO 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Contribuição do Conto Fantástico para a Formação de Leitores e de Escritores 
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Conto fantástico; Leitura; Interpretação; Reescrita.
Resumo: Esta Sequência Didática tem como propósito refletir sobre a importância do incentivo 
para a leitura do texto literário em sala de aula e sobre ações voltadas à produção textual, além 
de desenvolver habilidades de interpretação e compreensão textual. Nesse intuito, optou-se pelo 
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estudo do gênero textual conto, em específico o conto fantástico. Justifica-se a opção, visto que o 
mistério, a aventura, o suspense e os elementos do sobrenatural despertam no educando o 
interesse e a imaginação, principalmente na faixa etária do sétimo ano. A partir da leitura dos 
mesmos, da análise critica e reflexiva e da realização de diversas estratégias de interpretação e 
contextualização, propor-se-á a reescrita do conto. Ressalta-se a contribuição da literatura para a 
emancipação do leitor, pois o texto literário não começa e acaba em si mesmo. Ele abre caminhos 
para novos conhecimentos, como a aquisição da linguagem, a interpretação textual, a 
criatividade, ampliando os horizontes de expectativas do leitor. E este, em seu diálogo com o 
texto, ressignificará o que está dito e, nesse processo, ocorre a apreensão do saber. Nesse 
sentido, a partir da recepção do texto o leitor interage com o autor e a obra, tornando-se co-autor. 
Tem-se como suporte teórico Candido (1972), Zilberman (2004), Solé (1998), Bragatto Filho 
(2003), (PETIT, 2008), Azevedo (2004, p. 38) dentre outros.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA SCHMIDT DE OLIVEIRA MEIRA 
Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: DA LEITURA DE FÁBULAS À LEITURA DE MUNDO
Tema: ENSINO E APRENDIZAGM DE LEITURA
Palavras-chave: LEITURA, FÁBULAS, ESTÉTICA DA RECEPÇÃO, FORMAÇÃO DO LEITOR, 
REFLEXÃO.
Resumo: A produção dessa sequência didática propõe um trabalho com a finalidade de 
contribuirmos com aspectos relacionados à leitura de fábula, ou seja, de criar condições para que 
a prática de leitura se concretize na escola. Além disso, estaremos contemplando os demais eixos 
norteadores de Língua Portuguesa: produção escrita, linguagem oral e reflexão sobre a língua e a 
linguagem. Esse trabalho terá como base os aportes teóricos do método recepcional, elaborado 
pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, com base nos estudos de Jauss, 
e apresenta como objetivos a ruptura e a transformação dos horizontes de expectativas dos 
educando.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NEUSA SCHMIDT DE OLIVEIRA MEIRA 
Orientador: Wilma dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DA LEITURA DE FÁBULAS À LEITURA DE MUNDO
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: LEITURA, FÁBULAS, ESTÉTICA DA RECEPÇÃO, FORMAÇÃO DO LEITOR, 
REFLEXÃO.
Resumo: A produção dessa sequência didática propõe um trabalho com a finalidade de 
contribuirmos com aspectos relacionados à leitura de fábula, ou seja, de criar condições para que 
a prática de leitura se concretize na escola. Além disso, estaremos contemplando os demais eixos 
norteadores de Língua Portuguesa: produção escrita, linguagem oral e reflexão sobre a língua e a 
linguagem. Esse trabalho terá como base os aportes teóricos do método recepcional, elaborado 
pelas professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira Aguiar, com base nos estudos de Jauss, 
e apresenta como objetivos a ruptura e a transformação dos horizontes de expectativas dos 
educandos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILDA REGINA FOGACA DE LIMA 
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Despertando o hábito da leitura através das HQ
Tema: O ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: Hábito de leitura-compreensão-tirinhas
Resumo: É recorrente entre os alunos do Ensino Fundamental a desmotivação e o desestímulo 
ao participar de práticas escolares de leitura. Portanto, este projeto vinculado ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional, desenvolveu ações que foram mobilizadas no contexto escolar, 
ampliando assim, o hábito da leitura a fim de formar um leitor crítico, apto a participar das práticas 
sociais com a escrita. O projeto foi desenvolvido no 7º ano do Ensino Fundamental, na Escola 
Estadual Pe. José de Anchieta, no município de Telêmaco Borba, no qual foram promovidas 
atividades com o gênero textual: tirinhas; as estratégias de compreensão dos textos lidos 
trabalhada no decorrer do projeto, levaram os alunos a ler como uma necessidade pessoal, 
ampliando assim, o gosto pela leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILDA REGINA FOGACA DE LIMA 
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Despertando o hábito da leitura através das HQs
Tema: O ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Hábito de leitura-compreensão-HQ
Resumo: Este material didático-pedagógico pretende desenvolver estratégias de leitura através 
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do gênero HQs, escolhido escolhido pelos próprios alunos mediante pesquisa previamente 
realizada.Levando-se em conta a amplitude do gênero, delimitou-se então, o tema família, pois é 
onde a grande maioria de nossos alunos possuem seu referencial de valores.Foi selecionado 
então, as tirinhas de Bill Watterson, criador de Calvin & Haroldo, cuja temática remete sempre ao 
referencial família.Será analisado nessas tirinhas a questão das inferências, análise linguística, 
onomatopeias, balões, linguagem verbal e não-verbal e resenha de filme que originou-se de uma 
HQ.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILSEIA CHARAL 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: E existe lirismo em Augusto dos Anjos?
Tema: Literatura e escola-concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura-poesia-Augusto dos Anjos
Resumo: Sabemos o quanto é necessária a literatura no ensino para o desenvolvimento dos 
alunos no aprimoramento cultural, criativo, crítico, bem como despertando o seu espírito 
imaginário e emocional perante o mundo e a vida. O gênero poesia é o centro de interesse deste 
projeto, pois percebe-se o tabu que os alunos trazem em relação ao gênero. Pretende-se mostrá-
los a real função da poesia, que é o de transmitir emoção,expressividade,imaginação,sensibilizar, 
mexer com as emoções, enfim libertar-se do seu interior. A poesia é para ser sentida, valorizando 
os sentimentos e as emoções. E assim queremos ofertar aos educandos o estudo de poesias de 
Augusto dos Anjos com a temática da morte, como forma de apreensão pelo gosto poético. 
Considerando este poeta relevante para despertar a sensibilidade deles, pois é irreverente, fora 
do comum para os mesmos e desta forma mexendo com sua curiosidade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILSEIA CHARAL 
Orientador: Marcele Aires Franceschini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: E existe lirismo em Augusto dos Anjos, o poeta do “mau gosto”? 
Tema: Literatura e escola-concepções e práticas
Palavras-chave: Palavras-chave: poesia; grotesco; Augusto dos Anjos; morte; ensino 
Resumo: Sabe-se que a literatura é meio autêntico e vital ao desenvolvimento e aprimoramento 
cultural, criativo, crítico, bem como ao despertar do espírito subjetivo, imaginário e emocional do 
estudante. Nesse plano, tomamos Augusto dos Anjos e seu impulso de “morte” no intuito de 
mostrar a real função poética: transmitir emoção, expressividade, imaginação, sensibilizar e 
libertar o “eu” interior do leitor. Tido pela crítica e por historiadores como Ferreira Gullar (1976), 
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Eudes Barros (1996), e Anatol Rosenfeld (1996) como “extravagante”, “filosófico”, “estranho”, 
“chocante”, “grotesco” e “pessimista”. Portanto selecionamos 16 poesias deste poeta, 
intertextualizando com poetas Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Fagundes Varela, do 
Romantismo e Manuel Bandeira do Modernismo, que retratam o tema morte, em outra vertente. 
Vamos trabalhar com outras áreas artísticas como a pintura, música, filme. Escolhemos uma 
metodologia dinâmica com intuito de despertar nos alunos o gosto e apreensão pela poesia, 
também escolhemos o tema morte com objetivo de levá-los a pensar na própria existência.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILTON SERGIO RECH 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: BLOGS E OS PROCESSOS DE HIPERTEXTUALIDADE: uma sala de aula pelas vias do 
ciberespaço
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensin
Palavras-chave: Escrita digital; Hipertexto; Ciberespaço; Desterritorialização.
Resumo: A proposta é refletir sobre o uso das tecnologias no espaço escolar, empregando blogs 
como interfaces de comunicação, de leitura e escrita e com potencial interativo, considerando um 
novo usuário leitor. Assim, serão importantes reflexões, neste artigo, sobre os conceitos de 
hipertexto, hipertextualidade e ciberespaço, além de termos como territorialização e 
desterritorialização, sendo que os pressupostos estão embasados principalmente na prática da 
interatividade, da produção e publicação, nos processos de leitura hipertextual e escrita digital.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NILTON SERGIO RECH 
Orientador: BEATRIZ HELENA DAL MOLIN - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DO TEXTO AO HIPERTEXTO: um novo lugar para a produção escrita pelas vias do 
ciberespaço
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Blog; produção textual; ciberespaço
Resumo: Do texto ao hipertexto: um novo lugar para a produção escrita pelas vias do 
ciberespaço. Esta proposta mostra a importância e a necessidade do uso das tecnologias no 
processo de ensino-aprendizagem da língua escrita. Os estudantes usam bastante os meios 
eletrônicos e, em especial, a internet. Além disso, o texto no espaço virtual apresenta novas 
possibilidades, relacionando informações com imagens, sons, gráficos, hipertextos, vídeos, entre 
outros, o que provoca encantamento e amplia as possibilidades dos discursos, das interações e 
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das trocas solidárias. Assim, o intuito é criar um blog como instrumento de produção textual para 
os estudantes do 1º ano do Ensino Médio, com caráter de publicação e de promoção de 
interações no ciberespaço. No espaço escolar é necessário também o respeito ao patrimônio 
humano e comunitário, por isso a importância de se articular a temática da cidadania na escola, 
para valorizar melhor o que é nosso, cuidar do ambiente escolar e comunitário, levando os 
estudantes a relatar ações e situações de preservação e respeito ao meio ambiente nos espaços 
virtuais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NOELI DA PAZ TEIXEIRA ZONZINI 
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: ENCANTO DOS CANTOS: A LEITURA CRÍTICA COMO FORMAÇÃO DA CONSCIËNCIA 
SOCIAL
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Interpretação; Criticidade; Fruição
Resumo: Por meio desse artigo destacamos os resultados obtidos através da aplicação das 
atividades propostas no Caderno Pedagógico que envolveu os alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Carlos Gomes de Ubiratã (PR), no contexto do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado de Educação do 
Paraná- SEED. O trabalho teve como objetivo criar estratégias de leitura para a formação de 
leitores críticos e autônomos, capacitando-os para uma verdadeira transformação social, 
buscando melhorar a realidade em que vivem. A leitura deve fazer parte da vida das pessoas 
encantando-as e, ao mesmo tempo, servindo como ferramenta para a incorporação de posturas 
típicas de sujeitos atuantes, autoconfiantes, capazes. A dimensão cidadã e o aguçamento do 
espírito crítico foram aspectos focados durante todo o desenvolvimento das atividades, 
embasadas nas concepções teóricas de Bakhtin, Bordini & Aguiar, Paulo Freire, Regina Zilberman 
e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NOELI DA PAZ TEIXEIRA ZONZINI 
Orientador: DEVALCIR LEONARDO - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ENCANTO DOS CANTOS: A LEITURA CRÍTICA COMO FORMAÇÃO DA CONSCIËNCIA 
SOCIAL
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura-crítica; fruição; música; criticidade;
Resumo: O presente trabalho pretende fomentar nos jovens alunos o interesse pela leitura que 
conduza a uma verdadeira formação: a leitura crítica. Com atividade educativa que parta do 
horizonte de expectativa dos educandos. Para isso, desenvolveremos intervenções com o gênero 
textual música, selecionando letras de Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Teatro 
Mágico. A partir da informatização da educação, fenômeno que avança nas escolas, é preciso 
mudar os métodos de ensino para reservar ao cérebro humano o que lhe é peculiar: a capacidade 
de pensar, e não simplesmente desenvolver a memória, neste sentido, unir música, tecnologia e 
cultura torna-se essencial para o fomento da criticidade dos alunos. Para fundamentar o projeto 
usaremos os conceitos de Bordini/Aguiar (1983), bem com Paulo Freire (1988) e Bakhtin (1979). 
Na estratégia de intervenção utilizaremos os critérios da metodologia da pesquisa-ação. Assim, 
esperamos contribuir para que a escola estimule o desenvolvimento da leitura formativa entre os 
alunos que a integram.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NUELI DE SOUZA 
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Uma Proposta de Leitura do gênero Conto no 9º Ano A do Ensino Fundamental
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Gênero Conto; Interação; Leitura; Estudantes; Práxis pedagógica
Resumo: O trabalho aqui proposto sobre gêneros foi norteado pelos pressupostos teóricos de 
Bakhtin, Estética da Recepção e pelo Método Recepcional, das autoras Aguiar e Bordini. As 
narrativas selecionadas pertencem ao gênero Conto. Foram trabalhados, sob a perspectiva 
Bakhtiniana, o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo para compreensão de 
forma sistematizada, promovendo um aprofundamento sobre as práticas de leitura. O objetivo 
deste artigo foi relatar as experiências adquiridas de acordo com os estudos, elaboração de 
projeto, cursos, elaboração do material didático, seminários, grupo de trabalho em rede e a 
implementação do material didático pedagógico na escola, proporcionados pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE. No referido artigo, faz-se uma reflexão sobre a dificuldade 
de aprendizagem de leitura proficiente dos alunos do 9º ano de uma escola estadual de Campo 
Mourão, com o objetivo de superação dessas dificuldades, por meio do gênero conto, 
compreender a práxis do professor e superando práticas tradicionais, num processo de interação 
e dialogicidade. Por meio da implementação didática pedagógica os estudantes puderam se ater 
para a construção de significados, elementos essenciais do gênero conto, condições de produção 
e a ampliação de seus horizontes de expectativas por meio de uma leitura significativa e crítica, 
além da maioria alcançar proficiência nas leituras feitas, por meio de uma prática pedagógica 
diferenciada. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: NUELI DE SOUZA 
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UMA PROPOSTA DE LEITURA DO GÊNERO CONTO NO 9º ANO A DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: GÊNERO CONTO; ESTUDANTES; INTERAÇÃO
Resumo: Nessa proposta de ensino, pretende-se oportunizar aos estudantes um trabalho de 
leitura, utilizando o gênero conto conforme suas esferas de circulação, propiciando a vivência da 
obra literária, incentivando a compreensão e interpretação social. O objetivo geral da unidade 
didática é estabelecer a leitura como conteúdo básico fundamental na construção do 
conhecimento no 9º ano do Ensino Fundamental, compreender a práxis do professor e incentivar 
os estudantes a ler contos da literatura brasileira e a interagirem com os sujeitos, num processo 
de dialogicidade, por meio da Estética da Recepção. A leitura dos contos clássicos possibilita a 
vivência da obra literária, incentiva à compreensão e interpretação social bem como incentiva o 
aluno a interagir com o texto e com os outros sujeitos. O trabalho com a leitura dos clássicos pode 
contribuir ao estudante-leitor do 9º ano novos conhecimentos e novas formas de perceber a 
realidade e seu contexto histórico-social. O gênero literário expressa sensibilidade, amplia 
horizontes de expectativas e permite ao estudante um diálogo com o texto, embasado por uma 
práxis de leitura que contribua para a formação de um leitor proficiente e crítico, um sujeito ativo 
no processo de leitura.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ODETE GUALBERTO 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A LEITURA DE CONTOS DE CLARICE LISPECTOR: UMA REFLEXÃO PARA VIDA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Clarice Lispector. Contos. Análise. Conflitos. Existência. Metafísica.
Resumo: A importância do contato e a leitura dos contos para o projeto é essencial e tem como 
objetivo resgatar a leitura dos contos dessa escritora brasileira (chegou ao Brasil com apenas dois 
meses) Clarice Lispector, pois põem em foco conflitos da existência humana, ao experimentar as 
emoções dos personagens. Ela é considerada a maior escritora metafísica do Brasil e faz uma 
análise minuciosa de seus personagens. Várias atividades foram desenvolvidas para despertar e 
valorizar o gosto pela leitura; incentivar a interpretação dos contos por meio de debates, 
comentários e criação de novos contos. O presente projeto também visa despertar no aluno a 
leitura crítica, desenvolvendo a capacidade de criar o seu próprio significado através das 
experiências literárias e se colocando dentro do seu contexto histórico-social com uma nova visão 
de mundo, com objetivo já determinado.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ODETE GUALBERTO 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Leitura de Contos de Clarice Lispector: Uma Reflexão para a Vida
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Clarice Lispector; metafísica; introspecção; experiências literárias; conflitos
Resumo: É de suma importância o contato e a leitura dos contos, portanto o trabalho tem como 
objetivo resgatar a leitura dos contos dessa escritora brasileira, pois, põe em foco os conflitos da 
existência humana ao experimentar as emoções das personagens. Ela busca a compreensão da 
consciência individual, marcada pela introspecção. Enquanto Clarice Lispector é a maior 
metafísica do Brasil e faz uma análise minuciosa de seus personagens. Algumas atividades serão 
desenvolvidas para despertar e valorizar o gosto pela leitura, incentivar a interpretação dos contos 
por meio de debates, comentários e criação de novos contos. O presente trabalho visa despertar 
no aluno a leitura crítica, desenvolvendo a capacidade de criar o seu próprio significado através 
das experiências literárias.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: OLIVIA SASSO 
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Formando Leitores Letrados: a crônica na sala de aula
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Conhecimento,Motivação, Aprendizagem.
Resumo: Tem-se observado nos últimos anos nos índices do IDEB, que a leitura tem importância 
decisiva para o exercício efetivo da cidadania, pois conforme esses dados percebe-se que um 
grande número de nossos educandos apresentam dificuldades, tanto na leitura como na 
interpretação do que leem. Sabendo que a escola é um dos espaços privilegiados para a 
formação de leitores, entretanto não vem atendendo às expectativas e nem às demandas sociais 
atuais. Sabe-se que os professores pelas formas que levam a ler os textos de estudo determinam 
o interesse, as apreensões e as relações que os alunos têm com os textos apontados para 
estudo. O desafio a ser enfrentado pela escola é o de fazer com que os educandos aprendam a 
ler corretamente. Pretende-se despertar nos educandos por meio da leitura, o conhecimento 
crítico e reflexivo sobre diversos temas possibilitando transformá-los em leitores letrados e 
cidadãos autônomos, independentes do seu grau de dificuldades. O projeto iniciará com uma 
pesquisa bibliográfica visando formar conceitos e ideias sobre diversas crônicas de Rubem Braga 
e de metodologia variada. Neste contexto, pretende-se que o aluno se torne um leitor ativo não só 
na sala de aula, mas em outros momentos, fazendo assim, um hábito diário.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: OLIVIA SASSO 
Orientador: SONIA MERITH CLARAS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formando Leitores Letrados: tendo como referência algumas Crônicas dos anos 20 de 
Rubem Braga
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Conhecimento,Motivação, Aprendizagem. 
Resumo: Tem-se observado nos últimos anos nos índices do IDEB, que a leitura tem importância 
decisiva para o exercício efetivo da cidadania, pois conforme esses dados percebe-se que um 
grande número de nossos educandos apresentam dificuldades, tanto na leitura como na 
interpretação do que leem. Sabendo que a escola é um dos espaços privilegiados para a 
formação de leitores, entretanto não vem atendendo às expectativas e nem às demandas sociais 
atuais. Sabe-se que os professores pelas formas que levam a ler os textos de estudo determinam 
o interesse, as apreensões e as relações que os alunos têm com os textos apontados para 
estudo. O desafio a ser enfrentado pela escola é o de fazer com que os educandos aprendam a 
ler corretamente. Pretende-se despertar nos alunos por meio da leitura, o conhecimento crítico e 
reflexivo sobre diversos temas possibilitando transformá-los em leitores letrados e cidadãos 
autônomos, independentes do seu grau de dificuldades. O projeto iniciará com uma pesquisa 
bibliográfica visando formar conceitos e ideias sobre diversas crônicas de Rubem Braga e de 
metodologia variada. Neste contexto, pretende-se que o aluno se torne um leitor ativo não só na 
sala de aula, mas em outros momentos, fazendo assim, um hábito diário.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PATRICIA REGINA KLOSTER 
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Fazendo mídia na escola: produção de jornal escolar ampliando o universo de leitura e 
escrita
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Jornal; Educação; Aprendizagem 
Resumo: O objetivo geral deste trabalho é tratar do uso do jornal na Educação como material 
pedagógico auxiliando na aprendizagem e no desenvolvimento de práticas de leitura e produção 
de textos, indicando a importância desta prática de letramento na formação dos leitores e 
produtores de textos. Este texto relata e analisa um trabalho de intervenção pedagógica na escola 
onde se realizou a elaboração de um jornal escolar que buscou contemplar a realidade dos alunos 
e da comunidade na qual a escola está inserida. Assim, pretende-se analisar a influência que a 
mídia tem na vida dos alunos e no seu dia-a-dia repleto de situações de práticas sociais que se 
utilizam a leitura e a escrita. Os procedimentos metodológicos do trabalho contemplam o 
tratamento da mídia impressa como ferramenta educativa, o reconhecimento da estrutura dos 
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jornais e de alguns gêneros jornalísticos através da leitura e análise de textos seguindo para a 
produção de um jornal escolar. O tema escolhido para o estudo dos gêneros textuais que 
aparecem nos jornais é a Copa do Mundo de futebol que ocorreu em 2014. Pode-se apontar 
como resultados dessa intervenção uma melhora no nível de proficiência dos alunos no universo 
das práticas sociais de letramento, um reconhecimento e exploração de potenciais singulares dos 
alunos durante a elaboração do jornal, uma valorização dos acontecimentos locais, além da 
interação entre a escola e comunidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PATRICIA REGINA KLOSTER 
Orientador: CLORIS PORTO TORQUATO - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Fazendo mídia na escola: produção de jornal escolar ampliando o universo de leitura e 
escrita
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Jornal;Educação;Aprendizagem
Resumo: O objetivo geral deste trabalho é mostra a importância do uso do jornal na Educação 
como material pedagógico auxiliando na aprendizagem e no desenvolvimento da capacidade 
leitura e produção de textos. Dessa forma, este é um trabalho de intervenção pedagógica na 
escola que pretende proporcionar a elaboração de um jornal escolar que contemple a realidade 
dos alunos e da comunidade na qual a escola está inserida. Assim, através de uma pesquisa 
experimental pretende-se aliar a influência que a mídia tem na vida dos alunos e no seu dia-a-dia 
repleto de situações de práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita. Os procedimentos 
metodológicos contemplarão a mídia impressa como ferramenta educativa, o reconhecimento da 
estrutura dos jornais e de alguns gêneros jornalísticos através da leitura e análise de textos 
seguindo para a produção de um jornal escolar. O tema escolhido para o estudo dos gêneros 
textuais que aparecem nos jornais é a Copa do Mundo de futebol que ocorrerá em 2014. Pode-se 
apontar como resultados esperados uma melhora no nível de proficiência dos alunos no universo 
das práticas sociais de letramento, um reconhecimento e exploração de potenciais singulares dos 
alunos durante a elaboração do jornal, uma valorização dos acontecimentos locais, além da 
interação entre a escola e comunidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PAULA ORTELHADO 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Leitura e interação com letras de músicas
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Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: : Leitura. Interação. Música. Ensino Médio.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo relatar a experiência realizada por meio da 
Implementação e Intervenção Pedagógica na Escola, do projeto intitulado: O Poder das letras nas 
músicas, como exigência e objeto de estudo do PDE Programa de Desenvolvimento Educacional 
– PR, em 2014. O foco principal do trabalho foi realizar, junto com os educandos, a prática de 
leitura e interação com a linguagem, a partir de letras de músicas. Para seu desenvolvimento 
embasou-se no método da “ Estética da Recepção”, tendo como suporte teórico os pesquisadores 
Jauss (1979), Iser (1999), Aguiar e Bordini (1993), Candido (2000), Zilberman (2004), Loureiro 
(2010) dentre outros. As atividades foram direcionadas para os alunos do 3º ano do Ensino Médio, 
do Colégio Estadual Princesa Izabel, na cidade de Três Barras do Paraná – PR, no primeiro 
semestre de 2014. A pesquisa investigativa foi o ponto de partida, na sequência foram lidas e 
analisadas nove letras de músicas. Esta prática permitiu fomentar a leitura de textos artísticos 
entre os alunos e desenvolver o hábito de ler e interpretar os textos, que permeiam a sua vida 
social e cultural, com um olhar crítico. Com a elaboração e a aplicação da Implementação da 
Produção Didático-Pedagógica, obteve-se excelentes resultados, pois houve participação, 
interação, mudança de postura e interesse ativo dos educandos em cada leitura de letra de 
música explorada. Essas atividades direcionadas possibilitaram-nos concluir que, o contato com 
músicas pode despertar um maior interesse pela leitura e aprimorar o senso crítico dos 
educandos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PAULA ORTELHADO 
Orientador: RUTH CECCON BARREIROS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O PODER DAS LETRAS NAS MÚSICAS
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Palavras, interpretação, música, estudo.
Resumo: Esta produção didática traz como proposta uma reflexão sobre como as letras de 
músicas têm discursos, intencionalidades e como podemos inferir através de uma interpretação 
concisa. Além de consistir em atividades que pode mostrar-se prazerosa, a abordagem de letras 
de músicas pode consistir em estratégias produtiva no incentivo à interação com a língua como 
manifestação social e cultural. Este trabalho visa a proporcionar e fomentar a leitura de textos 
artísticos entre os educandos do 3º ano do Ensino Médio, com o intuito de desenvolver a 
habilidade de ler e interpretar os textos que permeiam sua vida social e cultural com um olhar 
crítico. A relevância deste estudo está na investigação, verificação de como este trabalho pode 
contribuir na leitura e interpretação do ensino-aprendizagem do aluno, mas é também para 
fazermos uma reflexão do poder das palavras quando elas são utilizadas de forma concisa, de 
como a linguagem funciona e como ela é utilizada em tempos e esferas diferentes. Esperamos 
que a leitura de música possa realmente auxiliar na formação de cidadãos com uma visão crítica 
acerca do social e entendedores de que a linguagem artística realmente é uma ferramenta de 
manifestação e transformação social.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PAULINA PAGOTTO DA SILVA 
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: OS CONTOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA NO 8º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Linguística aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero discursivo conto; escrita; revisão; reescrita.
Resumo: Após avaliar as maneiras como a escrita é trabalhada na escola, neste caso, 
especificamente, no 8º ano do Ensino Fundamental, encontramos dificuldades nesse eixo de 
ensino que ainda mantém como foco as formas tradicionais, ou seja, as regras gramaticais, 
deixando para o segundo plano a construção e a compreensão do aspecto discursivo relacionado 
ao linguístico. Propomos, então, por meio de um plano de implementação, o desenvolvimento de 
uma ação focada na concepção de escrita como trabalho, considerando as etapas da revisão e 
reescrita em situações reais de produção textual. As atividades desenvolvidas durante o nosso 
trabalho propiciaram a produção de textos no gênero discursivo contos, que após a revisão eram 
reescritos pelos alunos de forma que pudessem melhor atender às condições de produção. Nossa 
fundamentação teórico-metodológica é, em especial, nos trabalhos de Bakhtin (2003), Geraldi 
(2003), Gancho (1995), Menegassi (2006), Possenti (2006), Sercundes (2004), Travaglia (2004), 
entre outros, que discutem a respeito desse objeto de conhecimento com base na perspectiva 
dialógica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: PAULINA PAGOTTO DA SILVA 
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : Os Contos no Processo de Produção Textual Escrita no 8º Ano do Ensino Fundamental
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero conto; escrita; revisão; reescrita
Resumo: Após avaliar as maneiras como a escrita é trabalhada na escola, neste caso, 
especificamente, no 8º ano do Ensino Fundamental, encontramos dificuldades nesse eixo de 
ensino que ainda mantém como foco as formas tradicionais, ou seja, as regras gramaticais, 
deixando para o segundo plano a construção e a compreensão do aspecto discursivo relacionado 
ao linguístico. Propomos, então, o desenvolvimento de uma ação focada na concepção de escrita 
como trabalho, considerando situações reais de escrita. Nossa fundamentação teórico-
metodológica é, em especial, nos trabalho de Bakhtin (2006), Geraldi (2003), Possenti (2006), 
Sercundes (2004).
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RAQUEL MARIA BARBOSA 
Orientador: Mirian Schroder - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A análise linguística e o gênero artigo de opinião
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Artigo de opinião; Análise Linguística; Ensino.
Resumo: Este artigo tem como objetivo mostrar as ações produzidas durante a Implementação 
da Unidade Didática intitulada “A análise Linguística no gênero artigo de opinião”, que contemplou 
alunos do nono ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual. Este trabalho teve a 
intenção de mostrar que a produção escrita pode contribuir para a melhoria da leitura e vice-
versa. Para que este objetivo fosse alcançado, foram utilizados como fundamentação teórica 
autores da Linguística Aplicada como Kleiman (2000, 2004), e Roxane Rojo (2002) e autores da 
Linguística Textual como Luiz Antônio Marcuschi (2008) e Ingedore Villaça Koch (2008, 2011). 
Tendo como objeto de ensino o gênero textual artigo de opinião, foi utilizada como metodologia a 
Sequência didática de Dolz; Schneuwly e Noverràz (2001; 2004). O trabalho oportunizou aos 
estudantes a verificação de uma melhoria significativa da leitura, através de um estudo 
sistemático do gênero já citado, assim como de elementos linguísticos que produzem, no gênero, 
efeitos de sentido

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RAQUEL MARIA BARBOSA 
Orientador: Mirian Schroder - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A análise linguística no gênero artigo de opinião
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa 
Palavras-chave: Escrita; leitura; artigo de opinião; sequência didática; análise. l
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem o objetivo de aglutinar o gênero artigo de 
opinião com uma análise de seus principais elementos morfológicos e sintáticos que o norteiam 
em sua elaboração, contribuindo para que efetuada a sua leitura e escrita, perceba-se que o 
citado gênero possui dialogicidade em sua formação. Para que o objetivo seja alcançado, será 
utilizada a Sequência Didática postulada por Joaquim Dolz, Bernard Schneuwly e Michèle 
Noverraz, que será a metodologia de trabalho. Na sua formulação o projeto utilizou autores da 
Linguística Textual, como Luiz Antônio Marcuschi e Ingedore Villaça Koch e autores que postulam 
sobre a Linguística Aplicadal, como Ângela Kleiman e Roxane Rojo. Será verificado se um 
trabalho com as duas linhas teóricas mencionadas auxiliam na produção de sentido de construção 
do gênero na sua inter-relação com seus elementos linguísticos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RAQUEL SOSA PESSINI 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: FORMAÇÃO DO LEITOR: GINCANA DA LEITURA
Tema: Literatura e Escola: concepçãoes e práticas
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Gincana da Leitura.
Resumo: : Este artigo resulta do processo de formação continuada da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná, Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Apresenta reflexões 
sobre a formação do leitor e sobre a importância da leitura literária no ambiente escolar. Optou-se 
em trabalhar com o gênero conto por ser uma narrativa curta e com a temática do primeiro beijo 
nas obras de Ivan Jaf e Clarice Lispector. Buscou-se também uma abordagem que despertasse 
no aluno o prazer pela leitura desses contos, bem como suas habilidades de leitura, compreensão 
e a conscientização acerca da importância da leitura para seu desenvolvimento intelectual. Para 
instigar o interesse do aluno optou-se em realizar a Gincana da Leitura e com a mediação do 
professor o leitor estabeleceu um diálogo entre a leitura dos contos e suas próprias experiências 
vividas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RAQUEL SOSA PESSINI 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gincans da Leitura 
Tema: Literatura e Escola: concepçãoes e práticas
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Gincana da Leitura; Primeiro beijo
Resumo: Esta Sequência Didática é parte integrante do processo de formação continuada 
desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, através do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE). A proposta deste estudo visa refletir sobre a formação do 
leitor e a importância da leitura no ambiente escolar a partir da leitura de contos, já que a leitura é 
fundamental para a formação de leitores para além do texto, ou seja, que a partir dele possam 
interpretar o mundo e suas ideologias. No intuito de promover o texto literário aos adolescentes, 
optou-se em trabalhar com a leitura de contos, narrativas curtas, que apresentam temas de 
interesse do aluno dessa faixa etária. Sendo assim a temática contemplada nesse estudo será a 
do primeiro beijo, e para abordá-la optou-se por obras de Ivan Jaf e Clarice Lispector. Busca-se 
também uma abordagem que desperte no aluno o prazer pela leitura desses contos, que 
desenvolva suas habilidades de leitura, compreensão e a conscientização de que a leitura é 
necessária e contribui com seu desenvolvimento intelectual, mas que, ao abordar questões 
subjetivas, também humaniza e prepara para a vida pessoal e sentimental. Para instigar o 
interesse do aluno na leitura dos contos, optou-se em trabalhar com a Gincana da Leitura que tem 
como objetivo principal possibilitar a leitura e interpretação dos contos de maneira prazerosa. 
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Com a mediação do professor o leitor estabelecerá o diálogo entre as vivências narradas pelos 
contos e suas próprias experiências vividas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REGIANE NODARI
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A Leitura no mundo atual: Qual é o papel da escola?
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; fruição; tecnologia.
Resumo: O presente artigo traz uma síntese das atividades realizadas durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional, edição 2013 na área de Educação Especial, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná em parceria com a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná - UTFPR, tendo como objeto de estudo a Aprendizagem de leitura – Aprender 
a gostar de ler na escola, incluindo também o uso das tecnologias no ensino de leitura, no 
processo de ensino-aprendizagem e como metodologia a pesquisa bibliográfica. Este estudo 
subsidiou o suporte à implementação das ações com alunos do 9º ano B do Colégio Estadual 
Professor Manoel Borges de Macedo, objetivando potencializar as condições de desenvolvimento 
de habilidades leitoras e desempenho acadêmico de alunos, que pouco se interessam pela 
leitura, uma vez que ao desenvolver o prazer pela leitura, reflete também no aproveitamento 
escolar. Buscou-se, no curso do trabalho, enfatizar o potencial da leitura prazerosa em sala de 
aula, haja vista que a leitura é um poderoso estímulo para a aprendizagem competente. Os 
resultados dessa intervenção mostram que o trabalho com a leitura,, usando a estética da 
recepção e as tecnologias, facilitaram a assimilação de conteúdos, refletindo no despertar dos 
saberes cognitivos, favorecendo a aprendizagem; já que a participação no PDE possibilitou 
incrementar o trabalho realizado na turma do 9ªB do Colégio Estadual Prof. Manoel Borges de 
Macedo e organizar um planejamento de atividades pautado na leitura, usando a tecnologia como 
ferramenta pedagógica; estruturando, dessa forma, uma proposta de trabalho, que será incluída 
também no Projeto Político Pedagógica da Escola. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: REGIANE NODARI
Orientador: Marcio Matiassi Cantarin - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Leitura no mundo atual: Qual é o papel da Escola?
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: ¨Leitura;fruição;tecnologia¨
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Resumo: A proposta deste trabalho será efetivada em sala, com os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Professor Manoel Borges de Macedo e para isso, tanto o 
professor, quanto o aluno deve entender que a leitura, enquanto conceito ultrapassa diversas 
concepções, dessa forma, ler vai além da decodificação dos signos escritos – é um meio de 
interação entre o sujeito leitor e o texto. O que vai possibilitar que o aprendiz possa adentrar em 
um mundo mais letrado e com isso desenvolver o senso crítico. Cabe então a necessidade de 
transformar a leitura em prazer que está associada ao significado que os estudantes dão para as 
novas significações, é preciso estimular neles a reflexão, e ainda capacitar para que eles possam 
se transformar em leitores críticos. Então como o Material Didático pretende trabalhar a temática 
idoso com diversos gêneros textuais nos diversos veículos de comunicação – usando livro, jornal, 
revista, propagandas e ainda aproveitar a leitura digital (propondo alguns links para o acesso de 
textos), o referido material está organizado através da sequência didática de Dolz e Schneuwly, 
no tocante à leitura, interpretação e produção de texto, bem como a estética da recepção para a 
efetivação da competência leitora. Para finalizar esta proposta os alunos irão digitar todos os 
textos por eles produzidos, transformando-os em um e-book, assim compondo um trabalho final 
da aplicação do projeto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENATA RIBEIRO DE SIQUEIRA
Orientador: Cristian Pagoto - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Ler é uma aventura: Uma proposta de formação de leitores
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Clássicos; Leitura; Aventura; Método Recepcional
Resumo: Sabemos que nem sempre a leitura recebe o sua devida importância e o merecido 
espaço nas salas de aulas e que muitos alunos não têm estímulos e exemplos de leitores no 
ambiente familiar, por isso, infelizmente, é comum que os alunos não desenvolvam a prática e o 
prazer pela leitura. Muitos alunos passam pela escola sem ler, chegam às Universidades sem ter 
desenvolvido o gosto pela leitura, ou seja, jamais estabelecem uma relação completa com um 
livro de histórias. Este artigo tem por finalidade favorecer o desenvolvimento pelo prazer da leitura 
através dos Clássicos da Literatura Infantil, explorando o gênero narrativo de aventura, bem como 
desenvolver habilidades básicas de leitura e de interpretação; dialogar a respeito das práticas de 
leitura em sala de aula e discutir a compreensão da leitura como objeto de conhecimento em si 
mesmo, tendo em vista aumentar o horizonte de leitura dos alunos através do Método 
Recepcional, para que não fiquem limitados ao que já são capazes de compreender e, ainda, 
apresentar formas diferenciadas para práticas de ensino da leitura que visam a uma evolução dos 
conceitos tradicionais do processo de interação entre o leitor, o texto e principalmente o contexto.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENATA RIBEIRO DE SIQUEIRA
Orientador: Cristian Pagoto - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ler é uma aventura: Uma proposta de formação de leitores
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Clássicos; Leitura; Aventura; Método Recepcional
Resumo: Sabemos que nem sempre a leitura recebe o seu devido tratamento e o merecido 
espaço nas salas de aulas e que muitos alunos não tem estímulos e exemplos de leitores no 
ambiente familiar, é comum que os alunos não desenvolvam a prática e o prazer pela leitura. 
Muitos alunos passam pela escola sem ler, chegam às Universidades sem ter desenvolvido o 
gosto pela leitura, ou seja, jamais estabelecem uma relação completa com um livro de histórias. 
Esta produção tem por finalidade favorecer o desenvolvimento pelo prazer da leitura através dos 
Clássicos da Literatura Infantil, explorando gênero narrativo de aventura, bem como desenvolver 
habilidades básicas de leitura e interpretação; dialogar a respeito das práticas de leitura em sala 
de aula e discutir a compreensão da leitura como objeto de conhecimento em si mesmo, tendo em 
vista aumentar o horizonte de leitura dos alunos através do Método Recepcional para que não 
fiquem limitados ao que já são capazes de compreender e ainda, apresentar formas diferenciadas 
para práticas de ensino da leitura que visam a uma evolução dos conceitos tradicionais do 
processo de interação entre o leitor, o texto e principalmente o contexto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENILCE APARECIDA IURKIV 
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura: Ampliando os horizontes de expectativas
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura. Estética da Recepção. Método Recepcional.
Resumo: O presente artigo tem a intenção de apresentar o resultado de uma pesquisa-ação do 
PDE, aplicada no Colégio Estadual Lindaura Ribeiro Lucas, em São José dos Pinhais, no 
segundo semestre de 2014. O projeto teve por objetivo sugerir uma metodologia a fim de 
incentivar o gosto pela leitura, nos alunos do 9º ano, por meio da aplicação do Método 
Recepcional, organizado por Bordini e Aguiar (1993), para despertar nos alunos o interesse e o 
desejo de ler por iniciativa própria, aumentando e transformando os seus horizontes de 
expectativas. Os pressupostos teóricos para fundamentar a pesquisa foram a teoria da Estética 
da Recepção e o Método Recepcional. Verificou-se que após a implementação, os alunos 
demonstraram maior interesse em ler por iniciativa própria, conseguindo atribuir sentido à leitura.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENILCE APARECIDA IURKIV 
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura: Ampliando os Horizontes de Expectativas.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: Leitura; Método Recepcional, Teoria da Estética da Recepção
Resumo: Nesta unidade didática pretende-se, através das atividades, auxiliar os alunos do 9º 
ano, a ampliarem os seus horizontes de expectativas através da aplicação do Método 
Recepcional, que tem como base a Estética da Recepção. O método se preocupa diretamente 
com o leitor, seus conhecimentos prévios e a constatação de seus horizontes de expectativas, 
fundamentando-se na atitude participativa do aluno em contato com os diferentes textos. A 
unidade didática está dividida em cinco etapas, conforme sugere o Método Recepcional. Todos os 
textos giram em torno do tema suspense, partindo do conhecimento prévio do aluno, ampliando 
os seus horizontes de expectativas através da leitura de duas obras literárias: Descanse em paz 
meu amor... (1996), de Pedro Bandeira e Noite na Taverna (1855), de Álvares de Azevedo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENY APARECIDA GONCALVES 
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Oralidade e Contextualização em Sala de Aula
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Oralidade; Contextualização; Variedades linguísticas.
Resumo: A linguagem oral é uma das formas mais comuns e constantes de comunicação 
humana, pois é por meio dela que o homem vai vivendo, aprendendo, interagindo no convívio em 
sociedade e transmitindo valores ao longo do tempo. É nesse fenômeno de interação social entre 
os homens que a experiência verbal individual toma forma e evolui. Assim, o presente artigo tem 
objetivo de apresentar reflexões na disciplina de Língua Portuguesa sobre o trabalho com a 
oralidade e a contextualização em sala de aula, desenvolvido a partir de projeto e material 
pedagógico apresentado no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela 
Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Por meio de atividades que tinham como foco as 
situações de interlocução da língua falada, exploraram-se as variedades linguísticas faladas pelos 
alunos, sem discriminá-las, sendo possível, ainda, entender a variedade-padrão como 
socialmente valorizada da língua, mas não como única variante responsável pela interação nas 
muitas comunidades linguísticas, que se valem de vários recursos da língua, em diferentes 
variedades para chegar a um bom resultado na comunicação
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RENY APARECIDA GONCALVES 
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Oralidade e Contextualização em Sala de Aula
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Oralidade; Diversidade; Interação.
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo propor atividades que vão convidar os 
alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental (6.º ano) da Rede Estadual de Ensino a interagir, 
pelo diálogo e pela escuta, como também, possibilitar a contextualização dos conteúdos de forma 
que façam sentido ao aluno, incorporando não apenas as suas vivências, mas também 
estabelecer relações entre os seus conhecimentos e os escolares, priorizando, sempre, o 
reconhecimento do aluno como indivíduo capaz de atuar de forma consciente no meio social, 
favorecendo o seu aprendizado e respeitando a diversidade cultural. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RITA DE CASSIA DA SILVA 
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O gênero fábula como estratégia de leitura e escrita no ensino de Língua Portuguesa
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Gêneros textuais; Fábula.
Resumo: Na perspectiva de enfrentamento aos problemas identificados no cotidiano da escola, 
sobretudo, de que a leitura não é uma necessidade para a maioria dos alunos, do 6º ano do 
Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Beatriz Biavatti, é que optamos pela organização de 
uma Unidade Didática, com estratégias de leitura e escrita, tendo como suporte metodológico o 
gênero fábula. Muitos alunos não possuem acesso à leitura, por isso, a escola se torna um 
ambiente favorável para estimulá-los a ler, imaginar, criar e se desenvolver. Nesta perspectiva, 
este artigo tem por finalidade socializar as experiências e os resultados obtidos com a 
Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica por acreditarmos que o trabalho com o 
referido gênero auxilia na discussão de comportamentos e valores morais tão importantes na 
formação da criança, como também requer deles imaginação e fantasia, elementos importantes 
para cativar e encantar o leitor. Pretendemos, através das atividades propostas, contribuir para a 
formação do aluno leitor, tornando a leitura uma rotina saudável, prazerosa e eficaz. Para tanto, 
traremos ao centro das discussões desta escrita o conhecimento e as situações de aprendizagem 
articuladas e vivenciadas durante a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, bem 
como, apresentaremos as contribuições das discussões realizadas pelos participantes do Grupo 
de Trabalho em Rede – GTR, enfatizando as experiências e contribuições do trabalho com o 
gênero fábula para a formação do aluno leitor. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RITA DE CASSIA DA SILVA 
Orientador: Karin Cozer de Campos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero fábula como estratégia de leitura e escrita no ensino de Língua Portuguesa
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; gêneros textuais; fábula
Resumo: O trabalho a ser desenvolvido nessa unidade didática, busca resgatar o gosto e o 
hábito pela leitura e produção escrita de textos através do gênero fábula. Para isso, pretende-se 
utilizar de estratégias de leitura que promovam a reflexão sobre os valores, a moral e a ética que 
as fábulas deixam como mensagem final nas histórias. Trata-se de um propósito marcante de 
socializar os indivíduos para conviver de forma humana, social e crítica, respeitando os direitos do 
outro e os deveres que cada sujeito tem perante a sociedade. Acredita-se que o gênero fábula por 
ser um texto que requer muito a imaginação e a fantasia, pode transformar o hábito de ler numa 
rotina saudável e prazerosa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RITA DE CASSIA RENZI 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O PEQUENO PRÍNCIPE: REFLEXÕES SOBRE A LITERATURA INFANTIL NO 
COTIDIANO ESCOLAR
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Literatura; leitura; letramento; histórias infantis; relações humanas.
Resumo: As histórias infantis, presentes há muito tempo em nossa cultura, representam o 
contato da criança com o mundo da leitura e da escrita. Além de se relacionarem ao cuidado 
afetivo, à construção da identidade, ao desenvolvimento da imaginação, da leitura e da escrita, 
como princípio primordial, transmitem prazer e fruição. Este projeto teve como objetivo aproximar 
os alunos do gênero literário, motivando-os para a leitura, a reflexão sobre o relacionamento 
humano e a prática de virtudes em nossa sociedade, de forma interdisciplinar, uma vez que 
conceitos de outras disciplinas também foram tratados. Foi implementado no 1º semestre de 
2014, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, com aproximadamente 25 alunos do 6º ano A do 
Ensino Fundamental. Baseou-se no livro “O Pequeno Príncipe”, de Saint Exupéry, por ser uma 
leitura agradável, de linguagem acessível aos alunos e por conter uma rica temática. A sequência 
das atividades representou uma fonte de estratégias e procedimentos de leitura eficientes para os 
alunos superarem o processo mecânico de decodificação de símbolos e aprenderem a ler por 
prazer, para estudar e para se informar, atribuindo significado ao que é lido.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RITA DE CASSIA RENZI 
Orientador: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Pequeno Príncipe: reflexões sobre a Literatura Infantil no cotidiano escolar.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura.
Palavras-chave: literatura; leitura; letramento
Resumo: Este Projeto tem como objetivo aproximar os alunos do gênero literário, motivando-os 
para a leitura, a reflexão sobre o relacionamento humano e a prática de virtudes em nossa 
sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RODIRCEIA ADRIANO DOS SANTOS
Orientador: Jacqueline Costa Sanches Vignoli - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Suportes midiáticos para interação e visibilidade de gêneros: revista eletrônica
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Gênero Discursivo; Linguística Aplicada; Revista Eletrônica; Ambiente Interativo 
Resumo: RESUMO O presente artigo apresenta os resultados das atividades desenvolvidas no 
decorrer da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica “Suportes Midiáticos para Interação 
e Visibilidade de Gêneros: Revista Eletrônica”, desenvolvido junto a alunos do nono ano, 
matutino, ensino fundamental II, do Colégio Estadual Professora Reneé Carvalho de Amorim – 
E.F.M., município de Pontal do Paraná, entre os anos de 2013/2014. É requisito para certificação 
do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, mantido pela Secretaria de Estado da 
Educação (SEED) do Paraná. O material ora disponibilizado apresenta síntese dos resultados 
obtidos com a implantação do projeto através de produção didático-pedagógica, desenvolvida no 
formato de 02 (duas) unidades temáticas, envolvendo o trabalho com os gêneros Memórias, 
Reportagem e Ensaio Informal e a escrita destes para, juntamente com outros textos, alimentar a 
edição de uma revista eletrônica digital em ambiente interativo de comunicação midiatizado. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RODIRCEIA ADRIANO DOS SANTOS
Orientador: Jacqueline Costa Sanches Vignoli - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Suportes midiáticos para interação e visibilidade de gêneros: revista eletrônica.
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; gêneros discursivos;sequência didática; revista 
eletrônica
Resumo: Afinal, para que e para quem se escreve? Como? Esses questionamentos passam, 
necessariamente, pela discussão do uso da língua (gem) em situações de comunicação. Reais ou 
virtuais, essas situações delimitam as escolhas tanto de recursos expressivos, como do gênero 
escolhido para situação específica de comunicação. Saber usar ambos é essencial tanto para o 
processo de escrita reflexiva e crítica, quanto para uma comunicação eficiente. O presente 
material, no formato de caderno temático, pretende desenvolver com os alunos, através do estudo 
dos gêneros jornalísticos memórias, reportagem e ensaio informal, o estudo das possibilidades 
discursivas e linguísticas destes, em sua realização, os textos e as situações de comunicação e 
interação onde se materializam. As atividades objetivam ampliar e desenvolver habilidades que 
possibilitem aos alunos construir seus textos de forma crítica e reflexiva, utilizando-se, para tanto, 
dos conhecimentos adquiridos no desenvolvimento das unidades temáticas, a fim de que possam 
recontextualizá-los, adequando-os às suas necessidades específicas de comunicação. 
Posteriormente as produções serão socializadas em uma revista eletrônica digital. O 
embasamento metodológico das atividades de práticas discursivas pauta-se em Dolz, Noverraz e 
Schneuwly, no formato de sequências didáticas, adaptadas para o trabalho com três gêneros: 
memórias, reportagem e ensaio informal.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RODRIGO RECALCATTI
Orientador: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A poesia kolodyana e interfaces sonho e realidade.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Leitura; Poesia; Letramento literário; Helena Kolody.
Resumo: O presente artigo apresenta, discute e analisa o resultado da implementação das 
atividades descritas no caderno pedagógico proposto pelo Projeto de Intervenção pedagógica. 
Com resultado final positivamente demonstrado nos resultados das atividades avaliativas e 
registradas de forma minuciosa no decorrer do artigo, registre-se o envolvimento alcançado entre 
os alunos e o material disposto para as atividades durante o transcorrer das aulas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RODRIGO RECALCATTI
Orientador: Nincia Cecilia Ribas Borges Teixeira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A poesia kolodyana e interfaces sonho e realidade
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: leitura; letramento literário; poesia; Helena Kolody
Resumo: Promover o letramento literário em alunos de 7º ano, através de poemas de Helena 
Kolody, é o que propõe o presente caderno pedagógico. Alicerçado teoricamente, principalmente, 
em Rildo Cosson, seguindo os passos pedagógicos que ele denomina \" sequência básica\" é que 
apresentamos as atividades aqui registradas e oferecidas à professores e seus alunos, sempre 
com o intento de favorecer a aprendizagem de modo lúdico e expressivo, através da valorização 
do papel fundamental do aluno-leitor e sua formação.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROMILDA OLIVEIRA SANTOS 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: UMA REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE POSTURAS POSITIVAS EM 
RELAÇÃO À ETNIA NEGRA NAS SALAS DE AULA, ATRAVÉS DA LITERATURA AFRO 
BRASILEIRA E AFRICANA
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Ensino; Literatura Afro-brasileira e Africana; Ações afirmativas.
Resumo: O presente artigo trata de uma experiência de ensino da literatura afro-brasileira e 
africana dentro da disciplina de língua portuguesa com alunos do primeiro ano do ensino médio, 
do Colégio Estadual Profª Edmar Wright- EMeN, uma escola da rede pública, no município de 
Almirante Tamandaré- PR. O objetivo foi o desenvolvimento da leitura reflexiva de textos literários 
que instigassem os alunos a pensar sobre uma outra história dos afro descendentes brasileiros. 
Por meio do contraponto entre as leituras realizadas e a experiência cotidiana dos alunos, 
buscou-se desconstruir conceitos e pré-conceitos estabelecidos a respeito da etnia negra na 
sociedade brasileira. O encaminhamento dos estudos apresenta-se voltado para a 
intertextualidade, a atemporalidade e a contextualização, entendendo o texto literário como objeto 
de significação dentro de uma perspectiva histórico-crítica. Os resultados esperados são 
apresentados através da descrição detalhada do processo de implementação, da opinião dos 
alunos na fase de avaliação dos trabalhos realizados, das mudanças de atitudes apresentadas 
pelos alunos e do acolhimento e compromisso de parte dos professores com o projeto. As fontes 
e a bibliografia utilizadas referem-se a todo o processo: pesquisa, elaboração do projeto, da 
Unidade Temática e do presente artigo, indicativos do caminho percorrido. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROMILDA OLIVEIRA SANTOS 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LITERATURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA: DISTOPIA OU UTOPIA NA REALIDADE 
DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS PÚBLICAS PARANAENSES
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: Ações afirmativas, autoestima, método recepcional, literatura africana e 
afrobrasileira e afrodescendentes
Resumo: A produção didática, organiza-se na prática de ações afirmativas alicerçando atividades 
que contribua para a construção de arquétipos que restaure a autoestima dos alunos afro 
descentes e negros nas escolas estaduais e no desenvolvimento da leitura literária de autores 
afro brasileiros e africanos fundamentando-se na estética da recepção de Jauss (1994) utilizando 
como recurso o “método recepcional” BORDINI & AGUIAR, 1993, p. 88) e nas sequências 
estendidas de Cosson (2006) na aplicação das leituras literária e artísticas (visuais/ sonoras) dos 
diversos gêneros textuais, de autores africanos e afro brasileiros que perpassam a sociedade 
contemporânea.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROMULO SERGIO YANKE DOS SANTOS
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: CONTRATO NA RELAÇÃO DE CONSUMO
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Contratos; Sequência didática; Jovens/adultos; EJA.
Resumo: O contrato é um dos gêneros textuais oficiais mais utilizados pela população, pois é a 
base para acordos e as diversas relações de consumo. Neste contexto, o presente estudo 
objetivou, por meio de uma sequência didática, aplicada a jovens/adultos da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), tornar este tipo de texto familiar aos estudantes, por estes serem indivíduos 
que trabalham e consomem, assim, firmam contratos em seu cotidiano. Por meio de três módulos, 
o estudo teve como escopo levar o estudante a: familiarizar-se com os termos e as normas 
específicas de um contrato; interpretar as cláusulas de um contrato para ter ciência do que está 
assinando; e redigir contratos para firmar acordos em relação a situações que surgem no 
cotidiano. Embora, inicialmente, os estudantes tenham apresentado bastante dificuldade em 
relação ao significado dos termos técnicos de um contrato, mostraram muito interesse pelo tema e 
os resultados foram bastante satisfatórios.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROMULO SERGIO YANKE DOS SANTOS
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sequência didática - contrato na relação de consumo.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos; sequência didática; gênero discursivo contrato
Resumo: Ao lecionar aos alunos da EJA, percebe-se, em sua maioria, que o educandos possuem 
uma experiência de vida maior, são mais críticos, e o ensino, consequentemente, deve ser 
correlato com a realidade deste público, razão pela qual esta sequência didática originou-se a 
partir da observação destas relações em sala de aula. A partir desta percepção foi iniciada esta 
pesquisa em 2013, e a discussão tem como temática o desenvolvimento do Gênero Discursivo 
Contrato na esfera de circulação social jurídica; considerando as relações dos consumidores, 
projeto que está sendo orientado pelo Profº. Dr. Vladimir Moreira. O gênero contrato será 
estudado na modalidade da Educação de Jovens e Adultos da Escola Pública. A proposta de 
estudo será realizada com uma sequência didática, em atividades modulares focando o contrato 
de compra e venda, em 32 horas/aula, objetivando o implemento da capacidade do alunado 
quanto à aprendizagem linguística e discursiva do gênero em tela. Especificamente, o gênero 
será ensinado à luz da legislação pertinente ao consumo, interação das linguagens verbal e não-
verbal, o contrato como uma tecnologia jurídica, a emissão de juízo crítico sobre as 
intencionalidades contidas no texto e o trabalho com a leitura/escuta, produção oral/escrita e a 
análise e sistematização linguística.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RONIVALDO OLIMPIO VERRILLO 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A COESÃO SEQUENCIAL
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Coesão; Conectivos; Análise Linguística.
Resumo: Este artigo, parte concluinte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 
Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED), apresenta uma síntese acerca da aplicação, 
em sala de aula, da Produção Didático-Pedagógica, bem como uma reflexão a respeito de nossa 
participação no projeto como um todo. Nele consta, a princípio, um exame comparativo entre a 
Gramática Tradicional e a Análise Linguística com relação aos conectivos. Na sequência, há um 
relato reflexivo sobre a Implementação Didática, assim como uma breve exposição relativa à 
nossa atuação na condição de tutor do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Por fim, este 
documento encerra as considerações finais acerca dos resultados aferidos em dois anos de 
participação do programa em questão. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: RONIVALDO OLIMPIO VERRILLO 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A coesão sequencial
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Análise linguística; Coesão sequencial; Conectivos;
Resumo: A Produção Didático-pedagógica ora apresentada tem como tema a coesão sequencial. 
A razão de tal escolha deu-se em virtude da constatação, ao longo de treze anos de exercício do 
magistério, das dificuldades que os estudantes – sobretudo os do Ensino Fundamental – 
apresentam com relação ao emprego dos conectores. Diante disso, este trabalho, fundamentado 
na Linguística Textual, almeja abordar paulatinamente as diversas formas de sequenciação, tanto 
as do campo lógico-semântico (condicionalidade, causalidade, mediação, disjunção, 
temporalidade, conformidade, modo) quanto as que expressam relações discursivo-
argumentativas (conjunção, disjunção argumentativa, contrajunção, explicação ou justificativa, 
comprovação, conclusão, comparação, generalização/extensão, especificação/exemplificação, 
correção/redefinicão). Para tanto, a Produção foi dividida em oito módulos; em cada uma deles, 
há um texto cujos conectivos serão examinados a partir de exercícios de análise linguística. Em 
alguns momentos desta unidade didática, propõe-se também interação com o professor, quando 
se faz breve apreciação dos conectores a partir de uma análise comparativa entre a Linguística 
Textual e as orientações dadas em manuais de gramática.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA ROMERO 
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA NO 6º ANO: OS CONTOS DE FADAS 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: condições de produção; escrita como trabalho; revisão e reescrita.
Resumo: Este trabalho busca estudar sobre a produção textual escrita no processo de ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa, a partir do gênero discursivo contos de fadas, em um 6º 
ano do Ensino Fundamental, pois entendemos que os alunos desconhecem a própria forma de 
escrever, por isso apresentam baixo rendimento ao produzir seus textos. Então, é necessário que 
o professor parta da necessidade de estabelecer as condições de produção: finalidade, 
interlocutor, gênero, suporte, circulação e posição social, entendendo a escrita como trabalho, 
passando pelas etapas de planejamento, revisão e reescrita, e assim contribua para o 
desenvolvimento das habilidades de escrita, da capacidade linguístico-discursiva e, ainda, possa 
atuar como coprodutor do texto do aluno.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSA MARIA ROMERO 
Orientador: Adriana Beloti - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA NO 6º ANO: OS CONTOS DE FADAS
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Contos de Fadas; escrita; revisão; reescrita.
Resumo: Esta unidade estuda sobre a produção textual escrita no processo de ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa, a partir do gênero discursivo Contos de Fadas, em um 6º 
ano do Ensino Fundamental. È preciso que o professor parta da necessidade de estabelecer as 
condições de produção, a escrita como trabalho, passando pelas etapas do planejamento, escrita, 
revisão e reescrita e, assim, contribua para o desenvolvimento das habilidades de escrita, da 
capacidade linguístico-discursiva , iniciando com a explicação do que é o gênero em questão, e o 
estudo dos Contos de Fadas pré-estipudados para que possam produzir seus textos e o professor 
possa atuar como coprodutor do texto do aluno.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANA DUDA TOUZDJIANN
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: LEITURA INTERTEXTUAL E INTERGÊNEROS: ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A 
INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DE TEXTOS
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; intertextualidade; gêneros textuais.
Resumo: O que leva à formação de um bom leitor são as relações com um contexto maior, 
inferências e significados que envolvem a mediação do professor e a condução do processo por 
meio de práticas flexíveis e originais em sala de aula. O presente artigo surge como resultado da 
aplicação da unidade didática elaborada ao longo do desenvolvimento do Projeto PDE/UFPR 
intitulado: “Leitura Intertextual e intergêneros: estratégias para melhorar a interpretação e 
compreensão de textos”, a qual procurou proporcionar aos educandos, por meio de uma 
abordagem de leitura interacionista, a oportunidade de aprender a explorar o texto em sua 
amplitude, desenvolvendo a leitura intertextual e intergêneros, criando-se estratégias para 
melhorar a qualidade nas práticas de leitura. Durante a etapa do projeto que prevê a intervenção 
em sala de aula, colocamos em prática o resultado de nossos estudos, com material elaborado e 
trabalhado com o nono ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual La Salle (Curitiba - PR). 
Ao final desse percurso, percebeu-se que, quando o aluno explora o texto em sua amplitude e de 
forma interativa, depreende dele conhecimento, reflexão e cria mudanças em sua vida. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANA DUDA TOUZDJIANN
Orientador: UBIRAJARA INACIO DE ARAUJO - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LEITURA INTERTEXTUAL E INTERGÊNEROS: ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A 
INTERPRETAÇÃO E COMPREENSÃO DE TEXTOS
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: leitura; intertextualidade; gêneros textuais
Resumo: Esta Unidade Didática visa proporcionar aos educandos, por meio de uma abordagem 
de leitura interacionista, a oportunidade de aprender a explorar o texto em sua amplitude, 
desenvolvendo a leitura intertextual e intergêneros, criando-se estratégias para melhorar a 
interpretação e compreensão. Observou-se haver a necessidade deste material didático, pois são 
inquestionáveis os problemas da leitura no contexto escolar e, consequentemente, na escrita e 
compreensão dos mais variados textos. O objetivo geral é desenvolver estratégias de ação 
pedagógica em que a leitura ocorra por meio da interação de gêneros textuais, envolvendo tanto o 
conhecimento prévio do leitor como os processos cognitivos de aprendizagem; os objetivos 
específicos consistem em explorar os gêneros textuais “charge”, “notícia de jornal” e “crônica”, 
aplicar as atividades elaboradas nesta unidade didática junto aos estudantes do nono ano do 
ensino fundamental e avaliar as atividades intergêneros desenvolvidas com relação a sua 
contribuição no processo de formação de bons leitores. A metodologia utilizada será a pesquisa-
ação, que busca intervir na prática de modo inovador e é realizada com uma ação a fim de 
resolver um problema coletivo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANE SLEUTJES 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Histórias para mudar a minha história
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura;Leitura; Teoria da Recepção; Vida profissional.
Resumo: Temos conhecimento que a leitura é uma prática social, a qual contribui para que o 
educando reflita sobre o seu futuro e sua inserção profissional no mundo do trabalho. Neste artigo 
analisou-se como o hábito da leitura pode ampliar a visão de mundo a partir da associação da 
literatura com outros tipos de textos, levando o estudante a atribuir valores àquilo que é lido e 
repensar o rumo de sua própria história. Os resultados aqui apresentados são produtos das 
práticas desenvolvidas com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Júlia 
Wanderley em Carambeí-Paraná, em sala de aula e com pesquisa de campo junto às empresas. 
Através da implementação do Projeto “Histórias para mudar a minha história”, que teve como 
etapas a consolidação do projeto de fundamentação teórica embasado no ensino de literatura e 
metodologia, com aporte teórico nas Teorias e Estéticas da Recepção, bem como, a aplicação 
das práticas previstas. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANE SLEUTJES 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Histórias para mudar a minha história
Tema: Literatura e escola: concepções e praticas.
Palavras-chave: literatura; leitura; teoria da recepção; vida profissional
Resumo: O projeto Histórias para mudar a Minha História, procura desenvolver leituras de textos 
literários, que serão comparados com assuntos atuais apresentados em artigos de revistas e 
outros tipos de textos. Tendo como suporte a Teoria da Recepção, que busca formar um leitor 
capaz de refletir, de expressar sentimentos, de ter condições de reconhecer a realidade social e 
assim almejar mudanças em sua história de vida. O aluno também pesquisará, nas empresas de 
sua cidade, sobre as ofertas de emprego bem como as capacitações necessárias para preencher 
suas vagas. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA DE MELO 
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: O COMERCIAL PARA TV COMO OBJETO DE ESTUDO NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros Discursivos; Comercial para TV
Resumo: Esse trabalho objetiva realizar uma ação educativa nos quais os alunos possam 
compreender os elementos constitutivos do gênero comercial para TV para mobilizar melhor suas 
práticas discursivas. Como fundamentação teórica, apoiamo-nos nos estudos do Círculo de 
Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros discursivos como interação e no quadro 
teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo desenvolvido pelos pesquisadores de 
Genebra (DOLZ; NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY & DOLZ, 1999) para 
fundamentar as reflexões sobre a sequência didática (SD) a partir da proposta de adaptação, 
orientada por Costa-Hübes (2009; 2011), que consiste na inserção de um módulo de 
reconhecimento do gênero antes da etapa de produção inicial em atividades e exercícios da SD. 
Metodologicamente, esse trabalho é uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se 
enquadra como pesquisa-ação com o propósito de se trabalhar com o gênero que envolve 
ideologias e recursos implícitos que chamam a atenção dos alunos. A pesquisa foi desenvolvida 
no Colégio Estadual Humberto de Campos, em Querência do Norte, no ano 2014, com alunos do 
3º ano do Ensino Médio. Para a coleta de dados utilizamos um questionário para verificar os 
conhecimentos prévios dos alunos a respeito do gênero “comercial para TV”. Por conseguinte, 
aplicamos a SD ancorado na proposta de adaptação de Costa-Hübes (2009; 2011) e a realização 
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com as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho culminou com a produção final 
de um comercial para TV, elaborado e filmado em grupo pelos alunos, sob a orientação da 
professora-PDE. 
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA DE MELO 
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: E agora? Como elaborar um comercial de TV!
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros Discursivos; Comercial para TV.
Resumo: O trabalho com a oralidade, leitura e a produção escrita tem se tornado uma das 
grandes preocupações na prática pedagógica dos professores, pois o domínio dessas 
capacidades sociocomunicativas tem provocado certa cobrança pela sociedade desde que o 
aluno entra na escola. Diante disso, essa produção didático-pedagógica objetiva realizar uma 
ação educativa nos quais os alunos possam compreender os elementos constitutivos do gênero 
“comercial para TV” para mobilizar melhor suas práticas discursivas. Esse trabalho é uma 
pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o 
propósito de se trabalhar com um gênero que envolve ideologias e recursos implícitos que 
chamam a atenção dos alunos. Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, 
apoiamo-nos no quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 
desenvolvido por Bronckart (1999, 2006) e pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) e nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) acerca 
do trabalho com gêneros discursivos enquanto produto discursivo para o ensino de Língua 
Portuguesa. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Humberto de Campos, em 
Querência do Norte, no ano de 2014, com alunos do 3º ano do Ensino Médio. Para a coleta de 
dados utilizaremos um questionário para verificar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito 
do gênero “comercial para TV”. Por conseguinte, aplicaremos a sequência didática e a realização 
com as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho culminará com a produção 
final de um “comercial para TV”, elaborado e filmado em grupo pelos alunos, sob a orientação do 
professor-PDE.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA CORDEIRO MORI 
Orientador: Eliana Alves Greco - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A construção do leitor por meio do estudo do gênero discursivo conto
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Conto; Leitor; Leitura.
Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever e analisar o projeto de intervenção pedagógica 
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“Construção do leitor por meio do estudo do gênero discursivo conto”, que propõe a leitura de 
contos por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Entre os teóricos que embasaram esta 
proposta estão Solé (1998) e Kleiman (2011). Propôs-se leitura dos seguintes contos de Stanislaw 
Ponto Preta: “Conto de mistério”, “A velha contrabandista”, “A estranha passageira”, “Ladrões 
estilistas” e “O milagre”. A escolha desse gênero discursivo se deve ao fato de o conto ser uma 
narrativa curta, a qual proporciona maior envolvimento do adolescente em fazer a leitura até 
finalizar a obra. A intervenção foi desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento 
Educacional, no ano de 2014, com alunos do 6o ano B, do período vespertino, no Colégio 
Estadual Paiçandu – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, no Município de 
Paiçandu, Estado do Paraná. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA CORDEIRO MORI 
Orientador: Eliana Alves Greco - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A construção do leitor por meio do estudo do gênero discursivo conto
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Conto; Leitor; Leitura.
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo desenvolver a habilidade de leitura 
de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, tendo como embasamento teórico as autoras Solé 
(1998) e Kleiman (2011). Serão proporcionadas leituras de textos do gênero discursivo conto, 
partindo dos conhecimentos prévios do aluno e utilizando estratégias antes, durante e depois da 
leitura. O trabalho visa atingir um nível mais aprofundado de compreensão e interpretação dos 
contos, promovendo a interação entre leitor/texto. Pretende-se estimular o gosto pela leitura e a 
reflexão sobre as informações explícitas e implícitas do texto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIRA 
Orientador: Edcleia Aparecida Basso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: PROCESSOS DA PRODUÇÃO ESCRITA COM O GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO
Tema: Linguística Aplicada e Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Processo; Escrita; Reescrita; Mediação; Artigo de Opinião. 
Resumo: O presente artigo objetiva abordar parte do percurso de implementação do processo de 
intervenção pedagógica com foco nos “Processos da Produção Escrita com o Gênero Artigo de 
Opinião”, permeado por algumas das práticas de escrita e reescrita resultantes do trabalho 
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mediado pela professora/PDE em uma turma de 3º ano do ensino médio de um colégio da região 
central de Campo Mourão-Pr. De forma sucinta, apresentaremos os pressupostos teóricos que 
embasaram tanto o projeto, quanto a Unidade Didática produzida e sua implementação, 
realizados por meio de uma práxis norteada pela concepção interacionista de linguagem, de 
ensino produtivo, de escrita como trabalho. Buscamos efetivar o ensino, a aprendizagem e o 
desenvolvimento da escrita dos alunos de forma processual e dialógica, por meio de um trabalho 
didático-pedagógico com um gênero textual extraescolar - artigo de opinião - de importante 
circulação social, atendendo assim, a proposta da DCE de Língua Portuguesa, que preconiza o 
Discurso como Prática Social, como conteúdo estruturante, manifestado nos gêneros discursivos. 
O estudo e a produção escrita do gênero selecionado possibilitou, além dos conhecimentos 
linguísticos, discursivos e textuais, a formação da consciência dos estudantes, por tratar de temas 
polêmicos diversos, que desafiam e propiciam a pesquisa, os questionamentos sobre a realidade 
e a si mesmos como agentes no mundo.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA FERNANDES DE OLIVEIRA 
Orientador: Edcleia Aparecida Basso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PROCESSOS DA PRODUÇÃO ESCRITA DO GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO NO 3º 
ANO DO ENSINO MÉDIO
Tema: Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Interação; Dialogia; Ensino Produtivo; Produção Textual Escrita; Gênero Artigo 
de Opinião.
Resumo: Neste trabalho pedagógico com “Os processos da produção escrita do gênero artigo de 
opinião no 3º ano do Ensino Médio” propomos realizar uma práxis coerente com a concepção 
interacionista de linguagem, por meio do ensino produtivo, compreendendo que a escrita de 
gêneros discursivos passa por várias etapas de trabalho, o que exige do produtor do texto um 
bom conhecimento sobre o funcionamento real da linguagem: sua natureza sócio-histórica, 
ideológica, dialógica. Assim, faremos um estudo a partir dos aspectos sócio-históricos, ideológicos 
e linguístico/discursivos constituintes e característicos do gênero Artigo de Opinião, como também 
do contexto: situações e condições de produção, circulação e recepção, conteúdo temático, estilo, 
construção composicional; explorando textos já produzidos, reconhecendo-os, culminando no 
planejamento, produção, revisão, correção e reescrita de artigos, de modo que o estudante 
consiga alcançar uma prática de escrita congruente com o uso real da língua. Para tanto, 
procuramos ancorar-nos nas contribuições de Bakhtin e seu Círculo (2003) acerca do 
funcionamento da linguagem, conceitos como: dialogia e gêneros do discurso, nos recentes 
estudos da Linguística Aplicada acerca da escrita, de autores como Antunes (2003), Fiad e 
Mayrink-Sabinson (2004) que tratam da escrita como trabalho, e, portanto, na concepção de 
ensino produtivo; em Geraldi (1997, 2002, 2004) que propõe a análise linguística no processo de 
reescrita do texto produzido pelo estudante; Ruiz (2010), Serafini (2004), Menegassi (1998) 
fundamentando as operações de revisão e reescrita; e, ainda, nos estudos de Koch (1990, 1995, 
2008) e Marcuschi (2008), representantes da Linguística Textual, teoria do texto que trabalha com 
os conceitos de coesão e coerência textuais. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA JULIANI DE LIMA 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: CLUBE DA LEITURA: AVENTURAS PELO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Narrativa de Aventura; Contação de Histórias.
Resumo: RESUMO: As práticas pedagógicas que aguçam a curiosidade e o encantamento 
podem contribuir com o processo de ensino-aprendizagem e, de acordo com Geraldi (2002), com 
a formação de um leitor mais crítico e consciente de seu papel social. Também Zilberman e Silva 
(1999) explicam que é através da leitura que se realiza um importante processo de 
transmissão/aquisição da cultura. Sendo assim, o prazer pela leitura somente se efetivará quando 
for experiência estética, ou seja, quando levar o leitor a tomar certa atitude sobre a obra. Este 
artigo resulta do Projeto Clube da Leitura: Aventuras pelo Sítio Do Picapau Amarelo, desenvolvido 
na Implementação Pedagógica junto ao Programa PDE, turma 2013-2014. O mesmo 
proporcionou aos alunos a interação com práticas de leitura e de interpretação do texto literário. 
No intuito de estabelecer uma relação prazerosa com o ato da leitura literária, realizaram-se 
atividades como a contação de histórias para e com um grupo de alunos no período de 
contraturno em escola pública, a partir de diversas estratégias lúdicas. Monteiro Lobato, escritor 
escolhido para este projeto, foi o responsável pelas aventuras imaginárias, visto que ele primou 
pela narrativa que desperta a curiosidade, a imaginação e a independência pelo espírito crítico, 
conforme Lajolo (2002). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA JULIANI DE LIMA 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CLUBE DA LEITURA: AVENTURAS PELO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Narrativa de Aventura; Contação de Histórias.
Resumo: Com os objetivos de implementar práticas de leitura, interpretar o texto literário e 
desenvolver o hábito e o prazer pela leitura, esta Sequência Didática pretende abordar a leitura 
por meio da contação de histórias no Clube da Leitura: Aventuras pelo Sítio do Picapau Amarelo. 
O projeto realizar-se-á com um grupo de no máximo de 20 alunos, no período de contra-turno, em 
escola pública, a partir de diversas estratégias de leitura. O Clube da Leitura volta-se para o ato 
de ler pela ludicidade, atividade prazerosa e rica em contribuições cognitivas para o leitor. As 
obras selecionadas para esta proposta são do escritor Monteiro Lobato, em específico as 
narrativas de aventura, visto que o escritor primou pela narrativa que desperta a curiosidade, a 
imaginação e a independência pelo espírito crítico, conforme Lajolo (2002). As práticas que 
aguçam a curiosidade e o encantamento podem contribuir com o processo de ensino-
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aprendizagem e, de acordo com Geraldi (2002), com a formação de um leitor mais crítico e 
consciente de seu papel social. Também Zilberman e Silva (1999) explicam que é através da 
leitura que se realiza um importante processo de transmissão/aquisição da cultura. Sendo assim, 
o prazer pela leitura somente se efetivará quando for experiência estética, ou seja, quando levar o 
leitor a tomar certa atitude sobre a obra. Jauss (1994) observa, nesse sentido, a importância da 
figura do leitor no processo da leitura. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA MONTEIRO CONSTANTINO 
Orientador: Lilian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: As práticas de leitura/análise linguística com piadas nas séries de 7º ano.
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Análise Linguística ; Piadas.
Resumo: A partir do projeto desenvolvido no PDE, oportunizamos aos alunos do 7º ano o contato 
com um gênero muito apreciado pelos alunos dessa faixa etária, dos 11 aos 12 anos, a piada. A 
justificativa pra a escolha desse gênero, em primeiro lugar, é pelo interesse dos alunos. Além 
disso, é oportuno principalmente porque é nessa idade que o cérebro desenvolve as habilidades 
para a compreensão das inferências, do abstrato. O objetivo do projeto foi desenvolver a leitura 
crítica do aluno do ensino fundamental, por meio das práticas de leitura/análise linguística com o 
gênero discursivo piada. Percebemos que por tratar-se de textos lúdicos e atrativos, os alunos 
demonstraram interesse e dedicação ao realizarem as atividades organizadas na coletânea, 
gerando assim um ensino-aprendizagem eficiente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA MONTEIRO CONSTANTINO 
Orientador: Lilian Cristina Buzato Ritter - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As práticas de leitura/análise linguística com piadas nas séries de 7o ano.
Tema: Linguística Aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Análise Linguística; Piadas.
Resumo: Com o referido projeto de intervenção pedagógica, almejamos proporcionar aos alunos 
um trabalho de leitura / análise linguística por meio das piadas e charges , visando contribuir para 
o desenvolvimento da leitura crítica de maneira mais atraente aos alunos do 7 º ano do Colégio 
Estadual Duque de Caxias, em São Manoel do Paraná. Acreditamos que o gêneropiada, além de 
conquistar os alunos pelo seu lado cômico, pode também ser um ótimo material de leitura crítica 
pelo seu conteúdo temático desenvolvido em textos curtos,facilitando a concentração.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA PEREIRA 
Orientador: Fabio Lucas Pierini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Argumentar é preciso
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; opinião; argumentação; criticidade.
Resumo: Em meio a nossa vivência do dia a dia, estamos a todo momento nos posicionando a 
respeito de um determinado assunto. Portanto, escrever artigos de opinião pode ser um 
importante exercício para a formação do cidadão e o presente trabalho teve por objetivo 
desenvolver nos alunos a opinião crítica, para que os mesmos saibam se posicionar frente a um 
determinado assunto ou problema que tange em nossa sociedade e apresentar argumentos 
convincentes que sustentem sua opinião. Este trabalho foi desenvolvido envolvendo alunos do 
3ºC do período da manhã utilizando textos em diferentes formatos como: jornalísticos, revistas e 
artigos pesquisados pelos alunos na internet. Debates oportunizando o conhecimento de diversas 
opiniões, palestra com psicóloga para que os alunos conhecessem melhor o universo masculino e 
feminino. A partir das ações desenvolvidas nesse trabalho, percebe-se que ainda há muito o que 
fazer enquanto educadora para que haja mais leitura, não só de livros, mas de mundo, pois a 
dificuldade encontrada para colocarem no papel suas opiniões foram muitas, não sabiam nem 
como começar, apesar de terem aula sobre o mesmo.Como professora, lancei uma semente, que 
com certeza colherei alguns frutos posteriormente e não desistirei em incentivar a leitura, que é 
um agente transformador da sociedade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSANGELA PEREIRA 
Orientador: Fabio Lucas Pierini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Argumentar é preciso
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Opinião; argumentação; criticidade.
Resumo: Nessa produção didático-pedagógica pretendemos formar nos alunos a opinião crítica, 
para que os mesmos saibam se posicionar frente a um determinado assunto ou problema e 
apresentar argumentos convincentes que sustentem sua opinião, pois ler e escrever artigos de 
opinião é um importante exercício para a formação do cidadão crítico.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSELEI APARECIDA CAMILO 
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de leitura no gênero fábula: a busca de encaminhamentos que possibilitem a 
construção do sentido do texto
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Fábula; Estratégias de Leitura.
Resumo: O ensino da leitura é uma das grandes preocupações que norteia o ensino e a 
aprendizagem no ambiente escolar, visto que, cada vez mais, temos percebido que os alunos 
leem menos e a qualidade dessa leitura nem sempre é satisfatória. Partindo dessa constatação, 
nosso artigo tem por objetivo, incentivar a leitura em sala de aula, utilizando estratégias que 
permitam a construção do sentido do texto de forma mais positiva. Para tanto, apresentamos uma 
sequência didática em que, inicialmente, foram utilizados textos de naturezas diversas, a fim de 
que os alunos apreendessem as diferenças e ou semelhanças entre eles. Em seguida, 
direcionamos o trabalho para fábulas de La Fontaine e Esopo. Nesse sentido, as estratégias que 
foram aplicadas visaram desenvolver atividades de (re)leituras, cujo objetivo foi fazer que o aluno 
estabelecesse relações entre a temática e o conteúdo dessas fábulas com acontecimentos atuais, 
observando, sobretudo, o contexto histórico e social. As leituras das fábulas permitiram aos 
alunos o desenvolvimento de várias formas de atividades como, por exemplo: a produção de 
histórias em quadrinhos, de dramatizações, de vídeos e etc. Sendo assim, esperamos que esse 
artigo contribua para a motivação da leitura, para a compreensão do sentido do texto de forma 
adequada e, ainda, para a reflexão de temas como moral, ética, cidadania, solidariedade. Como 
referencial teórico, recorremos principalmente aos trabalhos apresentados por Marcuschi e Solé. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSELEI APARECIDA CAMILO 
Orientador: Carmen Rodrigues de Lima - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de leitura: a procura de encaminhamentos que possibilitem a construção do 
sentido do texto.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: estratégias de leitura; fábula; gênero textual; La Fontaine; Esopo.
Resumo: O ensino da leitura é uma das grandes preocupações que norteiam o ensino e a 
aprendizagem no ambiente escolar. Partindo deste pressuposto, a sequência didática que será 
apresentada tem como objetivo incentivar a leitura em sala de aula, utilizando estratégias que 
permitam a construção do sentido do texto de forma mais objetiva. Para tanto, inicialmente, serão 
utilizados textos de naturezas diversas, a fim de que os alunos possam apreender as diferenças e 
ou semelhanças entre eles. Em seguida, direcionaremos o trabalho para fábulas de La Fontaine e 
Esopo. As estratégias que serão aplicadas visam desenvolver atividades de (re)leituras, cujo 
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objetivo é fazer que o aluno possa estabelecer relações entre a temática e o conteúdo dessas 
fábulas com acontecimentos atuais, observando, ainda, o contexto histórico e social. As leituras 
das fábulas de La Fontaine e Esopo permitirão aos alunos o desenvolvimento de várias formas de 
atividades como, por exemplo: a produção de histórias em quadrinhos, de dramatizações, de 
vídeos e etc. Sendo assim, a finalidade dessa produção didático-pedagógica é contribuir para que 
nossos alunos se sintam mais motivados para a leitura; possam desenvolver a compreensão do 
sentido do texto de forma adequada e ainda, no decorrer das atividades de estratégias de leitura, 
possam refletir sobre temas como moral, ética, cidadania, solidariedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSELY YURIKO SHIRUO 
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Crônica Literária: Um Processo interativo
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura de Crônicas; Formação de Leitor; Construção de Sentidos.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar subsídios para o incentivo à leitura como 
estratégia de interação entre sujeitos e construção dos sentidos. Buscou também oportunizar aos 
educandos o compartilhar de experiências significativas de leitura, estimulando a imaginação e a 
criatividade através de livros de literatura buscando aprimorar a construção dos sentidos e ampliar 
o repertório de histórias que os alunos conhecem. Neste sentido, escolheu-se o gênero Crônica 
por ser breve e afinado com a informalidade dos jovens, que buscam alternativas ou respostas 
aos seus anseios, suas dúvidas, suas indagações. Sua metodologia consistiu em uma revisão 
bibliográfica pertinente ao assunto aliada a uma intervenção junto aos alunos do nono ano do 
Colégio Estadual de São Carlos do Ivaí - EFM – PR, buscando inserir a leitura entre eles e 
posteriormente, uma interpretação da literatura lida através da confecção de propagandas tanto 
orais quanto escritas. Através desta pesquisa foi possível concluir que a inserção da leitura junto 
aos alunos já no ensino fundamental é de suma importância, pois, proporcionou uma nova visão 
sobre desenvolvimento da organização do trabalho em sala de aula. Por meio dele foi possível ver 
a leitura de outra forma, onde o aluno além de ler, vivencia a história e se faz parte integrante da 
mesma. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSELY YURIKO SHIRUO 
Orientador: GERSONITA ELPIDIO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Crônica Literária: Um Processo interativo
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; literatura; ensino-aprendizagem.
Resumo: Este trabalho foi produzido partindo da dificuldade e resistência de se trabalhar com 
leitura, bem como os problemas de interpretação e produção de textos enfrentados no dia-a-dia. 
Há necessidade de formar leitores críticos e criativos através da leitura dinâmica e que colaborem 
com a construção e transformação de novos sentidos. Para tanto, é primordial a motivação e 
estímulo à leitura a fim de tornar-se hábito e ao mesmo tempo, a leitura só consegue ter êxito se 
associada ao prazer, de modo que o leitor sinta-se motivado em contato com formas de 
comunicação que caracterizam a arte da palavra. O objetivo deste projeto é incentivar a leitura no 
ambiente escolar, com o auxílio de crônicas literárias de autores consagrados da literatura 
brasileira como: Carlos Drummond, Cecília Meireles, Fernando Sabino, Luís Fernando Veríssimo 
entre outros. O projeto será desenvolvido com a organização e criação de oficinas de leitura, que 
terão como produto final, a produção de uma propaganda oral e escrita, compondo uma 
coletânea. Assim, por meio deste projeto, procuramos responder ao desafio de formar e 
desenvolver um leitor crítico e criativo

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMERI FERNANDES FERREIRA 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Diálogo com as Fábulas: uma perspectiva para aprendizagem da leitura.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Leitura; Fábulas.
Resumo: O presente estudo tem como objetivo desenvolver o processo de ensino e 
aprendizagem de leitura, tendo o gênero textual fábula como gerador de processos de aquisição e 
fixação de conhecimentos, no 6º ano do ensino fundamental. Justifica-se a realização do presente 
projeto de intervenção na escola pela percepção das dificuldades encontradas em sala de aula 
pelos professores de Língua Portuguesa, bem como pela constante queixa dos professores das 
demais disciplinas sobre o fato de que os alunos não leem. O recorte foi feito em relação ao 6º 
ano do Ensino Fundamental. O projeto propõe como objeto de pesquisa um texto acessível e 
instigante para a faixa etária correspondente, mas que tenha o condão de romper naturalmente a 
resistência oferecida por esses alunos. Um texto assim é a fábula, pelo poder de síntese, pelo 
imaginário coletivo e, por que não dizer, mitológico; mas também pelos valores éticos abrangentes 
que congrega. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSEMERI FERNANDES FERREIRA 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As fábulas como estímulo à leitura e à produção de textos.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Leitura;Fábula;Interação;Aprendizagem.
Resumo: A escola tem a função de desenvolver o estímulo à leitura e tem por responsabilidade 
propiciar aos alunos o acesso ao conhecimento. A leitura possui uma função de extrema 
importância no ensino-aprendizado dos alunos. O ensino de Língua Portuguesa deve se organizar 
para que os estudantes sejam capazes de compreender textos em diferentes níveis, sabendo 
inferir as intenções do autor. Dessa forma, cabe ao professor possibilitar um trabalho com a leitura 
como exercício da cidadania, contemplando significados que fazem parte do mundo real do aluno. 
Nesta proposta de trabalho, busco realizar atividades com o gênerp textual fábulas, com o intuito 
de ajudar os alunos a superar as dificuldades de leitura e escrita, oralidade, trabalhar a 
desenvoltura e socialização da turma. Na execução deste projeto serão desenvolvidas atividades 
diversas com leitura, produção de textos, dramatizações, interpretações e apresentações em 
vídeos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSENY INACIO LUIZ 
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: A PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA EM UM 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
REVISÃO E A REESCRITA A PARTIR DO TRABALHO COM O GÊNERO LENDA.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Planejamento; Escrita; Revisão; Reescrita
Resumo: Neste artigo, reflete-se sobre os resultados alcançados a partir de aplicação de 
proposta pedagógica, aos alunos de um 7º ano, no contexto do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED). O 
trabalho teve como foco a revisão e a reescrita do texto produzido pelo aluno, a partir da 
participação reflexiva do próprio educando produtor de textos e do professor, como revisor e 
corretor dos mesmos. O texto produzido pelo aluno exigiu, conforme postula Antunes (2003), 
planejamento, execução, revisão e reescrita do texto. Nesse sentido, as intervenções corretivas 
realizadas nos textos, pelo professor, foram respaldadas por pesquisas cujas reflexões apontam 
para rumos mais claros de efetivação desse trabalho, conforme mostram os estudos de Serafini 
(2001), Ruiz (2010) Gasparotto e Menegassi (2013). A concepção de escrita como trabalho, tal 
qual se apresenta nos trabalhos de Fiad e Mayrink-Sabinson (1994), Sercundes (1997), assim 
como as reflexões sobre a linguagem, advindas do Círculo de Bakhtin compuseram a base teórica 
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deste projeto. Foi aplicado material didático que possibilitou aos alunos e ao professor, 
participarem da revisão da produção de um texto do gênero lenda, como ponto de partida para 
sua reescrita, aperfeiçoamento e melhoria. Os resultados indicam que é possível uma significativa 
melhora nas produções dos alunos a partir do momento em que planejam seus textos por meio de 
leituras na perspectiva dos gêneros discursivos, quando revisam o seu texto com o auxílio do 
professor e seus pares e, por fim, reescrevem o texto sabendo onde estão suas falhas e 
qualidades.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSENY INACIO LUIZ 
Orientador: Adriana Delmira Mendes Polato - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A produção textual escrita em um 7o ano do ensino fundamental: revisão e a reescrita a 
partir do trabalho com o gênero lenda.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Lenda; Escrita; Revisão; Reescrita.
Resumo: Para a sua constituição como ser social, o aluno precisa ter acesso à diversidade de 
textos, a fim de que possa apreendê-los por meio de práticas sociais de leitura, escrita e 
oralidade. O material didático aqui apresentado tem como foco a revisão e a reescrita do texto 
produzido pelo aluno, a partir da participação reflexiva do próprio aluno produtor de textos e 
também do professor, como revisor e corretor dos mesmos. A atividade da escrita é processual e 
por isso deve ser entendida como um trabalho. Nesse sentido, as intervenções corretivas a serem 
realizadas nos textos dos alunos, pelos professores, necessitam ser respaldadas por pesquisas 
cujas reflexões apontam para rumos mais claros de efetivação desse trabalho, conforme mostram 
os estudos de Serafini (2001) e Ruiz (2010). A concepção de escrita como trabalho, preconizada 
por Geraldi e sistematizada por Sercundes (1997), assim como as reflexões sobre a linguagem, 
advindas do círculo de Bakhtin compõem a base teórica deste material. Portanto, este caderno 
pedagógico possibilitará ao aluno e ao professor, a partir da concepção de escrita como trabalho, 
participarem da revisão da produção de um texto do gênero lenda, como ponto de partida para 
sua reescrita, aperfeiçoamento e melhoria. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMAR DA COSTA 
Orientador: Paula Avila Nunes - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura:formação para o convívio social.
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Tema: Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: leitura; ensino médio; romance
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do estudo proposto acerca da leitura dos romances O 
Cortiço, de Aluísio Azevedo e Cidade de Deus, de Paulo Lins. Dessa forma, são estudados os 
aspectos sociológicos das personagens, materializados no adultério, na prostituição, a 
desigualdade de raça, gênero e posição social, e, por fim, no vício, seja do álcool, como ocorre no 
cortiço da obra homônima, ou das drogas, como na obra Cidade Deus. É estudado também a 
cidade do Rio de Janeiro, palco das duas narrativas, no que concerne a seu processo de 
urbanização, observando, em ambas as obras, a formação das favelas, em especial a d’O Cortiço 
e a da Cidade de Deus, que são similares. O mote do trabalho é a formação do leitor crítico no 
ensino médio noturno, sendo desenvolvido por meio de sequências didáticas envolvendo o 
gênero romance, ainda que, evidentemente, sejam realizadas atividades que promovam a escrita, 
o debate e a compreensão do gênero discursivo em questão. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMAR DA COSTA 
Orientador: Paula Avila Nunes - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura: formação para o convívio social.
Tema: Ensino e apendizagem da leitura
Palavras-chave: leitura; ensino; romance
Resumo: A Produção Didático-pedagógica aqui proposta apresenta atividades práticas que serão 
desenvolvidas a partir dos romances O Cortiço, de Aluísio Azevedo, e Cidade de Deus, de Paulo 
Lins. Nelas, serão estudados os aspectos individuais e sociológicos das personagens, e também 
a cidade do Rio de Janeiro, palco das duas narrativas, no que concerne a seu processo de 
urbanização, percebido em ambas as obras. O mote do trabalho é a formação do leitor crítico no 
ensino médio noturno, sendo desenvolvido por meio de sequências didáticas envolvendo o 
gênero romance, ainda que, evidentemente, sejam realizadas atividades que promovam a escrita, 
o debate e a compreensão do gênero discursivo em questão.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMERI DOS SANTOS PACHECO 
Orientador: Antonio Marcio Ataide - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: DIFICULDADES DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NA ESCOLA - PROPOSTAS 
METODOLÓGICAS PARA A SUPERAÇÃO DESSE PROBLEMA: trabalhando com fábulas e mitos
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
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Palavras-chave: Texto; interpretação; sentido. 
Resumo: O presente trabalho parte do princípio de que trabalhar, em Língua Portuguesa, as 
dificuldades de interpretação de textos na escola pública é essencial, pois esse problema é muito 
comum e acredita-se que isso ocorra no país inteiro, com variada motivação. A maioria desses 
problemas vem desde as séries iniciais, nas quais o aluno raramente é motivado a ler e não sabe 
identificar na leitura as informações essenciais para a compreensão do texto, e isso se agrava 
ainda mais com a associação a um vocabulário não condizente à complexidade necessária à 
série estudada. A escola deve oferecer uma nova abordagem ao ensino da Língua Materna, 
propiciando a seus alunos, uma formação qualificada, formando sobretudo leitores competentes, 
aptos a compreender e interpretar diversos gêneros e tipos de texto, a partir de inúmeras 
estratégias de leitura. O que, por conseguinte, irá prepará-los para lidar com a competitividade da 
sociedade atual, em que o saber surge como diferencial para os indivíduos. Com o objetivo de 
desenvolver a capacidade de interação com os textos, possibilitando o desenvolvimento de 
habilidades de reflexão, interpretação, análise, síntese e avaliação na apreensão e sentido do 
texto. Realizou-se este trabalho a partir de aulas expositivas, pesquisas na internet, leituras de 
fábulas e mitos, atividades em grupos e individuais, interpretação de textos, produção escrita de 
fábula e mito.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMERI DOS SANTOS PACHECO 
Orientador: Antonio Marcio Ataide - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Dificuldades de interpretação de textos na escola- Propostas metodológicas para a 
superação desse problema.
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Texto; interpretação; sentido.
Resumo: As dificuldades para interpretar textos na escola pública são mais comuns do que se 
possa imaginar. Acredito que no país inteiro ocorra isso e pode haver vários motivos. A maioria 
desses vem de séries anteriores, onde o aluno está desmotivado para ler e não sabe identificar na 
leitura as informações essenciais para a compreensão do texto, e isso se agrava ainda mais com 
a associação a um vocabulário não condizente à complexidade necessária da série estudada. A 
escola deve dar uma nova abordagem para o ensino de Língua Portuguesa, propiciando, a seus 
alunos, uma formação qualificada, principalmente, formar leitores competentes, aptos a 
compreender e interpretar diversos gêneros/ tipos de texto a partir de inúmeras estratégias de 
leitura. O que, por conseguinte, irá prepará-los para enfrentarem a sociedade competitiva que 
está aí, onde o saber surge como diferencial para os indivíduos. Com o objetivo de desenvolver a 
capacidade de interação com os textos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades de 
reflexão, interpretação, análise, síntese e avaliação, na apreensão e sentido do texto. O trabalho 
será feito com aulas expositivas, pesquisas na internet, leituras de fábulas e mitos, atividades em 
grupos e individuais, interpretação de textos, produção escrita de fábula e mito. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMERY FAVARETO GUGEL
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Ensino de Literatura pautado na estética da recepção
Tema: Literatura e Escola - Concepção e Práticas
Palavras-chave: Literatura; Estética da Recepção; Leitura; Formação do leitor.
Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre a teoria e a prática docente voltada para a leitura 
do texto literário e a formação do leitor. Nele, além de uma breve abordagem dos princípios 
norteadores, pretende-se mostrar os resultados obtidos durante o PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, a partir dos pressupostos teóricos da Teoria 
da Estética da Recepção e do Método Recepcional, os quais nortearam o contato com o texto 
literário em sala de aula. Os encaminhamentos metodológicos adotados para o desenvolvimento 
deste estudo voltaram-se a classe do 3° ano “A”, do Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego, 
de Toledo, no período de fevereiro a maio de 2014.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROSIMERY FAVARETO GUGEL
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino de Literatura pautado na estética da recepção
Tema: Literatura e Escola - Concepção e Práticas.
Palavras-chave: Literatura; Estética da Recepção; leitura; formação do leitor
Resumo: Considerando a importância da leitura e consequentemente da literatura para a 
formação do ser humano, este trabalho pretende abordar estratégias que contemplem o estudo 
da literatura formadora e humanizadora, tendo como pressupostos a Estética da Recepção e o 
Método Recepcional. Para tanto, faz-se a proposta de estudo/análise/interpretação das seguintes 
obras base: O operário em construção de Vinícius de Moraes, Construção de Chico Buarque de 
Hollanda e Morte e vida severina de João Cabral de Melo Neto. Como obras de apoio serão 
utilizadas a canção Morte e vida severina de Chico Buarque de Hollanda, o filme de mesmo 
nome, produzido por Zelito Viana em 1977 e o desenho animado homônimo disponibilizado pela 
TV Escola, além de outros a serem apresentados no decorrer do trabalho. A escolha das obras 
justifica-se pela intertextualidade possível entre as mesmas, pela profundidade 
histórico/crítico/social bem como pelo valor estético presente em todas.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROZE MARI CORDEIRO 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O uso de poesia no processo de letramento literário: Busca de novas perspectivas do 
saber.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Poesia; Letramento
Resumo: Este artigo evidencia os resultados do projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, 
intitulado: “O uso de poesia no processo de letramento literário: Busca de novas perspectivas do 
saber”, bem como a realização da Implementação desenvolvida em um nono ano do Colégio 
Estadual Mahatma Gandhi – EFM no primeiro semestre de 2014. O estudo baseou-se na leitura e 
interpretação de algumas poesias de Cecília Meireles, visando o desenvolvimento da 
sensibilidade estética, a valorização do gênero poesia, o convívio com a linguagem emotiva e a 
apropriação do hábito constante da leitura literária. Compreender também que o letramento 
literário é uma prática social e que a escola, deve propiciar caminhos para que a dinamização 
dessa prática, seja significativa para que o educando torne-se um leitor preparado para interagir 
com a diversidade dos gêneros literários. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ROZE MARI CORDEIRO 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso de poesia no processo de letramento literário: Busca de novas perspectivas do 
saber.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura-Letramento-Poesia
Resumo: A presente Unidade Didática: “O uso de poesia no processo de letramento literário: 
Busca de novas perspectivas do saber”, foi elaborada para trabalhar a leitura de textos poéticos 
com alunos do 9º ano, desenvolvendo o letramento literário e despertando o interesse pelo 
gênero. Também para que se modifique o tratamento reducionista dado à poesia, uma vez que ela 
tem sentidos e significados que não se esgotam em suas linhas, mas que demonstra sua riqueza 
de signos nas entrelinhas. As atividades propostas, e as sugestões, apontam caminhos para um 
aprendizado mais significativo no que diz respeito ao gênero e como objetivo principal, oportunizar 
aos alunos o encontro com o texto literário e consequentemente formar leitores capazes de 
apreciar e sensibilizar-se com a poesia.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SALETE FRANCZAK 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: PRAZER EM LER:POESIA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: LITERATURA; LEITURA; POESIA
Resumo: O presente artigo apresenta a conclusão do trabalho realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no 
período de 2013/2014. Este Projeto de Intervenção Pedagógica propôs práticas de leitura com 
textos poéticos da autora Roseana Murray. Sabendo-se da importância da leitura para a formação 
do aluno-leitor crítico e emancipado, conforme preveem as DCEs, buscou-se respaldo teórico na 
metodologia da Estética da Recepção de Jauss. O Projeto foi aplicado para alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental, propiciando assim um aprendizado prazeroso. Desejou-se também que a 
poesia despertasse nos alunos um prazer estético, objetivo principal deste gênero textual. 
Saliente-se que a linguagem poética traz suavidade e leveza, e com isso desperta a sensibilidade 
do leitor.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SALETE FRANCZAK 
Orientador: Edson Santos Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PRAZER EM LER:POESIA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: LITERATURA; LEITURA; POESIA
Resumo: Este Projeto de Intervenção Pedagógica propõe práticas de leitura com textos poéticos 
da autora Roseana Murray. Sabendo-se da importância da leitura para a formação do aluno-leitor 
crítico e emancipado, conforme prevê as DCEs, buscou-se respaldo teórico na metodologia da 
Estética da Recepção, de Jauss. O Projeto será aplicado para alunos do 6º ano fundamental 
propiciando assim um aprendizado prazeroso. Deseja-se também que a poesia desperte nos 
alunos um prazer estético, objetivo principal deste gênero textual. Saliente-se que a linguagem 
poética traz suavidade e leveza e, com isso, desperta a sensibilidade do leitor.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA DALLA VECCHIA 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A leitura dos contos de fadas e o contexto tecnológico do século XXI: entre o mundo da 
fantasia e a presença da televisão, da internet, dos celulares e dos videogames
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Contos de fadas; leitura; gosto contemporâneo;
Resumo: Crianças e adolescentes contemporâneos, seduzidos pelas novas tecnologias e 
equipamentos, desenvolvem gosto por ações violentas, destruidoras, em detrimento ao texto 
impresso, e literário. Atividades baseadas em contos de fadas foram elaboradas e implementadas 
em um 6º ano do Ensino Fundamental com o objetivo de desenvolver a interpretação e a 
compreensão de textos literários, estimular a imaginação e a fantasia e o gosto pela leitura, assim 
como a criticidade a fim de que possam discernir conteúdos e informações que acessam por meio 
da internet, da televisão, do videogame e do celular; propiciaram também interagir com os textos, 
com os colegas, desenvolver a oralidade e a expressão corporal. Neste trabalho fazemos a 
apresentação e discussão das etapas efetivadas durante a participação no PDE e dos resultados 
obtidos com as crianças.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA DALLA VECCHIA 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A leitura dos contos de fadas e o contexto tecnológico do século XXI: entre o mundo da 
fantasia e a presença da televisão, da internet, dos celulares e dos videogames
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Imaginação; Contos de fadas
Resumo: Crianças e adolescentes contemporâneos estão expostos a um mundo violento e 
desumano que desestimula fantasia e imaginação. Seduzidos ou induzidos pelas novas 
tecnologias e equipamentos, que facilitam acesso a conteúdos e informações praticamente 
ilimitadas, desenvolvem gradativamente um gosto por ações violentas, destruidoras, em 
detrimento ao texto literário que enfoque fantasia e imaginação, ou ações moderadas e sem 
violência. Os contos de fadas, além do aspecto psicológico, são úteis para aperfeiçoar o aspecto 
linguístico, mais formal, que envolve a leitura e a escrita, incluindo o vocabulário - embora o 
objetivo principal desse trabalho seja desenvolver a interpretação e a compreensão de textos 
literários, estimular a imaginação e a fantasia e o gosto pela leitura, assim como a criticidade a fim 
de que possam discernir conteúdos e informações que acessam por meio da internet, da 
televisão, do videogame e do celular. As atividades sugeridas foram pensadas para propiciar ao 
aluno interagir com os textos (refletindo sobre ações de enredo e comportamentos de 
personagens, elaborando hipóteses e reescrevendo trechos de contos de fadas), com os colegas 
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(por meio dos trabalhos em grupo), desenvolver a oralidade (por meio da contação de histórias e 
relatos orais) e a expressão corporal (pela encenação de histórias).

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA JANETE ANDRADE DE MELO 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O TEXTO MIDIÁTICO COMO RECURSO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA 
LEITURA
Tema: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
Palavras-chave: leitura; literatura; mídia; relação dialógica.
Resumo: RESUMO: Este artigo aborda aspectos da linguagem sob a perspectiva bakhtiniana e a 
questão da leitura enquanto prática social que envolve experiências diversas do sujeito leitor do 
Ensino Médio da EJA (Educação de Jovens e Adultos), no Colégio Estadual Avelino Antônio Viera 
em Curitiba, Paraná. Também apresenta os resultados da implementação do projeto “O texto 
midiático como recurso para o ensino e aprendizagem da leitura” que buscou através da relação 
dialógica entre a literatura, a mídia e a realidade dos estudantes, resgatar o gosto e a importância 
da leitura para a formação do leitor proficiente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA JANETE ANDRADE DE MELO 
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O TEXTO MIDIÁTICO COMO RECURSO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA 
LEITURA
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Literatura; Mídia; Perspectiva Dialógica
Resumo: Esta Unidade didática pretende proporcionar ao estudante do ensino médio da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) condições de aprimoramento do conhecimento e oportunidade 
de correção da defasagem cultural, uma vez que são grupos de alunos que devido a fatores 
sociais, econômicos, dentre outros, pouco contato tiveram com as práticas de letramento. A fim de 
estimular a motivação desse estudante para a leitura e a escrita propomos realizar atividades de 
leitura numa perspectiva dialógica para que o aluno possa assimilar os multiletramentos que estão 
presentes no cotidiano e desenvolver o senso crítico que possibilitará desmembrar conceitos 
implícitos em diferentes gêneros textuais. Desse modo, realizar um trabalho dialógico entre o 
gênero romance de folhetim e o gênero telenovela, oportunizará aos estudantes condições de 
entender as interlocuções que a mídia estabelece com a sociedade e que dominar esse modo de 
produção é estar no patamar fundamental da inserção e comunicação social, recuperando a sua 
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posição de sujeito em relação à mídia, à sociedade em que vive e aos seus concidadãos.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA REGINA ALVES 
Orientador: Eunice de Morais - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Práticas de Leitura nas aulas de Língua Portuguesa - O Conto Chapeuzinho Amarelo e 
outros chapeuzinhos.
Tema: Literatura e escola – concepções e práticas.
Palavras-chave: Literatura; Conto; Leitura; Chapeuzinho Vermelho.
Resumo: A prática da leitura é um instrumento valioso, que contribui para o desenvolvimento de 
um pensamento crítico e reflexivo do aluno. Diante do contexto, o projeto tem como tema “o Conto 
Chapeuzinho Amarelo e outros chapeuzinhos”, o qual segue com diferentes propostas e versões 
ao abordarem o mesmo tema. Seu objetivo central é fazer com que os alunos compreendam a 
verdadeira prática de leitura, a qual não deve pautar-se pela decodificação mecânica, mas motivar 
a leitura com a finalidade de ampliar o conhecimento de mundo do aluno e torná-lo um leitor 
crítico. O enfoque do projeto, portanto, é estabelecer as possibilidades oferecidas pelo 
desenvolvimento de um trabalho com leitura de literaturas, como forma de contribuir para a 
formação do sujeito letrado. Nesse sentido, elegeu-se o conto Chapeuzinho Amarelo , do autor 
Chico Buarque de Holanda, o qual foi publicado pela primeira vez no ano de 1979, que segue 
como sendo uma das narrativas de referência entre o livro clássico infantil de Chapeuzinho 
Vermelho com versões do autor Charles Perrault, dos irmãos Grimm, de Mario Prata, e de 
Guimarães Rosa, onde a mesma história surge em 2007 para o cinema. A pesquisa foi 
desenvolvida utilizando textos de apoio, onde as atividades serão realizadas com base nas 
pesquisas feitas sobre o tema. Ao termino do projeto de implementação espera-se que o aluno 
desenvolva o gosto e o prazer pela leitura, tornando-o capaz de compreender diferentes gêneros 
textuais que circulam socialmente, de modo a formar leitores competentes e autônomos, 
contribuindo para a sua inclusão e interação na sociedade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA REGINA ALVES 
Orientador: Eunice de Morais - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Práticas de Leitura nas aulas de Língua Portuguesa – O Conto Chapeuzinho Amarelo e 
outros chapeuzinhos
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas.
Palavras-chave: Contos; Leitura; Chapeuzinho Vermelho; Chapeuzinho Amarelo. 
Resumo: O trabalho consiste na elaboração de uma unidade didática ou conjunto de aulas 
destinadas ao 4º ano do Curso de Formação de Docentes explorando o tema em estudo Leitura e 
Produção de Textos: uma abordagem das singularidades do conto Chapeuzinho Amarelo, de 
Chico Buarque, e de outras apropriações (ou revisitações) do Chapeuzinho Vermelho. Serão 
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utilizados textos, livros e teatro, dentro de uma conjuntura que tem como objetivo fazer com que 
os alunos compreendam a verdadeira prática de leitura, a qual não deve pautar-se pela 
decodificação mecânica, mas motivar a leitura com a finalidade de ampliar o conhecimento de 
mundo do aluno e torná-lo um leitor crítico. Serão desenvolvidas atividades e procedimentos 
individuais e coletivos visando o desenvolvimento do aluno com ênfase no seu aprendizado de 
literatura para a formação de um leitor consciente e crítico. Ou seja, esta unidade didática foi 
desenvolvida com base no Método Recepcional que apresenta cinco etapas. Tem como objetivo 
proporcionar material de apoio para as aulas de Língua Portuguesa bem como fazer com que o 
aluno desperte seu lado crítico perante aos textos literários.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA REGINA SEHENEM 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: LEITURA EM AÇÃO: COMO MACHADO DE ASSIS PODE APROXIMAR O ALUNO AOS 
CONTOS.
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: leitura, formação do leitor, literatura.
Resumo: O referido trabalho foi elaborado como um dos requisitos para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná, sendo desenvolvido no Colégio Estadual do Campo 
Coelho Neto , com alunos do 2º Ano do Ensino Médio. Destaca-se que o objetivo principal foi 
desenvolver nos alunos uma leitura crítica que os levasse a perceber os diferentes sentidos 
possíveis na leitura do texto literário. Para tal, utilizou-se os contos de Machado de Assis: “Causa 
Secreta” e “Pai contra Mãe”, analisando, interpretando e relacionando-os à vida real. Uma boa 
maneira de retomar o clássico conto, na escola, é lê-los aos poucos, em pequenas doses, para 
que se perceba a importância das narrativas que representam determinada prática social, numa 
progressão tradicional. Desta forma, o leitor encontra no texto marcas que o orientam a uma 
leitura que se entrecruza com saberes precedentes de vários lugares. É na leitura que escritor e 
leitor realizam sonhos, alimentam fantasias, desejos e utopias, que os levam a uma viagem sem 
sair do lugar, buscando estabelecer uma correlação com seu mundo. Para trabalhar o tema 
proposto, inicialmente averiguou-se o que os alunos conheciam a respeito do autor. Após esta 
atividade a turma envolvida com orientação da professora conhece suas principais características 
dos contos de Machado de Assis, o que despertou nos alunos um momento de reflexão sobre o 
comportamento humano, incentivando-os a buscar, por meio da leitura, mais informações sobre o 
tema, e, assim, de uma forma prazerosa aperfeiçoaram seus conhecimentos.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_sandra_regina_sehenem.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_artigo_sandra_regina_sehenem.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA REGINA SEHENEM 
Orientador: Martha Ribeiro Parahyba - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura em ação: Como Machado de Assis pode aproximar o aluno aos contos
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Leitura; Formação do leitor; Literatura.
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem por objetivo discutir a importância da 
leitura na formação do leitor, instigando o professor para que retome a leitura como ferramenta de 
trabalho, e, independente da disciplina/área, consiga motivar seus alunos à leitura. A escolha do 
tema partiu da necessidade de fazer com que os alunos percebam a importância da leitura, nesse 
caso, especificamente contos. O conto faz parte dos textos literários e está presente nas aulas de 
Língua Portuguesa e percebe-se a necessidade de buscar estratégias que possibilitem ao aluno 
dialogar com o texto, procurando compreender os propósitos na leitura. As atividades propostas 
neste material constituem de aulas de leituras de contos, leituras, filmes, documentários e uso do 
laboratório de informática. Será aplicado no Colégio Estadual do Campo Coelho Neto, com alunos 
da 2ª Série do Ensino Médio. Dessa forma, espera-se que o uso de metodologias e recursos 
pedagógicos diferenciados auxiliem na melhoria das aulas, sendo uma forma de motivação, 
tentando ajudar o aluno a situar-se no mundo e a refletir sobre o comportamento humano nas 
mais diversas situações. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA TEIXEIRA DA ROCHA 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ARTICULADORES DISCURSIVO-ARGUMENTATIVOS: SINALIZAÇÃO DA 
ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS OPINATIVOS
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Argumentação; Artigo de Opinião; Articuladores discursivo- argumentativos.
Resumo: O presente artigo apresenta algumas reflexões teóricas, bem como um relato de 
experiência, referentes à nossa participação no Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), promovido pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED). Neste texto consta, 
a princípio, uma abordagem acerca dos operadores discursivo-argumentativos – tema central 
deste trabalho – a partir dos estudos de Koch (2002, 2003, 2004, 2009), Bunzen e Mendonça 
(2006), Antunes (2010), Geraldi (2002). Na sequência, há um relato reflexivo sobre a 
Implementação Didática, ocorrida em turma de terceiro ano do Colégio Estadual Pacaembu, de 
Cascavel, Paraná. Encontra-se, também, neste artigo, uma seção que sintetiza nossa 
participação no Grupo De Trabalho em Rede (GTR) e, por fim, são apresentadas nossas 
considerações finais sobre a Implementação e sobre o PDE como um todo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDRA TEIXEIRA DA ROCHA 
Orientador: ALCIONE TEREZA CORBARI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Articuladores discursivo-argumentativos: sinalização da argumentação em textos 
opinativos
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Argumentação;artigo de opinião; articuladores discursivo-argumentativos.
Resumo: A presente Unidade Didática tem por objetivo apresentar aos professores de Língua 
Portuguesa uma proposta de trabalho sobre a coesão textual, especificamente a coesão 
sequencial, por meio dos articuladores discursivo-argumentativos, considerando que os 
articuladores não servem apenas para relacionar orações, mas também para demarcar a 
orientação argumentativa do enunciado. Esse processo poderá contribuir também para a 
formação de um produtor de texto capaz de manifestar-se coerentemente com a situação de 
interação de que participa. Propõe-se o estudo dos articuladores, com foco no gênero textual 
artigo de opinião, com o intuito de levar os alunos a refletirem sobre o uso dos conectivos em 
situações reais de comunicação. Nesse sentido, esta pesquisa consiste em possibilitar 
conhecimento e estratégias que permitam ao aluno a reflexão do uso dos recursos linguísticos e 
seus efeitos de sentido no texto, para assim despertar a capacidade de ler criticamente e efetivar 
seu discurso oral e escrito em situações diversas da comunicação. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDREMERE PEREIRA LISBOA 
Orientador: Pascoalina Bailon de Oliveira Saleh - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O gênero resumo escolar numa perspectiva do letramento
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Estudo da língua; Gênero resumo escolar; Leitura; Escrita. Letramento.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar resultados da implementação pedagógica 
com o gênero discursivo resumo escolar em uma turma de 1º ano do Ensino Médio. O presente 
estudo partiu da necessidade de letrar os alunos para a produção eficiente desse gênero tão 
comum na escola. O material pedagógico elaborado para o projeto de intervenção objetivou 
trabalhar o gênero resumo escolar de forma sistematizada buscando contribuir para um ensino 
significativo da Língua Portuguesa. Para tanto, o referencial teórico foi embasado principalmente 
nos pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SANDREMERE PEREIRA LISBOA 
Orientador: Pascoalina Bailon de Oliveira Saleh - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e escrita: o gênero resumo numa perspectiva do letramento 
Tema: Linguística aplicada e ensino
Palavras-chave: Resumo; Leitura; Escrita; Letramento.
Resumo: A leitura e a escrita constituem formas de se compreender tudo o que existe, pois 
estimula a capacidade de pensar, de se relacionar, de interagir com o outro. Dentre os diversos 
gêneros que são incluídos nas práticas de leitura escolares, percebe-se a dificuldade dos alunos 
em desenvolver a proficiência da leitura e da escrita de textos da esfera acadêmica/científica. 
Diante disso, esta produção didático-pedagógica pretende contribuir para a prática de letramento 
por meio de um gênero tão comum na escola nas diversas áreas do conhecimento: o resumo 
escolar/acadêmico.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SCHIRLEY TEREZINHA DA ROCHA 
Orientador: BERNARDETE RYBA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: Variação Linguística Nos Gêneros Textuais (Trabalhados) Em Sala De Aula
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Variação linguística; Sala de aula; Sociolinguístas.
Resumo: Este artigo versa (relata) sobre um projeto que teve como objetivo investigar a reflexão 
linguística com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto. 
Ensino Fundamental e Médio. Para tal estudo busquei a fundamentação teórica pertinente. 
Percebi, inicialmente, que os alunos não distinguiam as características das duas modalidades de 
língua (oral e escrita), deixando marcas da oralidade nos textos produzidos. Iniciei com uma 
proposta de atividades, que tinha como ponto de partida a valorização da variação linguística do 
educando, o seu linguajar, para depois partir para atividades de diferentes gêneros em que estão 
presentes as variações linguísticas. Após passar por uma série de atividades práticas, os alunos 
começaram a perceber e adequar o uso da variação linguística em contextos diversos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SCHIRLEY TEREZINHA DA ROCHA 
Orientador: BERNARDETE RYBA - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Variação Linguística nos Gêneros Textuais (trabalhados) em Sala de Aula
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Variação; linguística; sala de aula.
Resumo: A Unidade Didática tem o objetivo de adequar a variação linguística existente na sala de 
aula, num 6° ano do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto do Ensino Fundamental, como meio de 
interação entre os alunos e a linguagem padrão de língua portuguesa, essa unidade didática além 
de investigar pretende trabalhar as diferenças da língua portuguesa no sentido de integrar o aluno 
ao discurso do mundo globalizado, mas respeitando suas características orais adquiridas pelo 
aluno antes de chegar na escola. Quanto as variações linguísticas, sabemos que elas estão 
presentes no nosso cotidiano, na sociedade, na escola, enfim no que ouvimos, escrevemos e até 
no que lemos, também nas produções textuais, que exploram constantemente as variedades da 
língua. É importante, além de estudar a variação, também trazê-la para a realidade da sala de 
aula, onde os alunos tem contato com as variações, as utilizam, e ao mesmo tempo sofrendo 
preconceito por utiliza-las. A metodologia será qualitativa, pois busca enumerar e medir utilizando 
uma forma promissora de investigação em que o pesquisador quer saber das relações entre a 
leitura e a escrita, portanto, uma visão holística, pois serão pesquisados novas visões nos 
saberes antigos, que conforme as DCE, tomam como ponto de partida os conhecimentos dos 
alunos, para promover situações que as incentivem a falar, ou seja, fazer o uso da variedade de 
linguagem que eles empregam em suas relações sociais, mostrando que as diferenças de 
registros não constituem, científica e legalmente, objeto de classificação e que é importante a 
adequação de registros nas diferentes instâncias discursivas.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SELMA REGINA SELUZNIACK KAFFER 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: De Gênero em Gênero, na Formação do Leitor Crítico 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais
Palavras-chave: Estratégias; Leitura; Gêneros; 
Resumo: A ação da leitura é um dos elementos mais significativos da formação cultural de uma 
nação, através dela é possível atingir o desenvolvimento de habilidades e competências 
necessário para a formação de cidadãos críticos e atuantes. Diante disso, a instituição escolar 
não pode ficar alheia, uma vez que sem o hábito de leitura, o estudante, o adulto do amanhã, não 
conseguirá: pesquisar, resumir, identificar a ideia central do texto, analisar, criticar, julgar e, é 
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claro, posicionar-se na sociedade. Assim sendo, o projeto “De Gênero em Gênero, na Formação 
do Leitor Crítico” discorre sobre a importância de trabalhar com práticas pedagógicas que 
abordem a leitura de diferentes gêneros discursivos que circulam nas esferas sociais. É preciso 
repensar as atividades que objetivam a fixação do ato de ler, o aluno deve ser levado a conhecer 
que a leitura é o meio pelo qual ele estará sendo capacitado para alcançar os requisitos exigidos 
para uma vida de qualidade e repleta de realizações. A metodologia apresentada visa promover o 
desenvolvimento de habilidades que torne o aluno autônomo e capaz de construir novos saberes 
necessários para a sua inserção na sociedade. A formação de sujeitos pensantes e atuantes 
requer ações que envolvam a prática de leitura, já que esta é um instrumento pelo qual se alcança 
o entendimento, a reflexão e a expressão da opinião, e ainda, preparar o aluno para aprender a 
fazer as diversas leituras é abrir espaços e torná-lo capaz de desafiar o novo com 
responsabilidade em um mundo globalizado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SELMA REGINA SELUZNIACK KAFFER 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: De Gênero em Gênero, na Formação do Leitor Crítico 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura: Estratégias de leitura para os diferentes gêneros 
discursivos que circulam nas diversas esferas sociais
Palavras-chave: Estratégias; Leitura; Gêneros; 
Resumo: A presente Produção Didática - Pedagógica justifica-se porque no contexto atual, é 
possível afirmar que não existe uma cultura de leitura nas comunidades onde estão inseridas as 
escolas públicas, e por conta desse fato, torna-se difícil implantar o hábito de ler no jovem 
estudante. Portanto, o principal objetivo desse trabalho é propor estratégias de leitura para os 
diferentes gêneros discursivos que circulam nas esferas sociais. Assim sendo, a metodologia 
apresentada a seguir visa promover o desenvolvimento de habilidades que torne o aluno 
autônomo e capaz de construir novos saberes necessários para a sua inserção na sociedade. 
Isso porque a formação de sujeitos pensantes e atuantes requer ações que envolvam a prática de 
leitura, já que esta é um instrumento pelo qual se alcança o entendimento, a reflexão e a 
expressão da opinião, e ainda, preparar o aluno para aprender a fazer as diversas leituras é abrir 
espaços e torná-lo capaz de desafiar o novo com responsabilidade em um mundo globalizado. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SERLI RECH MOLETA 
Orientador: Regina Chicoski - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo
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Título: Contos
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa
Palavras-chave: leitura; contos; literatura.
Resumo: O grande desafio da educacão hoje, pode ser resumido como sendo a busca de 
metodologias que possibilitem a todos os indivíduos ter acesso e garantias de educação de forma 
a aprender diferentemente de acordo com suas possibilidades e habilidades. Para tanto, o ato de 
ler, de forma ativa e consciente deve ser estímulado no âmbito escolar, uma vez que bons leitores 
terão maiores possibilidades de interpretação de mundo atuando no espaço social da maneira 
como julgam mais importante e necessário. O aprendizado da eitura deve ocorrer pelo prazer que 
é despertado no aluno, com as interrações com os textos, para expressar seu jeito de ser, pensar 
e agir, uma vez que a educação em língua Portuguesa deve capacitar os indivíduos para que por 
meio dela realizem o ato comunicativo exercendo sua função social. Para isso pretende-se 
incentivar a leitura por meio de contos no 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 
Francisco Ramos, a fim de proporcionar aos educandos uma prática de leitura consciente e crítica 
e momentos de troca de ideias do cotidiano, de experiências, de interação, formando assim, um 
aluno que consiga se expressar em diversas situações. Espera-se que os educandos 
desenvolvam o gosto pela leitura e consigam ler no rel sentido da palavra, ou seja, ler, 
compreeender e interpretar o que leu.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SERLI RECH MOLETA 
Orientador: Regina Chicoski - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contos
Tema: Linguística aplicada ao ensino da Língua Portuguesa 
Palavras-chave: leitura; literatura; contos.
Resumo: Propor a leitura de diversos contos, previamente selecionado pelo professor, na turma 
do 6º ano, do Colégio Estadual Francisco Ramos - Ensino Fundamental e Médio, de forma a 
verificar a aceitabilidade dos educandos, na proposta de inserir contos na aula de Língua 
Portuguesa, despertando desse modo, o interesse e o gosto por leituras de contos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SHEILA MAGALI PEÇANHA BONA
Orientador: Everton Grein - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: A interxtualidade na literatura: Uma Viagem no Tempo.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
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Palavras-chave: Leitura; Interpretação Textual; Intertextualidade
Resumo: Este trabalho de pesquisa teve por objetivo desenvolver o gosto pela leitura, não uma 
leitura de decodificação, como subterfúgio para aulas de gramática, ou mesmo como pré-requisito 
para leitura oral. O que se buscou foi o comprometimento com a leitura, a interpretação dos textos 
nas suas entrelinhas, o dito e não dito dentro do texto. Percebeu-se que os alunos do Ensino 
Médio lêem diariamente, porém, nem sempre o que o professor deseja que seja lido. Neste 
universo das palavras encontradas no mundo do leitor, principalmente nas mídias que hoje 
povoam o dia a dia de quase todas as pessoas, nem sempre a leitura é cognitiva e eficiente, 
posto que na maioria das vezes ela seja automática e superficial. Mas se os alunos lêem, cabe ao 
professor de Língua Portuguesa aproveitar esse mecanismo e interferir de forma relevante na 
leitura interpretativa efetivada pelos seus alunos, levantar fatos sobre o desempenho da leitura em 
sala de aula e seus aspectos determinantes, torná-la atrativa dando condições para que o aluno 
discuta suas ideias, pois este deve trazer consigo suas experiências de mundo para efetivar a 
leitura. Para isso utilizamos o gênero musical junto com a poesia e a narrativa, tendo em vista que 
as letras de músicas são unidades textuais, que contagiam todas as pessoas e que junto com a 
poesia, textos literários e outros podem enriquecer e muito as aulas, não só de Língua 
Portuguesa, como também de outras disciplinas. Buscamos também destacar que as letras de 
músicas assim como os textos literários são atemporais e povoam o universo linguístico da 
humanidade há muito tempo. Portanto, torna-se muito mais prazeroso e interessante para o aluno 
essa intertextualidade e essa análise textual feita através das letras musicais. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SHEILA MAGALI PEÇANHA BONA
Orientador: Everton Grein - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A interxtualidade na literatura: Uma Viagem no Tempo.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Interpretação Textual; Intertextualidade.
Resumo: Este projeto de pesquisa tem por objetivo desenvolver o gosto pela leitura, não uma 
leitura de decodificação, como subterfúgio para aulas de gramática, ou como pré - requisito para 
leitura oral, o que se busca é o comprometimento com a leitura, a interpretação dos textos nas 
suas entrelinhas, o dito e não dito dentro do texto. Neste universo das palavras encontradas no 
mundo do leitor, principalmente nas mídias que hoje povoam o dia a dia de quase todas as 
pessoas, nem sempre a leitura é cognitiva e eficiente, na maioria das vezes é automática e 
superficial. Mas se os alunos leem, cabe ao professor de Língua Portuguesa aproveitar esse 
mecanismo e interferir de forma relevante na leitura interpretativa efetivada pelos seus alunos, 
levantar fatos sobre o desempenho da leitura em sala de aula e seus aspectos 
determinantes,torna-la atrativa dando condições para que o aluno discuta suas ideias, pois este 
deve trazer consigo suas experiências de mundo para efetivar a leitura. Para isso utilizaremos o 
gênero musical junto com a poesia e a narrativa, tendo em vista que as letras de musicas são 
unidades textuais,que contagiam todas as pessoas e que junto com a poesia, textos literários e 
outros podem enriquecer e muito as aulas, não só de Língua Portuguesa como de outras 
disciplinas. Queremos também destacar que as letras de músicas assim como os textos literários 
são atemporais e povoam o universo linguístico da humanidade há muito tempo. Portanto torna-
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se mais prazeroso e moderno a intertextualidade e análise textual através das letras musicais 
textos literários.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SHIRLEI PEREIRA DOS SANTOS MUNHOZ 
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: LITERATURA EM SALA DE AULA: estratégias possíveis na formação de leituroes.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Formação de leitor; Estratégias; Literatura; Leitura
Resumo: Este artigo apresenta e reflete os resultados relacionados às ações desenvolvidas 
durante o Programa de Desenvolvimento do Paraná (PDE). O trabalho foi desenvolvido com 
alunos do sexto ano, com atividades sistematizadas em uma unidade didática, produzida 
anteriormente, como parte integrante do PDE. Várias são as indagações no intuito de saber qual o 
melhor caminho para transformar alunos em leitores. A formação do leitor envolve a mediação do 
professor, o texto e as metodologias. O caminho escolhido foi o do letramento tendo como base o 
texto literário, para que assim, as aulas de leituras deixassem de serem atividades isoladas. Com 
essa proposta pretendeu-se contribuir para a melhoria do ensino da leitura, desenvolvendo 
estratégias que ajudassem superar as dificuldades encontradas no cotidiano escolar, nas aulas de 
leitura, e, assim, oportunizar aos alunos tornarem-se leitores competentes, letrados, capazes de 
utilizar a leitura socialmente. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SHIRLEI PEREIRA DOS SANTOS MUNHOZ 
Orientador: Thiago Alves Valente - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura em sala de aula: estratégias possíveis na formação de leitores
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Formação de leitor; Estratégias; Literatura
Resumo: Qual o melhor caminho para a formação do leitor competente e perene? Esta é uma 
questão que merece reflexão por parte de todos envolvidos com a formação escolar. Porém, os 
professores de Língua Portuguesa têm o papel de promover o amadurecimento do domínio 
discursivo da oralidade, da escrita e da leitura. Numa tentativa de reflexão e resposta a esta 
questão, esta unidade didática apresenta atividades sistematizadas de leitura. A formação de 
leitor tendo como base o livro literário, por acreditar que a literatura não só ensina a ler, mas pode 
ajudar a formar o sujeito. A literatura por sua temática mágica pode oportunizar o debate de 
variados temas, por suas marcas linguísticas ampliar o conhecimento da Língua Portuguesa e, 
por fim, por seu caráter lúdico, ampliar os horizontes de leitura e cultura do aluno.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIBELE MULLER ROCHA FERRO 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: UM DESAFIO – COMO CONSTRUIR PROFESSORES LEITORES E INCENTIVADORES 
DE LEITURA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura infantil; Contos de fadas; contação de histórias
Resumo: O grande desafio que a escola tem enfrentado é a falta do hábito de leitura dos alunos 
de modo geral, percebe-se que muitas vezes o professor também não tem o hábito e nem gosta 
de ler, sendo assim fica difícil que ele torne seus alunos leitores. Diante deste contexto da pouca 
leitura e da necessidade de melhor formação do futuro professor, este projeto tem como principal 
objetivo apresentar para os alunos do curso de Formação de Docentes propostas de ações que 
possam oportunizar a nova geração de professores das séries iniciais a formação do gosto pela 
leitura através da literatura infantil, de modo específico os contos de fada, levando-os de forma 
lúdica a desenvolver metodologias, criando estratégias que incentivem o hábito da leitura a nova 
geração de estudantes. Espera-se que com este trabalho os alunos adquiriam o gosto pela leitura 
e futuramente possam transformar seus alunos em leitores.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIBELE MULLER ROCHA FERRO 
Orientador: Marly Catarina Soares - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UM DESAFIO – COMO CONSTRUIR PROFESSORES LEITORES E INCENTIVADORES 
DE LEITURA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTESno curso de formação de docentes
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Literatura infantil; Contos de fadas; contação de histórias
Resumo: O grande desafio que a escola tem enfrentado é a falta do hábito de leitura dos alunos 
de modo geral, percebe-se que muitas vezes o professor também não tem o hábito e nem gosta 
de ler, sendo assim fica difícil que ele torne seus alunos leitores. Diante deste contexto da pouca 
leitura e da necessidade de melhor formação do futuro professor, este projeto tem como principal 
objetivo apresentar para os alunos do curso de Formação de Docentes propostas de ações que 
possam oportunizar a nova geração de professores das séries iniciais a formação do gosto pela 
leitura através da literatura infantil, de modo específico os contos de fada, levando-os de forma 
lúdica a desenvolver metodologias, criando estratégias que incentivem o hábito da leitura a nova 
geração de estudantes. Espera-se que com este trabalho os alunos adquiriam o gosto pela leitura 
e futuramente possam transformar seus alunos em leitores.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_port_pdp_sibele_muller_rocha_ferro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_port_pdp_sibele_muller_rocha_ferro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_port_artigo_sibele_muller_rocha_ferro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_port_artigo_sibele_muller_rocha_ferro.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILMARA APARECIDA DE ANDRADE 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Construção Identitária de Macabéa e a sua Desconstrução numa Perspectiva 
Discursiva: os sentidos de ética e estética em funcionamento.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: A hora da estrela; Análise de discurso; Ética; Estética.
Resumo: Para que se efetive a cidadania na vida dos sujeitos é necessária a consciência do 
respeito, da solidariedade e da justiça, por isso as questões éticas devem permear todas as 
realidades humanas. E a análise da obra A hora da estrela, de Clarice Lispector contribuirá para o 
aperfeiçoamento intelectual, crítico e ético dos sujeitos alunos, a fim de que se tornem leitores 
mais atentos e perspicazes numa perspectiva discursiva, justamente por tratar de questões como: 
dor; determinismo; comodismo; referências às artes: música, pintura, escultura; felicidade e 
tristeza; perguntas e respostas; morte; religiosidade; virtudes e defeitos de Macabéa; entre outros. 
Nesse contexto, o objetivo geral é analisar o discurso da obra A hora da estrela de Clarice 
Lispector, numa perspectiva discursiva, que possibilite o processo de reflexão sobre a condição 
existencial dos sujeitos, seus pensamentos e atitudes num espaço de questionamentos e 
significações em torno de valores éticos e estéticos. O referencial teórico que embasará o 
trabalho com a leitura é a Análise de Discurso de orientação francesa e também leituras 
referentes às temáticas abordadas na obra A hora da estrela.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILMARA APARECIDA DE ANDRADE 
Orientador: Luciana Fracasse - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A construção identitária de Macabéa e a sua desconstrução numa perspectiva discursiva: 
os sentidos de ética e estética em funcionamento.
Tema: Literatura e escola: concepções e práticas 
Palavras-chave: A hora da estrela; análise de discurso; ética; estética.
Resumo: Para que se efetive a cidadania na vida dos sujeitos é necessária a consciência do 
respeito, da solidariedade e da justiça, por isso as questões éticas devem permear todas as 
realidades humanas. E a análise da obra A hora da estrela, de Clarice Lispector contribuirá para o 
aperfeiçoamento intelectual, crítico e ético dos sujeitos alunos, a fim de que se tornem leitores 
mais atentos e perspicazes numa perspectiva discursiva, justamente por tratar de questões como: 
dor; determinismo; comodismo; referências às artes: música, pintura, escultura; felicidade e 
tristeza; perguntas e respostas; morte; religiosidade; virtudes e defeitos de Macabéa; entre outros. 
Nesse contexto, o objetivo geral é analisar o discurso da obra A hora da estrela de Clarice 
Lispector, numa perspectiva discursiva, que possibilite o processo de reflexão sobre a condição 
existencial dos sujeitos, seus pensamentos e atitudes num espaço de questionamentos e 
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significações em torno de valores éticos e estéticos. O referencial teórico que embasará o 
trabalho com a leitura é a Análise de Discurso de orientação francesa e também leituras 
referentes às temáticas abordadas na obra A hora da estrela.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA DA SILVA TESTA 
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: JOGOS LÚDICOS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA EM SALA DE APOIO À 
APRENDIZAGEM
Tema: Ensino e Aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Lúdico; Língua Portuguesa; Sala de Apoio.
Resumo: Este artigo trata da intervenção pedagógica efetuada no Colégio Estadual Gottlieb 
Mueller, na cidade de Curitiba que estabeleceu a utilização de um caderno pedagógico com 
sugestões de jogos lúdicos para alunos ingressos nos 6º anos, em especial para aqueles que 
participam das Salas de Apoio à Aprendizagem, na disciplina de Língua Portuguesa. A Sala de 
Apoio é um programa implantado pela Rede Pública do Estado do Paraná em contraturno escolar, 
como mais um complemento à aprendizagem dos alunos de sexto ano, que por algum motivo, 
ainda não detém as habilidades esperadas para a série. Sendo assim, as aulas a eles 
apresentadas devem ser as mais estimulantes possíveis para atingir dois objetivos muito 
importantes para o sucesso das classes de apoio: a permanência assídua dos alunos 
participantes e a efetiva aprendizagem dos conteúdos ainda não assimilados por eles. Levando 
em consideração esses dois aspectos, é que surgiu as sugestões de atividades com jogos, pois o 
lúdico funciona muito bem nesses dois casos, uma vez que estimula a aprendizagem do aluno e o 
instiga a retornar na aula seguinte, e também a fim de complementar os conteúdos já trabalhados 
de forma mais prazeroso em sala de aula, tanto para os alunos quanto para professores, pois o 
processo de desenvolvimento atende aos vários interesses individuais e coletivos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVANA DA SILVA TESTA 
Orientador: Cleverson Ribas Carneiro - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos lúdicos no ensino da língua portuguesa em sala de apoio à aprendizagem.
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Lúdico; Jogos; Língua Portuguesa.
Resumo: O ensino da Língua Portuguesa na escola pode ser trabalhado como um instrumento 
lúdico e motivador, tanto no Ensino Regular, como nas salas de Apoio à Aprendizagem, 
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estimulando no aprendiz a formação e a manifestação de diferentes pontos de vistas. O jogo 
lúdico é útil para ensinar e também aprofundar conhecimentos sobre determinados conteúdos, 
pois facilita o processo de socialização, comunicação, expressão, criatividade, concentração, 
forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e 
corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói 
seu próprio conhecimento. Porém, no cotidiano da sala de aula, o brincar pode ser encarado 
como algo sério e de cunho pedagógico, para isso se faz necessário conhecer as diversas 
práticas lúdicas. Este caderno pedagógico sugere jogos lúdicos para alunos dos 6º anos do 
Colégio Estadual Gottlieb Mueller que participam das salas de apoio à aprendizagem, a fim de 
complementar os conteúdos e possibilitar um trabalho mais prazeroso em sala de aula, tanto para 
alunos quanto para professores, pois o processo de desenvolvimento atende aos vários 
interesses individuais e coletivos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA GABRIELA ALVES DE ALBUQUERQUE QUELUZ 
Orientador: Soraya Sugayama - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O cinema como linguagem e expressão artística: uma nova forma de aprender e dizer
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesaoutras linguagens artísticas, 
outras áreas do conhecimento e com os temas sociais contemporâneos
Palavras-chave: Linguagem; Cinema; Análise do Discurso; Vídeo com celular.
Resumo: O presente artigo vem apresentar as experiências desenvolvidas no PDE – Programa 
de Desenvolvimento Educacional - ao longo de aproximadamente 15 meses de pesquisa, 
discussão de conceitos e práticas, da elaboração de propostas de trabalho pedagógico e 
aplicação do Projeto O cinema como linguagem e expressão artística: uma nova forma de 
aprender e dizer, que foi desenvolvido para os estudantes do 9º ano noturno, do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Hildebrando de Araújo. O projeto surgiu com o objetivo de 
propiciar a experiência do cinema na Escola, como um elemento motivador e integrador diante de 
uma escola “pouco atrativa”, mas que vem procurando formas de se adequar às transformações 
tecnológicas e às consequências decorrentes dessas mudanças no comportamento dos 
estudantes e, também, nas formas de ensinar e aprender. Esse processo de repensar a escola 
em sua dimensão prático-metodológica e de propor um projeto inovador trouxe um desafio muito 
grande, não só para mim, enquanto professora, como também para os estudantes e para a 
escola. Contudo, diante de uma realidade complexa, o trabalho desenvolveu-se muito bem em 
algumas etapas as quais destacarei, mas também, algumas que não ocorreram conforme 
planejado, gerando novas reflexões a cerca do lugar em que essa escola está inserida no 
contexto histórico-social.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA GABRIELA ALVES DE ALBUQUERQUE QUELUZ 
Orientador: Soraya Sugayama - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O cinema como linguagem e expressão artística: uma nova forma de aprender e dizer.
Tema: Tecnologia e suas linguagens no ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Linguagem; cinema; recepção; video com celular
Resumo: Motivada pela facilidade de acesso às tecnologias digitais, do uso dos dispositivos 
móveis como o celular e a máquina fotográfica, como também a produção audiovisual no 
ambiente escolar, este projeto propõe o estudo do cinema enquanto linguagem e expressão 
artística. O projeto compreende a interpretação pelo estudo da recepção e análise do discurso e a 
produção audiovisual dentro dos princípios da linguagem cinematográfica. Numa relação 
intertextual com a arte - vista aqui como ruptura da cultura social e escolar estagnadas, 
reprodutoras de práticas fechadas em si mesmas – e a Língua Portuguesa, o Projeto pretende 
incorporar às praticas escolares novos modos de aprender e dizer. Este projeto foi elaborado para 
trabalhar no 9º ano do Ensino Fundamental. Contudo, pode ser desenvolvido e adaptado para 
qualquer ano do Ensino fundamental e Médio. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA KELLY DO AMARAL SILVA 
Orientador: Fabio Lucas Pierini - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Literatura para arrepiar e gostar!
Tema: Literatura e Escola: concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; Método Recepcional; sobrenatural; contos.
Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento do Projeto 
de Intervenção Pedagógica, parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE), implementado no Colégio Estadual do Jardim Panorama, na cidade de Sarandi – PR, com 
alunos do terceiro ano do Ensino Médio por blocos, do período da manhã. Objetivando incentivar 
o gosto pela leitura de autores consagrados e aproveitando-se da constatação do grande sucesso 
que as narrativas com elementos sobrenaturais fazem entre os jovens, tal proposta utilizou-se das 
cinco etapas do Método Recepcional, desenvolvido por Bordini & Aguiar (1993) e sugerido pelas 
Diretrizes Curriculares do Paraná (2008) para o ensino da literatura. A implementação efetivou-se 
com a aplicação de uma unidade didática dividida em seis seções, onde foi considerado o grau de 
dificuldade interpretativa dos textos e a presença do elemento sobrenatural, partiu-se de leituras 
mais simples: os best-sellers da Saga Crepúsculo, culminando com leituras mais complexas: 
contos de ícones da literatura brasileira e universal. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA KELLY DO AMARAL SILVA 
Orientador: Fabio Lucas Pierini - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura para arrepiar e gostar!
Tema: Literatura e Escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Literatura; sobrenatural; contos.
Resumo: O presente material foi elaborado objetivando transportar o interesse que muitos alunos 
têm em obras populares que tematizam o sobrenatural para leituras mais aprofundadas. Para 
tanto, utilizando-se do Método Recepcional, de Bordini e Aguiar, foram desenvolvidas seis seções: 
as duas primeiras exploram o sobrenatural em livros e filmes de grande sucesso atualmente; a 
seção 3 tematiza as origens da Literatura Fantástica e a autora do primeiro conto; as seções 4 e 5 
trazem a leitura e análise de dois contos fantásticos: um da Literatura Brasileira e outro da 
Literatura universal. A última seção traz uma proposta de leitura dramatizada.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA PATYK BILINOSKI 
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Oralidade e escrita: uma experiência a partir dos gêneros contação de histórias e tirinhas
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Oralidade;escrita;contação de histórias;tirinhas.
Resumo: O presente artigo aborda a importância do trabalho com os gêneros contação de 
histórias e tirinhas como recursos didáticos, suas contribuições no processo de ensino- 
aprendizagem para o domínio da língua oral e escrita na modalidade padrão e a adequação ao 
contexto de uso,imprescindíveis para a inserção efetiva dos alunos na sociedade. Explana os 
gêneros contação de histórias e tirinhas conforme as necessidades percebidas nos alunos dos 
sextos anos da rede estadual de ensino. Objetivou-se, com o projeto, contribuir para o 
desenvolvimento tanto das habilidades da oralidade quanto da capacidade de transpor textos da 
fala à escrita em situações específicas a partir dos gêneros abordados. Para isso, foram utilizadas 
diversas fontes como livros de literatura, tirinhas, atividades de oralidade, escrita e transposição 
da fala para a escrita, mostrando aspectos relevantes no trabalho com cada gênero e modalidade. 
A partir dessas práticas, verificou-se que os alunos tornaram-se mais ativos e competentes, 
capazes de compreender os diferentes discursos, captaram as intenções e reagiram conforma a 
situação. Desta forma, o trabalho desenvolvido colaborou para a aquisição da língua padrão, 
garantindo-lhes uma capacidade de expressão, oral e escrita cada vez mais adequada e idônea e 
para melhor eficiência no exercício da cidadania.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SILVIA PATYK BILINOSKI 
Orientador: Roberlei Alves Bertucci - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Oralidade e escrita: uma experiência a partir dos gêneros contação de histórias e tirinhas
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: oralidade;escrita;contação de histórias; tirinhas
Resumo: O domínio da língua oral e escrita na modalidade padrão assim como a adequação ao 
contexto de uso são imprescindíveis para a inserção efetiva dos alunos na sociedade. Disso 
decorre a necessidade de se trabalhar a oralidade e a escrita em sala,pois são atividades 
interativas e complementares no contexto das práticas sociais e culturais. A presente produção 
didática visa contribuir com o desenvolvimento das habilidades relacionadas às práticas da 
oralidade e escrita, a partir dos gêneros contação de histórias e tirinhas. A contação de histórias 
proporciona momentos para falar, ouvir e participar dos contos de tradição oral. Já o gênero 
tirinhas é pertinente para promover debates e o desenvolvimento das modalidades oral e escrita. 
Aqui, trabalhamos com as práticas de oralidade, escrita e transposição da fala para a escrita, 
mostrando aspectos relevantes no trabalho com cada gênero e modalidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE TEREZINHA TAUCHERT 
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A importância da elaboração de perguntas no processo de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; inferência; leitor crítico.
Resumo: Tendo em vista que as dificuldades de interpretação de textos, em que os alunos não 
passam da fase de decodificação textual, são problemas observados no Colégio Estadual 
Sebastião Paraná, o objetivo geral deste projeto é refletir sobre a importância das perguntas feitas 
pelo professor para a produção de inferências que favoreçam o diálogo entre o texto e o leitor, a 
fim de levar o aluno a produzir um novo texto a partir da sua interpretação. Para tanto, 
especificamente, busca-se: discutir sobre as etapas do processo de leitura, segundo uma 
perspectiva psicolinguística, refletindo sobre a diferença entre compreensão e interpretação de 
texto; propiciar a leitura dos textos “História de uma gata”, de Luiz Henriquez, Sergio Bardotti e 
Chico Buarque (canção infantil) e Os Meninos do Chafariz, de Julio E. Braz, contemplando todas 
as etapas do processo de leitura; propor a produção do texto do aluno a partir de sua 
interpretação dos textos, na forma de diferentes gêneros textuais. Nesse sentido, buscamos 
discutir sobre a importância de o professor propiciar atividades de leitura que levem o aluno a 
refletir sobre o material que lê, fazendo suas interferências e suas reflexões para além do texto, 
tornando-se um cidadão mais crítico, participativo e atuante, social e politicamente.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIMONE TEREZINHA TAUCHERT 
Orientador: Monica Cristina Metz - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância da elaboração de perguntas no processo de leitura
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; inferências; leitor crítico
Resumo: Tendo em vista que as dificuldades de interpretação de textos, em que os alunos não 
passam da fase de decodificação textual, são problemas observados no Colégio Estadual 
Sebastião Paraná, este trabalho propõe atividades que contemplam as etapas do processo de 
leitura (decodificação, compreensão e interpretação), a partir da canção infantil História de uma 
Gata de Luiz Henriquez, Sergio Bardotti e Chico Buarque e do texto Meninos do Chafariz de Julio 
E. Braz. O objetivo desta proposta é refletir sobre a importância das perguntas feitas pelo 
professor para a produção de inferências que favoreçam o diálogo entre o texto e o leitor, a fim de 
levar o aluno a produzir um novo texto a partir da sua interpretação. Nesse sentido, buscamos 
discutir sobre a importância de o professor propiciar atividades de leitura que levem o aluno a 
refletir sobre o material que lê, fazendo suas interferências e suas reflexões para além do texto, 
tornando-se um cidadão mais crítico, participativo e atuante, social e politicamente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIRLENE DA SILVA 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Literatura e Direitos dos Idosos: a urgência em (re)significar o olhar para esta demanda
Tema: Literatura e escola - concepções e prática
Palavras-chave: Literatura; Direitos dos Idosos; Alunos..
Resumo: Este artigo reúne reflexões sobre o tema “literatura e direitos dos idosos”. A partir da 
compreensão sobre como o adolescente vê o ser humano idoso na sociedade atual, buscou-se 
implementar um projeto que estimulasse a aquisição de atitudes e ações que contribuam para o 
reconhecimento e o respeito dessa parcela crescente da sociedade. Para tanto, foram realizadas 
atividades de articulação entre o debate literário e o Estatuto do Idoso. O Projeto de Intervenção 
Pedagógica aqui apresentado foi desenvolvido com turmas do primeiro ano do ensino médio do 
Colégio Estadual Helena Kolody (Colombo/PR), em 2014. Foram respondidos questionários 
presentes em um caderno pedagógico, dentre os quais selecionamos e analisamos um, para 
mostrar como os alunos veem o idoso atualmente e de que forma as atividades propostas 
contribuíram para a mudança de postura e valorização dos idosos pelos alunos participantes. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIRLENE DA SILVA 
Orientador: Raquel Illescas Bueno - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Literatura e Direitos Humanos com o enfoque no idoso
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas.
Palavras-chave: Literatura; Direitos Humanos; Idoso.
Resumo: Este caderno pedagógico visa a trabalhar a leitura e a valorização do ser humano 
idoso, demonstrando suas fragilidades nas relações interpessoais e na representação social. O 
trabalho terá como destaque a leitura e discussão dos contos \"Feliz Aniversário\" de Clarice 
Lispector e \"O Gato\" de Dalton Trevisan, dentre outros textos literários. Além disso, relaciona o 
Estatuto do Idoso com os textos literários estudados, propondo uma reflexão sobre como a 
literatura associada aos direitos humanos pode permitir a aquisição de atitudes e ações que 
contribuam para o reconhecimento e o respeito ao idoso.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIUMARA ELIAS ANTUNES
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Os significados do letramento:uma nova perspectiva sobre a prática social da leitura e da 
escrita
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento. Leitura. Escrita. Reescrita
Resumo: O presente artigo explicita uma síntese das atividades sucedidas ao longo do Programa 
de Desenvolvimento Educacional, edição 2013, na área de Língua Portuguesa, promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná em parceria com a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, tendo como objeto de estudo o letramento, visando melhorar o processo de 
apropriação da língua escrita e da leitura na educação básica, promovendo a inserção da cultura 
letrada nos alunos dos 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Shirlene de Souza 
Rocha, a fim de ampliar a capacidade de leitura e de escrita dos educandos de modo a contribuir 
para a atuação desses sujeitos na sociedade. O principal objetivo foi desenvolver estratégias que 
possibilitem o letramento eficiente dos alunos, por meio de práticas de leitura, que possam 
qualificar as aprendizagens, além de estimular o gosto pela leitura e pela escrita. Para a 
efetivação do trabalho foram realizadas as seguintes ações: Diagnosticar, através de um teste de 
leitura e escrita, as dificuldades nas práticas de leitura e escrita dos os alunos do 6º ano; explorar 
práticas de leitura, partindo de uma proposta de letramento; usar como ferramenta textual o 
gênero fábula, explorando os elementos narrativos e a tessitura dos sentidos no texto; 
desenvolver um projeto de letramento para alunos com defasagem na leitura e na escrita. No 
desenvolvimento do projeto, foram exploradas estratégias de leitura adequadas ao gênero em 
estudo, assim como modelização e planificação para a produção escrita e para a reescrita de 
textos.
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SIUMARA ELIAS ANTUNES
Orientador: MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os significados do letramento:uma nova perspectiva sobre a prática social da leitura e da 
escrita
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Letramento. Leitura. Escrita.
Resumo: O presente material didático visa melhorar o processo de apropriação da língua escrita 
e da leitura na educação básica, promovendo a inserção da cultura letrada nos alunos dos 6º ano 
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Shirlene de Souza Rocha, a fim de ampliar a 
capacidade de leitura e de escrita dos educandos de modo a contribuir para a atuação desses 
sujeitos na sociedade. O principal objetivo é desenvolver estratégias que possibilitem o letramento 
eficiente dos alunos, por meio de práticas de leitura, que possam qualificar as aprendizagens, 
além de estimular o gosto pela leitura e pela escrita. Para a efetivação do trabalho serão 
realizadas as seguintes ações: Diagnosticar, através de um teste de leitura e escrita, as 
dificuldades nas práticas de leitura e escrita dos os alunos do 6º ano; explorar práticas de leitura, 
partindo de uma proposta de letramento; usar como ferramenta textual o gênero fábula, 
explorando os elementos narrativos e a tessitura dos sentidos no texto; desenvolver um projeto de 
letramento para alunos com defasagem na leitura e na escrita. No desenvolvimento do projeto, 
serão exploradas estratégias de leitura adequadas ao gênero em estudo, assim como 
modelização e planificação para a produção escrita e para a reescrita de textos. Para finalizar o 
projeto, serão exploradas práticas orais a partir da dramatização. Os alunos irão apresentar, em 
forma de teatro, para todas as turmas da escola. As produções escritas serão organizadas, em 
forma de livro, para circulação e divulgação para toda a comunidade escolar.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOELI TEREZINHA KUCHINSKI FERREIRA 
Orientador: Nivea Rohling da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A relação entre a oralidade e a escrita no Ensino da Língua Portuguesa em contexto de 
Escola do Campo
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Oralidade; Escrita; Gênero entrevista pingue-pongue
Resumo: O objetivo do presente artigo é apresentar a análise de uma elaboração didática do 
gênero entrevista pingue-pongue desenvolvida com turma de alunos do 9º ano B, em contexto de 
escola do campo. A elaboração didática teve o propósito de possibilitar reflexões sobre os 
aspectos sociolinguísticos da linguagem tanto na modalidade oral como na escrita. A partir dessa 
reflexão, foi possível observar as especificidades dos usos linguísticos a partir de determinados 
contextos da comunicação e, desse modo, também valorizar a variante local dos alunos do 
campo. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOELI TEREZINHA KUCHINSKI FERREIRA 
Orientador: Nivea Rohling da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A relação entre a oralidade e a escrita no Ensino da Língua Portuguesa em contexto de 
Escola do Campo
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Oralidade; Escrita; Gênero entrevista pingue-pongue.
Resumo: Este Material didático-pedagógico apresenta atividades focalizando a relação entre a 
oralidade e a escrita no ensino da Língua Portuguesa em contexto de Escola do Campo. O 
objetivo é discutir e compreender os aspectos sociolinguísticos da linguagem oral e escrita, bem 
como as suas especificidades de linguagem apropriada/inapropriada a cada contexto da 
comunicação e também valorizar a variante local dos alunos do campo. O trabalho tem como 
público alvo os alunos do 9º ano do Colégio Estadual do Campo Dr. Caetano Munhoz da Rocha, 
em Quitandinha PR. Para tanto, optou-se por trabalhar com o gênero entrevista pingue-pongue, 
pois favorece o trabalho com as práticas discursivas do oral e da escrita para incentivar a prática 
da produção e da reescrita de textos produzidos pelos sujeitos envolvidos. O material foi 
elaborado no formato de Caderno Pedagógico que está dividido em seis oficinas que recobrem o 
trabalho com a leitura, a produção de textos (orais e escritos) e análise linguística do gênero 
entrevista pingue-pongue. Com essa proposta, espera-se que os educandos desenvolvam 
competências no uso da língua tanto oral como escrita. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE BUSATO 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: POTENCIALIDADES DO TEXTO LITERÁRIO: AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS A 
PARTIR DOS CONTOS PAI CONTRA MÃE DE MACHADO DE ASSIS E NEGRINHA DE 
MONTEIRO LOBATO EM DIÁLOGO COM A LEI 10.639/03
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
Palavras-chave: Literatura e História; Pluralidade Cultural; Bullying.
Resumo: Resumo: Diante das potencialidades do texto literário em retratar e refletir sobre 
aspectos da realidade histórica, social e política, Conforme Candido (1972), ressalta-se a 
capacidade do mesmo de transformar e humanizar o homem e contribuir para a formação de 
leitores críticos e reflexivos. Nessa perspectiva optou-se por analisar as relações étnico-raciais a 
partir dos contos Pai Contra Mãe de Machado de Assis e Negrinha de Monteiro Lobato. O primeiro 
ambientado no período da escravidão, aproximadamente após o ano de 1850 e o segundo 
publicado em 1920, trinta e dois anos após a abolição da escravatura no país. A leitura e análise 
das leis Áurea, Ventre Livre, Sexagenário e a Lei 10.639/03 (que estabeleceu o ensino obrigatório 
de História e Cultura Afro-brasileiras e Africanas nos currículos escolares) estabeleceu o diálogo 
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com as obras literárias e a formação cultural do povo brasileiro. O cotejamento entre as obras 
literárias e o conteúdo das Leis possibilitou reflexões acerca do regime escravocrata e das 
relações de poder. Problematizou-se, portanto, a questão do preconceito racial na formação da 
sociedade brasileira e da presença de formas de bullying no espaço escolar em tempos atuais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SOLANGE BUSATO 
Orientador: Cleiser Schenatto Langaro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Pai Contra Mãe de Machado de Assis e Negrinha de Monteiro Lobato e a Questão do 
Bullying e do Preconceito Racial 
Tema: LITERATURA E ESCOLA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
Palavras-chave: Conto realista; Literatura e história; Relações de Poder; Preconceito; Bullying.
Resumo: Esta Sequência Didática aborda o texto literário e suas potencialidades em retratar, 
esteticamente, aspectos históricos e culturais da realidade do país, visando a formação de leitores 
críticos e reflexivos, pois, conforme Candido (1972), a literatura tem a capacidade de transformar 
e humanizar o homem. No intuito de refletir sobre as relações étnico-raciais foram selecionados 
os contos Pai Contra Mãe de Machado de Assis e Negrinha de Monteiro Lobato. O primeiro 
ambientado no período da escravidão, aproximadamente 115 após o ano de 1850. O segundo, 
publicado em 1920, trinta e dois anos após a abolição da escravatura no país. As leis Áurea, 
Ventre Livre, Sexagenário e a 10.639/03 (sendo que esta última estabeleceu o ensino de História 
e Cultura Afro-brasileiras e Africanas nos currículos escolares, a fim de produzir conhecimentos 
quanto à pluralidade étnico-racial) servirão de apoio à reflexão sobre a presença do regime 
escravocrata e das relações de poder na formação cultural do país. Partindo-se do pressuposto 
de que o texto literário pode estimular a leitura reflexiva, desenvolvendo o espírito crítico no leitor, 
pretende-se problematizar a questão do preconceito racial na formação da sociedade brasileira e 
da presença de formas de Bullying no espaço escolar em tempos atuais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONALI CRISTINA DE CAMARGO 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O texto publicitário no incentivo ao gosto pela leitura
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura.
Palavras-chave: Leitura; gênero textual; gênero publicitário .
Resumo: A escola deve ser por excelência, um local onde se promova o gosto pela leitura. Nesse 
sentido, este artigo tem como finalidade apresentar os resultados obtidos após uma intervenção 
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pedagógica elaborada no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, nos anos de 2013 e 
2014, realizados pela Secretaria de Estado de Educação do Paraná e teve como objetivo 
desenvolver o gosto de nossos alunos pela leitura, utilizando, para isso, o anúncio publicitário 
divulgando o acervo bibliográfico da escola e os livros lidos no \"Cantinho da Leitura\". Durante a 
primeira etapa do programa - Projeto de Pesquisa, foi elaborado o Projeto de Intervenção 
Pedagógica intitulado \"O texto publicitário no incentivo ao gosto pela leitura\". A implementação 
do projeto foi realizada no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de 
Londrina, aos alunos do Ensino Fundamental Coletivo, por meio de uma sequência didática, com 
carga horária de 32 horas/aulas, onde no primeiro momento os alunos se apropriaram dos 
conteúdos referentes ao gênero publicitário e posteriormente elaboraram os anúncios publicitários 
dos livros lidos. Paralelamente à implementação, o projeto foi socializado no Grupo de Trabalho 
em Rede - GTR e disseminados por outros professores da Rede Estadual de Ensino. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONALI CRISTINA DE CAMARGO 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O texto publicitário no incentivo ao gosto pela leitura.
Tema: Ensino e Aprendizagem da Leitura.
Palavras-chave: leitura; gênero textual; gênero publicitário
Resumo: Este estudo surgiu de observações realizadas em sala de aula, onde é notável o 
desinteresse de nossos alunos pela leitura; situação agravada, ainda mais, pela falta de 
divulgação de livros tanto nas mídias quanto nas escolas. Por outro lado, desde que nascemos 
somos bombardeados por inúmeras propagandas dos mais variados produtos e serviços, o que 
não ocorre com os livros. Pretendemos com esse estudo, incentivar o gosto pela leitura dos 
alunos participantes do projeto, bem como de toda comunidade escolar; utilizando para isso, 
textos publicitários, divulgando o acervo bibliográfico da escola e os materiais do “Cantinho da 
Leitura”.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA BRATIFICH 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Letramento Literário - Humanização e Senso Crítico
Tema: Literatura e Escola - Concepções e Práticas
Palavras-chave: Letramento Literário; Seqüência Básica; Ensino de Literatura; Conto e Crônica.
Resumo: No cotidiano escolar é comum perceber a falta da leitura do texto literário por parte do 
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educando, o que compromete a sua construção enquanto cidadão autônomo. O presente trabalho 
desenvolveu leituras, debates, reflexões e, principalmente as ações sugeridas pelo autor Rildo 
Cosson, na sua seqüência básica, cujo objetivo é a aquisição do letramento literário, ou seja, 
transformar o conteúdo lido em conhecimento, em assimilação das práticas sociais relacionadas 
ao objeto lido. O aluno irá se construir enquanto leitor ao longo de suas práticas de leitura e a 
literatura desempenha um grande papel dentro deste processo. No desenvolvimento das 
atividades foram utilizados dois contos e uma crônica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA BRATIFICH 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LETRAMENTO LITERÁRIO: HUMANIZAÇÃO E SENSO CRÍTICO
Tema: Literatura e escola - concepções e práticas
Palavras-chave: Letramento literário; Sequência Básica; Reflexão; Contos.
Resumo: A falta da leitura do texto literário é uma realidade em muitas escolas onde, com 
frequência, o ato de ler é resumido na decodificação do texto e suas idéias centrais não são 
assimiladas. Repensar o ensino e a aprendizagem da literatura na escola faz-se necessário. É 
preciso ter a capacidade de ler de maneira reflexiva para transformar o conteúdo lido em 
conhecimento, em assimilação das práticas sociais relacionadas ao objeto lido. Esta Unidade 
Didática foi elaborada partindo desta realidade, da dificuldade em ler o texto literário. Pretende-se 
utilizar estratégias para o ensino da literatura, possibilitando a aquisição do letramento literário e 
da reflexão sobre o que é lido. Na presente Unidade, serão realizadas as leituras de dois contos e 
uma crônica seguindo a Sequência Básica, proposta do autor Rildo Cosson. O trabalho será 
implementado com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Olavo Bilac.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA MARIA FERREIRA 
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: O Poema como Espelho da Alma: porque sensibilizar é preciso!
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Gêneros Discursivos. Poema. 
Resumo: O objetivo desse trabalho é aperfeiçoar as práticas discursivas do educando. Utilizamos 
como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, os estudos do Círculo de Bakhtin 
(2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros discursivos como interação e no quadro teórico-
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metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo desenvolvido pelos pesquisadores de Genebra 
(DOLZ; NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY & DOLZ, 1999) para fundamentar as 
reflexões sobre a sequência didática (SD) a partir da proposta de adaptação, orientada por Costa-
Hübes (2009; 2011), que consiste na inserção de um módulo de reconhecimento do gênero antes 
da etapa de produção inicial em atividades e exercícios da SD. Em relação aos aspectos 
metodológicos, esse trabalho é uma pesquisa social aplicada de natureza qualitativa que se 
enquadra como pesquisa-ação com o propósito de se trabalhar com um gênero que envolve a 
arte das palavras despertando o aluno para a manifestação poética. A intervenção pedagógica foi 
desenvolvida no Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo, na cidade de Loanda, no ano de 
2014. Os sujeitos de pesquisa foram os alunos do 3º ano do Ensino Médio. Para a coleta de 
dados foi aplicado um questionário para perceber o interesse dos alunos pela leitura e escrita de 
poemas. Por conseguinte, seguimos para a SD ancorada na proposta de adaptação de Costa-
Hübes (2009; 2011) e para as discussões com o Grupo de Trabalho em Rede. O trabalho 
culminou com um Sarau envolvendo alunos, família e comunidade escolar. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA MARIA FERREIRA 
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Caminho para ler, escrever e declamar um poema!
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros Discursivos; Poema.
Resumo: Esta Sequência Didática aborda o estudo do gênero poema pelo qual desperta a 
sensibilidade para a manifestação do poético no modo de ver e sentir o mundo, na arte das 
palavras. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é possibilitar o convívio com a poesia que 
favorece o prazer da leitura do texto poético e sensibiliza para a produção dos próprios poemas. 
Esse gênero foi proposto para estudo devido o exercício poético que ajuda no desenvolvimento 
de uma percepção mais rica da realidade, aumentando a familiaridade com a linguagem mais 
elaborada da literatura e enriquecendo a sensibilidade. Diante disso, utilizamos como metodologia 
o quadro teórico-metodológico do Interacionismo SocioDiscursivo (ISD) desenvolvido por 
Bronckart (2009, 2006) e pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) 
para fundamentar as reflexões sobre a sequência didática (SD) e nos estudos de Bakhtin (2006, 
2003) acerca do trabalho com gêneros discursivos enquanto produto discursivo para o ensino de 
Língua Portuguesa. Essa intervenção pedagógica será desenvolvida no Colégio Estadual 
Presidente Afonso Camargo, na cidade de Loanda, no ano de 2014 e os sujeitos de pesquisa 
serão os alunos do 3º ano do Ensino Médio. Para a coleta de dados será aplicado um 
questionário para perceber o interesse dos alunos pela leitura e escrita de poemas. Por 
conseguinte, seguiremos para a sequência didática e as discussões com o Grupo de Trabalho em 
Rede. O trabalho culminará com um Sarau envolvendo alunos, família e comunidade 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_port_pdp_sonia_maria_ferreira.pdf


Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA MARIA TASSI GARCIA 
Orientador: Suely Leite - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: CONTOS DE FADAS, HISTÓRIAS E ESTÓRIAS QUE NINGUEM NOS CONTOU
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; contos de fadas; método recepcional; Ensino Médio
Resumo: Resumo A leitura do texto literário no Ensino Médio é, sem dúvida, um dos muitos 
desafios a ser enfrentado pelo professor de Língua Portuguesa. Promover a leitura como um 
encontro especial entre obra e leitor é oferecer aos alunos a oportunidade de descobrir as 
múltiplas faces da linguagem, é um convite à liberdade de expressão. Este artigo mostra o 
resultado do projeto desenvolvido com alunos 1º ano do Ensino Médio, do colégio Geremias 
Lunardelli, localizado no município de Grandes Rios. O projeto teve como objetivo oportunizar aos 
alunos a redescoberta dos contos de fada e a metodologia escolhida foi o método recepcional 
criado em 1988, pelas pesquisadoras Vera Aguiar e Maria da Glória Bordini e depois publicado na 
obra Leitura: a formação do leitor (alternativas metodológicas), cuja edição usada nesse artigo é a 
de 1993. As autoras, ao estudarem a Teoria da Estética da Recepção, proposta Hans Robert 
Jauss e seus colegas da Escola de Constança, no final da década de 60, formularam o método 
recepcional indicando um percurso de leitura divido em cinco etapas, sendo elas: determinação, 
atendimento, ruptura, questionamento e ampliação do horizonte de expectativas. Ao final do 
projeto os alunos adquiriram um conhecimento sobre as diversas fontes e versões dos contos de 
fadas já conhecidas por eles, além de identificarem o contexto de produção dessas obras. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SONIA MARIA TASSI GARCIA 
Orientador: Suely Leite - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONTOS DE FADAS, HISTÓRIAS E ESTÓRIAS QUE NINGUEM NOS CONTOU
Tema: Leitura
Palavras-chave: Leitura. Contos de fadas. Método recepcional. Ensino Médio.
Resumo: A leitura do texto literário no Ensino Médio é, sem dúvida, um dos muitos desafios a ser 
enfrentado pelo professor de Língua Portuguesa. Promover a leitura como um encontro especial 
entre obra e leitor é oferecer aos alunos a oportunidade de descobrir as múltiplas faces da 
linguagem, é um convite à liberdade de expressão. Este projeto tem por objetivo oportunizar aos 
alunos a redescoberta dos contos de fada por meio de uma abordagem que tem como âncora o 
método recepcional, criado em 1988, pelas pesquisadoras Vera Aguiar e Maria da Glória Bordini. 
As autoras, ao estudarem à Teoria da Estética da Recepção, proposta Hans Robert Jauss e seus 
colegas da Escola de Constança, no final da década de 60, formularam o método recepcional 
indicando um percurso de leitura divido em cinco etapas, sendo elas: determinação, atendimento, 
ruptura, questionamento e ampliação do horizonte de expectativas. Espera-se que ao final do 
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projeto o aluno possa ter adquirido um conhecimento sobre as diversas fontes e versões dos 
contos de fadas já conhecidos por eles, além de identificar o contexto de produção dessas obras. 
Ainda objetiva-se que, por meio desse universo de fantasias, o aluno consiga apreciar o ato da 
leitura com maior prazer. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI APARECIDA DIAS REBESCHINI 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O GÊNERO TEXTUAL CRÕNICA COMO OBJETO DE ESTUDO NO ENSINO DE 
LEITURA E PRODUÇÃO ESCRITA
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Gênero. Texto. Leitura. Crônica
Resumo: Este artigo tem como título “O gênero textual crônica como objeto de estudo no ensino 
de leitura e produção escrita”. O objetivo é apresentar dados sobre a importância do trabalho em 
sala de aula com os gêneros discursivos textuais, especificamente o gênero textual crônica, 
partindo do conhecimento prévio do aluno, de forma a melhorar e ampliar a sua capacidade de 
compreensão na leitura e aprimorar sua capacidade de produção escrita. Diante da desmotivação 
dos nossos alunos com relação à leitura, apresentamos algumas metodologias que podem 
contribuir para desenvolver em nossos educandos o gosto pela leitura e transformá-los em 
leitores-sujeitos críticos e atuantes nas práticas de letramento da sociedade na qual estão 
inseridos. A etapa inicial do trabalho foi uma sondagem com os alunos do 2º ano do Ensino 
Médio, para verificação sobre seus hábitos de leitura, do conhecimento sobre o gênero crônica e 
dos autores que foram trabalhados: Fernando Sabino, Moacyr Scliar e Luis Fernando Veríssimo. 
Podemos ressaltar ainda a importância da contextualização do gênero em questão: a descrição 
do contexto de produção, ou seja, a esfera de comunicação em que o gênero emerge, o papel 
social do locutor e do interlocutor, a intenção e o suporte comunicativo. Foram privilegiadas 
atividades que pudessem desenvolver em nossos alunos as habilidades de leitura, oralidade, 
escrita e análise linguística.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI APARECIDA DIAS REBESCHINI 
Orientador: Vladimir Moreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O GÊNERO TEXTUAL CRÔNICA COMO OBJETO DE ESTUDO NO ENSINO DE 
LEITURA E ESCRITA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
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Palavras-chave: CRÔNICA;LEITURA;ESCRITA,SEQUÊNCIA;DIDÁTICA
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica é composta por textos teóricos que 
contemplam a concepção interacionista da linguagem, além de atividades com o gênero textual 
crônica, organizadas em uma Sequência Didática privilegiando as práticas discursivas da leitura, 
oralidade e escrita, além de um trabalho com análise linguística pertinente ao gênero discursivo. 
Foi escolhido o gênero textual crônica, pois trata de temas do cotidiano, ora trazendo críticas 
sociais, ora enfocando o humor nas situações corriqueiras do homem na sociedade. O público-
alvo a que se destina o presente trabalho são alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva - Ensino Fundamental e Médio em Cafeara - Paraná.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI DO ROCIO GODOI
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Leitura e análise da MPB: Uma abordagem dialógica
Tema: Leitura e produção de texto
Palavras-chave: Leitura; canções; interpretação; blog;
Resumo: Este trabalho surgiu com a necessidade cotidiana que se vive como professor de 
Língua Portuguesa: a dificuldade de fazer nosso aluno ler. O Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE proporcionou a pesquisa bibliográfica e a oportunidade para desenvolver uma 
opção com os alunos. Os colegas, professores, participaram pelo Grupo de Trabalho em Rede 
(GTR) oferecido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED, opinando e 
contribuindo de diferentes formas para a conclusão do Projeto. A opção pelas canções da MPB 
aconteceu pela exuberância poética apresentada. Outro motivo foi que nesse ano ocorreu o 
cinquentenário do inicio da ditadura militar em nosso país. Esse artigo propõe a leitura e análises 
das canções, em uma época de grandes alterações sociais e culturais na sociedade brasileira. O 
uso da MPB e o blog tornam-se motivadores do aluno para a participação e o desenvolvimento 
desta criticidade. No blog ocorreram atividades de participação ativa dos alunos e é onde os 
temas comuns transcenderam a audição e a leitura, para propiciar um diálogo interativo com a 
comunidade escolar. O blog foi o meio de oportunizar ao aluno condições de entender as 
interlocuções que a mídia estabelece com a sociedade, proporcionando sua inserção na 
comunicação social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI DO ROCIO GODOI
Orientador: Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Leitura e análise da MPB: Uma abordagem dialógica
Tema: Leitura e produção de texto
Palavras-chave: Leitura; canções; interpretação; blog;
Resumo: A leitura e a produção de texto ocupam lugar importante na relação de interpretação e 
aprendizagem. A formação de leitores críticos e assíduos envolvem reflexão e crítica da realidade 
social. Esta Unidade Didática propõe a leitura e análises das canções, em uma época de grandes 
alterações sociais e culturais na sociedade brasileira. O uso da MPB e o blog tornam-se 
motivadores do aluno para o desenvolvimento desta criticidade. Algumas atividades ocorrerão no 
blog, onde os temas comuns devem transcender a audição e leitura, para propiciar um diálogo 
interativo com a comunidade escolar. O blog é um meio de oportunizar ao aluno condições de 
entender as interlocuções que a mídia estabelece com a sociedade, proporcionando sua inserção 
na comunicação social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI DUQUE DA COSTA 
Orientador: Neil Armstrong Franco de Oliveira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: INDÍCIOS JORNALÍSTICOS NA LITERATURA PRÉ-MODERNISTA À CONTEMPORÂNEA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Literatura e jornalismo; diálogo; leitura.
Resumo: Este artigo apresenta as atividades desenvolvidas na proposta de intervenção 
pedagógica, do PDE, a qual teve como propósito incentivar os alunos do 3º ano do Ensino Médio 
à leitura e orientá-los para que reconheçam as marcas/evidências do discurso jornalístico 
presentes nos textos literários do período Pré-Modernista ao Contemporâneo, e para que tenham 
condições de análise e crítica dos fatos sociais de diferentes épocas. A intervenção está 
fundamentada em alguns postulados de Bakhtin: dialogismo, campo; gêneros discursivos, para se 
estabelecer o diálogo entre os dois campos da linguagem: o literário e o jornalístico. Para tanto, 
foram utilizados textos literários para análise de indícios do discurso jornalístico, das vozes sociais 
e das ideologias presentes, bem como das suas intencionalidades. Por meio das atividades 
desenvolvidas e dos recursos didáticos apresentados, os alunos pesquisaram e identificaram nas 
obras literárias e respectivos autores marcas ou indícios de denúncias sociais, correspondendo às 
atividades propostas neste estudo. Ao final da implementação, acredita-se que as atividades 
desenvolvidas tenham contribuído na construção do conhecimento sistematizado do aluno e 
também do professor na sua prática docente, a fim de relacionar, compreender e interpretar textos 
literários com mais reflexão e criticidade. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUELI DUQUE DA COSTA 
Orientador: Neil Armstrong Franco de Oliveira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: INDÍCIOS JORNALÍSTICOS NA LITERATURA DO PRÉ-MODERNISTA À 
CONTEMPORÂNEA
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LEITURA
Palavras-chave: Literatura; Jornalismo; Diálogo; Leitura.
Resumo: A presente Unidade Didática visa apresentar uma proposta de atividades para 
incentivar os alunos do 3º ano do Ensino Médio à leitura e orientá-los para que reconheçam as 
marcas/evidências do discurso jornalístico presentes nos textos literários do período Pré-
Modernista ao Contemporâneo. O trabalho está fundamentado na teoria de Bakhtin: dialogismo, 
campo; gêneros discursivos; estudos a partir da concepção interacionista da linguagem; nas 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Língua Portuguesa do Estado do Paraná, nas 
obras literárias de autores do Pré-Modernismo ao Contemporâneo e alguns que abordam a 
linguagem jornalística na literatura. Entre outros procedimentos metodológicos, para essa 
intervenção didático-pedagógica, os alunos farão uma pesquisa no laboratório de informática 
sobre o contexto histórico da literatura do Pré-Modernismo ao Contemporâneo, para preencher 
um quadro comparativo com as informações mais relevantes. Na seqüência, os alunos irão 
pesquisar obras literárias e autores que apresentem marcas ou indícios de denúncias presentes 
em textos jornalísticos, onde deverão preencher um quadro demonstrativo com duas obras. 
Finalizando as atividades, irão analisar e identificar nos recortes das obras literárias propostas 
pelo professor sobre o Pré-Modernismo ao Contemporâneo, bem como as marcas/ evidências de 
denúncias do discurso jornalístico com a finalidade de reconhecer as vozes sociais e ideológicas, 
como também a intencionalidade nos diversos campos da sociedade da época. Ao final de toda 
implementação, espera-se que as atividades propostas venham a contribuir na construção do 
conhecimento sistematizado do aluno e também do professor na sua prática docente, a fim de 
relacionar, compreender e interpretar textos literários com mais reflexão e criticidade.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUZANA TOLEDO KOSSOVSKI 
Orientador: SILVINO IAGHER - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Elaboração Didática do Gênero Crônica em Sala de Apoio à Aprendizagem de Língua 
Portuguesa.
Tema: Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Gênero Crônica; Sala de Apoio; Leitura e escrita.
Resumo: O presente Caderno Pedagógico apresenta uma elaboração didática do gênero crônica 
em contexto de Sala de Apoio de Aprendizagem à Língua Portuguesa. As atividades são 
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desenvolvidas em 8 oficinas a serem ministradas em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. O 
Caderno propõe atividades que visam à articulação entre as práticas de leitura e de produção 
escrita (seguida de reescrita). O objetivo do material é propor atividades contextualizadas de 
leitura e de escrita a fim de desenvolver as competências linguísticas de estudantes de sala de 
apoio, que apresentam dificuldades de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. Além 
da crônica, o material propõe a leitura e discussão de textos como: vídeos, texto de lei (Lei Maria 
da Penha), notícias etc. Por fim, propõe um processo de produção de crônicas pelos alunos para 
que posteriormente sejam compiladas em um e-book que será postado no blog da escola.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUZANE CEOLIN VALERIO 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Narrativa de mistério para leitura sem mistério
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: leitura; conto; mistério; popular; clássico.
Resumo: O presente material foi elaborado no intuito de estimular o gosto pela leitura por meio 
da análise de cinco narrativas de mistério, iniciando com uma notícia, depois lendo e analisando 
duas crônicas leves e bem humoradas e por fim dois contos clássicos. Serão analisadas nessa 
ordem construindo uma gradação que considerou o grau de dificuldade de interpretação. As 
abordagens serão feitas por meio de quatro módulos assim intitulados: 1-“Narrativas cotidianas e 
misteriosas!”; 2-“Narrativas divertidas e... misteriosas”; 3-“O mistério levado muito a sério!” e o 
4-“Mistérios de onde vivo...”. Após os módulos haverá a produção final de um mural com lendas 
urbanas de Colorado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: SUZANE CEOLIN VALERIO 
Orientador: Aparecida de Fatima Peres - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Narrativa de mistério para leitura sem mistério
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; Conto; Mistério.
Resumo: O presente material foi elaborado no intuito de estimular o gosto pela leitura por meio 
da análise de cinco narrativas de mistério, iniciando com uma notícia, depois lendo e analisando 
duas crônicas leves e bem humoradas e por fim dois contos clássicos. Serão analisadas nessa 
ordem construindo uma gradação que considerou o grau de dificuldade de interpretação. As 
abordagens serão feitas por meio de quatro módulos assim intitulados: 1-“Narrativas cotidianas e 
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misteriosas!”; 2-“Narrativas divertidas e... misteriosas”; 3-“O mistério levado muito a sério!” e o 
4-“Mistérios de onde vivo...”. Após os módulos haverá a produção final de um mural com lendas 
urbanas de Colorado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TATIANA SANCHES CANIATTI BIUDES 
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: POR QUE DEVEMOS ENSINAR CRÔNICA LITERÁRIA NAS AULAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO? 
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros Discursivos; Crônica Literária
Resumo: A prática da leitura deve ser tratada como uma tarefa essencial na construção do 
conhecimento pelos professores. O trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de 
incentivo à leitura com o gênero crônica literária. Como fundamentação teórica, apoiamo-nos 
estudos do Círculo de Bakhtin acerca do trabalho com gêneros discursivos como interação e no 
quadro teórico-metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo desenvolvido pelos pesquisadores 
de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY & DOLZ, 1999) para 
fundamentar as reflexões sobre a sequência didática (SD) a partir da proposta de adaptação, 
orientada por Costa-Hübes (2009; 2011), que consiste na inserção de um módulo de 
reconhecimento do gênero antes da etapa de produção inicial em atividades e exercícios da SD. 
Em relação à metodologia, o trabalho se caracteriza como uma pesquisa social aplicada de 
natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de oportunizar ao 
educando a apropriação do conhecimento e o uso das práticas discursivas em contextos reais de 
enunciação e, ao professor, deliberar encaminhamentos práticos pedagógicos que possam 
facilitar o exercício da docência em sala de aula. A intervenção pedagógica visou aprofundar, por 
meio da leitura e escrita do gênero crônica literária, a capacidade de pensamento crítico e 
sensibilidade estética do educando, ampliando seus conhecimentos linguístico–discursivos, de 
modo a despertar o senso crítico em relação ao acontecimentos cotidiano criando um elo entre os 
outro gêneros textuais.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TATIANA SANCHES CANIATTI BIUDES 
Orientador: Jonathas de Paula Chaguri - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: Contando histórias com a Crônica
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Gêneros Discursivos; Crônica Literária.
Resumo: A prática da leitura deve ser tratada como uma tarefa essencial na construção do 
conhecimento pelos professores. Desse modo, esta produção didático-pedagógica tem por 
objetivo apresentar uma proposta de incentivo à leitura com o gênero crônica literária. Neste 
sentido, a metodologia aplicada a este trabalho se caracteriza como uma pesquisa social aplicada 
de natureza qualitativa que se enquadra como pesquisa-ação com o propósito de oportunizar ao 
educando a apropriação do conhecimento e o uso das práticas discursivas em contextos reais de 
enunciação e, ao professor deliberar encaminhamentos práticos pedagógicos que possam facilitar 
o exercício da docência em sala de aula. Como fundamentação teórica para a construção deste 
trabalho, apoiamo-nos no quadro teóricometodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) 
desenvolvido por Bronckart (2009, 2006) e pesquisadores de Genebra (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) para fundamentar nossas reflexões sobre a 
sequência didática (SD) e nos estudos de Bakhtin (2003, 2006) acerca do trabalho com gêneros 
discursivos. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Santa Mônica, na cidade de Santa 
Mônica, no ano 2014 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos da 3ª ano do Ensino Médio. A 
produção didático-pedagógica visa aprofundar, por meio da leitura e escrita do gênero crônica 
literária, a capacidade de pensamento crítico e sensibilidade estética do educando, ampliando 
seus conhecimentos linguístico–discursivos, de modo a despertar o senso crítico em relação aos 
acontecimentos do cotidiano criando um elo entre outros gêneros discursivos.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TERESA CRISTINA MERCEDES 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Interpretando o amor através do gênero canção
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Interpretação; Música; Produção; Texto.
Resumo: Diante das dificuldades percebidas em sala de aula, com relação à interpretação e 
produção de texto o projeto Interpretando o amor através do gênero canção trabalhará com 
gêneros textuais no ensino da Língua Portuguesa, buscando possibilitar a análise integradamente 
de produção, compreensão, gramática e de outros aspectos também centrais para a 
aprendizagem. Levando os alunos a interpretarem e produzirem textos através da música, 
considerando sua situação real e não apenas como um mero exercício de escrita e leitura para 
avaliação. Promovendo valorização da atividade de interpretação de texto enquanto processo 
dinâmico, social, cognitivo e linguístico; compreendendo a leitura e a interpretação de texto de 
uma forma mais prazerosa, fazendo com que o aluno reflita situações de seu cotidiano através de 
suas produções. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TERESA CRISTINA MERCEDES 
Orientador: Eliane Santos Raupp - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Interpretando o amor através do gênero canção
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura.
Palavras-chave: Interpretação; Música; Produção; Texto.
Resumo: Diante das dificuldades percebidas em sala de aula, com relação à interpretação e 
produção de texto o projeto Interpretando o amor através do gênero canção trabalhará com 
gêneros textuais no ensino da Língua Portuguesa, buscando possibilitar a análise integradamente 
de produção, compreensão, gramática e de outros aspectos também centrais para a 
aprendizagem. Levando os alunos a interpretarem e produzirem textos através da música, 
considerando sua situação real e não apenas como um mero exercício de escrita e leitura para 
avaliação. Promovendo valorização da atividade de interpretação de texto enquanto processo 
dinâmico, social, cognitivo e linguístico; compreendendo a leitura e a interpretação de texto de 
uma forma mais prazerosa, fazendo com que o aluno reflita situações de seu cotidiano através de 
suas produções.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TEREZINHA BRAIDO AVANCO 
Orientador: CLAUDIA VALERIA DONA HILA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: GÊNEROS EPISTOLARES NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO
Tema: Letramento crítico
Palavras-chave: Leitura; gênero epistolar; Carta de Reclamação.
Resumo: RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir alguns resultados da 
Implementação de um Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, envolvendo alunos do 8ª 
ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Eng. José Faria Saldanha, no município de 
Munhoz de Mello, Pr. O projeto envolveu o trabalho dos com os Gêneros Epistolares, a partir de 
pressupostos teóricos do Interacionismo Social e do Interacionismo Sociodiscursivo, que 
compreendem a relevância da leitura dos gêneros discursivos para o letramento do aluno. Assim, 
neste artigo objetiva-se discutir resultados parciais do desenvolvimento de oficina para o gênero 
textual carta de reclamação no ensino. Ao trabalhar com o gênero carta de reclamação, o 
educando tem a oportunidade de analisar, comparar e discutir os diferentes gêneros do discurso, 
percebendo sua função social e seus propósitos comunicativos, para em seguida, escrever o 
gênero em situação de uso. Os resultados mostraram que o conhecimento sobre os gêneros 
discursivas são fundamentais no ensino/aprendizagem da língua, pois, muitas vezes, as 
dificuldades de leitura e/ou produção escrita advêm do desconhecimento do funcionamento do 
gênero discursivo. Sendo assim, envolvidos em um processo dinâmico de ensino e 
aprendizagem, os alunos: aprenderam a construir seu próprio conhecimento e sua interpretação 
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desse gênero do discurso; fizeram reivindicações pertinentes por meio da escrita que surtiram 
efeitos positivos. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: TEREZINHA BRAIDO AVANCO 
Orientador: CLAUDIA VALERIA DONA HILA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Gêneros epistolares: Estratégias de leitura para o gênero carta
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; gêneros discursivos; leitor.
Resumo: Este trabalho tem por objetivo oportunizar ao aluno condições para que se torne um 
leitor proficiente, por meio da leitura de diferentes gêneros epistolares, a partir de uma mesma 
temática. O trabalho com gêneros discursivos é de primordial importância para a formação do 
leitor crítico, capaz de atribuir sentidos a mensagens vindas de diversas formas de linguagem e 
também saber usá-las nas mais variadas situações de comunicação (oral e escrita). No 
desenvolvimento desse trabalho, serão realizadas oficinas com várias atividades sobre o gênero 
discursivo carta.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VALDIRENE ROVER DE JESUS 
Orientador: LUIZ ANTONIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O gênero e-mail como mediador do letramento digital na EJA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Letramento digital; Gênero e-mail; Sequência Didática.
Resumo: O presente artigo, resultado de um caminho percorrido durante o Plano de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), volta seu olhar para o desenvolvimento das diferentes 
capacidades e competências leitoras, a partir do gênero digital e-mail, buscando uma concreta 
inclusão de alunos da Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, nas práticas sociais 
intermediadas pela rede digital. Nesse sentido, por meio do estudo das especificidades 
linguísticas, enunciativas e discursivas do e-mail, objetiva-se ampliar as experiências com as 
diferentes funções sócio-comunicativas que o gênero oferece. Sob tal enfoque, este projeto foi 
desenvolvido no Colégio Estadual Antonio Martins de Mello, na Educação de Jovens e Adultos – 
Fase II, como um trabalho efetivo com o gênero da esfera digital e-mail, visando o 
desenvolvimento do letramento digital de alunos com pouco ou nenhum contato com 
computadores. Para transposição didática do gênero busca-se aporte teórico em Dolz, Noverraz e 
Schneuwly (2004, p. 95), por meio da Sequência Didática, cujo objetivo é o de permitir que o 
aluno domine melhor um determinado gênero, possibilitando a adequação da sua escrita ou fala a 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_port_artigo_valdirene_rover_de_jesus.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_port_pdp_terezinha_braido_avanco.pdf


cada situação de comunicação que participar.
Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VALDIRENE ROVER DE JESUS 
Orientador: LUIZ ANTONIO XAVIER DIAS - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero e-mail como mediador do letramento digital na EJA
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Sequência Didática; E-mail; Leitura; Letramento Digital
Resumo: O presente material didático propõe um trabalho com o gênero digital e-mail objetivando 
o desenvolvimento da leitura de hipertexto e das práticas de leitura e escrita em meio digital, 
buscando a inserção dos educandos nas práticas sociais intermediadas pela rede digital. Este 
trabalho está pautado nas Sequências Didáticas de Dolz, Noverraz e Schneuwly. Uma Sequência 
Didática tem o objetivo de permitir que o aluno domine melhor um determinado gênero, 
possibilitando a adequação da sua escrita ou fala a cada situação de comunicação que participar. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANEIDE MIGUEL RIBEIRO SLOBODJAN 
Orientador: Monica Luiza Socio Fernandes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: A Intertextualidade da Temática Amorosa em Poemas e em Imagens do Período Árcade
Tema: Ensino e Aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Leitura; intertextualidade; amor; poemas; pintura.
Resumo: RESUMO: O presente artigo apresenta reflexões e resultados de um trabalho voltado à 
leitura de poemas e de pinturas do período árcade, realizado com alunos do 1º Ano do Ensino 
Médio, do Colégio Estadual General Carneiro-EFMP. O mesmo está pautado nas relações 
dialógicas vinculadas à intertextualidade como processo constitutivo da literatura. Nosso objetivo 
foi desenvolver a habilidade de leitura e compreensão de textos poéticos do período árcade que 
tratam da temática do amor, estabelecendo a intertextualidade com as linguagens expressas nas 
artes poesia e pintura. O trabalho consiste em promover o diálogo entre as distintas 
manifestações culturais: literatura, pintura e mitologia, auxiliando o aluno na compreensão dos 
textos poéticos e oportunizando novas formas de perceber o sentido real da leitura tanto de textos 
verbais quanto de textos imagéticos. Tomamos por base os aportes teóricos de Bordini e Aguiar 
(1993), Candido (1983), Carvalhal (2003), Manguel (2001) e nas DCEs (2008), que evidenciam a 
importância da leitura para o desenvolvimento intelectual do ser humano. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANEIDE MIGUEL RIBEIRO SLOBODJAN 
Orientador: Monica Luiza Socio Fernandes - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Intertextualidade: uma perspectiva de leitura de textos literários
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; poema; intertextualidade; pintura; amor.
Resumo: A presente Unidade Didática é uma proposta de trabalho que tem como objetivo 
desenvolver a habilidade de leitura e compreensão de textos poéticos do período árcade que 
tratam da temática do amor, estabelecendo a intertextualidade com as linguagens expressas nas 
artes poesia e pintura. O principal foco está voltado à leitura com vistas a desenvolver essa 
habilidade, observando mais de uma linguagem. Assim, convidamos a buscar nas artes plásticas 
e na mitologia greco-romana, o suporte para compreender os poemas desse período que tratam 
da temática do amor. Pretendemos mostrar por meio da leitura e compreensão de textos literários 
que tematizam o amor que os poetas, para expressar esse sentimento, buscavam inspiração nas 
histórias da mitologia Greco-romana, representadas neste caso, pelas figuras mitológicas 
Eros/Cupido e Afrodite/Vênus que mantêm entre si equivalência nas duas culturas. Para tanto, 
destacamos as manifestações sobre o amor e a paixão, mostrando que esse sentimento é comum 
a todas as épocas, portanto, percebê-lo é de fundamental importância para despertar a 
sensibilidade e a socialização do ser humano

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANICLEIA DE OLIVEIRA SOUSA REBELO 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: Da busca por histórias à produção de memórias: uma proposta para o ensino de leitura e 
escrita
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Sequência Didática; Memórias literárias.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos na aplicação do Projeto 
de Intervenção Pedagógica Lembranças, histórias e memórias: uma proposta para o ensino de 
leitura aplicado para alunos do ensino médio do Colégio Estadual Dr. Duílio Trevisani Beltrão. 
EFM de Tamboara. A concepção de linguagem assumida nessa proposta é a interacionista, 
fundamentada nos estudos de Mikhail Bakhtin e nas Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa 
para a Educação Básica do Paraná e teve como objetivo propiciar aos alunos do ensino médio o 
estudo do gênero memórias literárias visando a contribuir para a melhoria do ensino-
aprendizagem da leitura e escrita e ainda promover o incentivo à leitura. A metodologia de 
pesquisa para elaboração desse artigo foi a revisão bibliográfica apresentando as contribuições 
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de diferentes pesquisadores como Bakhtin (2003), Geraldi (2006), Marcuschi (2008), Antunes 
(2003), Menegassi (2010), Yunes (2009) e Dolz e Schneuwly (2004) sobre as questões de 
concepção de linguagem, a importância do trabalho com as práticas discursivas de oralidade, 
leitura e escrita e uma breve definição do conceito de gêneros discursivos com ênfase no gênero 
Memórias literárias. Acredita-se, portanto, que a relevância desse estudo encontra-se na busca 
pela alternativa para enfrentar dois grandes desafios no ensino de Língua Portuguesa: a leitura e 
escrita e minimizar tais dificuldades a partir do ensino de um gênero discursivo que possibilitou 
aos alunos o desenvolvimento das habilidades narrativas, da sensibilidade, da compreensão dos 
fatos e das relações humanas. Além do trabalho com a leitura, puderam escrever suas memórias 
e as de outras pessoas da comunidade fazendo com que essas produções alcançassem assim, 
sua função social.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANICLEIA DE OLIVEIRA SOUSA REBELO 
Orientador: CARLOS DA SILVA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Lembranças, histórias e memórias: uma proposta para o ensino de leitura e escrita
Tema: Linguística aplicada e ensino de Língua Portuguesa
Palavras-chave: Memórias Literárias; Leitura; Escrita; Sequência didática.
Resumo: Ler e escrever são aprendizagens essenciais na vida e no contexto escolar. Quando 
alunos não conseguem alcançar o domínio dessas atividades discursivas ficam sujeitos ao 
insucesso nas práticas sociais. Esta ação pedagógica objetiva de forma geral colocar os alunos 
em contato com o gênero memórias literárias visando contribuir para a melhoria do ensino-
aprendizagem de leitura e escrita. Para elaboração deste material foram realizadas leituras de 
textos de alguns autores, dentre eles, Bakhtin (2006), Marcuschi (2008), Antunes (2003), 
Menegassi (2005). A implementação será realizada com alunos do Ensino Médio e o 
encaminhamento metodológico utilizado foi a elaboração de uma sequência didática baseada na 
proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). A justificativa pela escolha desta metodologia é 
que os alunos aprendam a estrutura composicional, o conteúdo temático e o estilo desse texto da 
esfera literária de uma forma gradual, etapa por etapa. Espera-se que ao final do projeto 
consigam escrever textos de memórias literárias coerentes e adequados e que suas produções 
cheguem até seus interlocutores. Acredita-se que assim, as atividades de leitura e escrita possam 
se transformar em práticas mais significativas, fazendo com que os alunos se sintam sujeitos 
ativos no processo de interlocução. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANUSA DE SOUZA 
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: GÊNERO DISCURSIVO CRÔNICA: \" DESPERTADOR PARA A LEITURA E ESCRITA\"
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Interação; Leitura; Crônica; Literatura; Compreensão.
Resumo: Este artigo teve como objetivo expor um trabalho sobre dificuldades de leitura, 
enfatizando textos do gênero crônica com exercícios de compreensão, com a abordagem da 
forma composicional e análise linguística. O mesmo foi aplicado através de um modelo de Plano 
de Trabalho Docente, conforme proposto por Gasparin (2009), desenvolvido com alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental, contemplando o PPP (Projeto Político Pedagógico) e partindo da 
realidade vivenciada pelos alunos. Além disso, procuramos refletir e buscar alternativas que 
permitissem o estabelecimento de novas estratégias, com a finalidade de contribuir efetivamente 
para que os educandos, construam sentidos sobre o gênero crônica, percebendo o papel social 
que o gênero desempenha, com suas ideologias e contribuições intertextuais. Observou-se ao 
longo do desenvolvimento do projeto que os alunos despertaram o gosto pela leitura, vivenciaram 
novas experiências e aprofundaram seus conhecimentos prévios. Nesta perspectiva, a prática 
social inicial e a prática social final foram o ponto de partida e de chegada do trabalho com a 
leitura e compreensão de textos/crônicas. Nesse processo, foi muito importante a busca de novos 
caminhos para se efetivar a concepção de linguagem interacionista (BAKHTIN, 1992), quer no 
ambiente escolar, quer em outros ambientes sociais, desenvolvendo uma postura crítica e 
atuante, no sentido de tornar-se um leitor competente.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VANUSA DE SOUZA 
Orientador: Maria Elena Pires Santos - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Dificuldades de leitura: compreendendo a função social do gênero crônica.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura, compreensão, gênero, crônica.
Resumo: Essa Produção Didático-Pedagógica segue um Plano de Trabalho Docente proposto 
por Gasparin (2009), que parte de uma Prática Social Inicial, em que há o anúncio do gênero 
crônica, bem como sua vivência cotidiana, contexto de produçaõ e função social. Após, erá 
trabalhada a Problematização, com as dimensões conceitual, política, social do conteúdo, etc. Na 
terceira etapa, chega-se à instrumentalização, onde se propõe sugestões de atividades de leitura, 
interpretação, análise linguística e forma composicional de vários testos do gênero citado. Na 
sequência, a proposta sugere a síntese mental do aluno (Catarse), em que o educando 
demonstra que se apropriou do conteúdo estudado e que domina sua leitura e compreensão, e 
finalmente, conclui-se com a Prática Social Final, em que as intenções e ações do aluno são 
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efetivadas, com aprofundamento da escrita, leitura, estudo e pesquisa do gênero. Nesse sentido, 
é possível oportunizar um trabalho diferenciado do gênero em estudo, permitindo a socialização 
de crônicas, que auxiliarão nossos alunos na inserção da prática das práticas das atividades.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERA LUCIA DA SILVA FRANCA 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: LEITURA NA ESCOLA: PROMOTORA DA CIDADANIA, CRIATIVIDADE E 
TRANSFORMAÇÃO
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura; escola, aprendizagem
Resumo: O presente artigo mostra o resultado da implementação do Projeto ora acima citado 
realizado com alunos do Ensino Fundamental do nono (9º) ano da rede pública de ensino do 
Estado do Paraná. OS objetivos aqui propostos foram criar momentos de reflexão sobre a 
necessidade de o aluno se tornar um leitor assíduo e da valorização do espaço escolar como um 
dos palcos de promoção da aprendizagem da leitura significativa e do despertamento da 
criatividade e a partir desses conhecimentos, se constituírem em agentes transformadores de seu 
próprio mundo e da sociedade. Para a efetivação desses, foram disponibilizados aos alunos 
diversos gêneros discursivos, distribuídos em crônicas, contos, músicas, poemas e filmes. Desses 
gêneros, alguns abordaram o âmbito escolar, outros os relacionamentos interpessoais vistos aqui 
intrinsecamente ligados ao próprio ambiente estudantil, outros ainda despertando no aluno o 
prazer pelo saber através da leitura. Como resultado desses objetivos, os alunos compuseram um 
livro de Literatura de Cordel e adaptaram e encenaram uma peça de teatro.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERA LUCIA DA SILVA FRANCA 
Orientador: Rogerio Caetano de Almeida - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LEITURA NA ESCOLA: PROMOTORA DA CIDADANIA, CRIATIVIDADE E 
TRANSFORMAÇÃO
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura
Palavras-chave: Leitura; escola;cidadania
Resumo: A produção Didático Pedagógica aqui propostoa é voltada para o ensino e aprendizado 
da leitura. Ocaderno foi elaborado a partir de um recorte temático, tendo a Escola como objeto de 
reflexão pelos alunos. O objetivo é levá-los a lançar um olhar diferenciado para a Escola, no 
sentido de conhecê-la e valorizá-la enquanto espaço de conhecimento e interação social. Para 
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isso foram selecionados materiais de apoio que abordam o cotidiano escolar: Leitura de seis 
Contos: O Birolho (Pedro bandeira),“A primeira lição” (Carlos Heitor Cony); “Dilúvio na escola” 
(Anna Flora); “A voz da consciência e outras vozes” (Moacyr Scliar); “Conto de escola” (Machado 
de Assis); “Villa -Lobos, Getúlio e a Independência em festa” (Sylvia Orthof); um documentário: 
“Pro dia nascer feliz” (filme, João Jardim); quatro filmes: “Ela dança, eu danço” (Anne Fletcher); 
“Escritores da Liberdade” (Richard LaGravenese ); “Conta comigo” (Rob Reiner); “Meu mestre, 
minha vida” (John G. Avildsen): quatro músicas: “Depende de nós” (Ivan Lins); Coração de 
Estudante; Canção da América ((Milton Nascimento); “Linhas Tortas” (Gabriel, o pensador); 
poemas de Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes e Casemiro de 
Abrei; crônicas, notícia, artigo e literatura de cordel. As atividades abordam temas como bulling, 
violência, desinteresse pelos estudos e depredações do patrimônio escolar. Espera-se que, ao 
final da aplicação do projeto, os alunos reproduzam os conhecimentos adquiridos através de 
atitudes mais humanizadoras e transformadoras.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERALUCIA FILIPIN CASTRO 
Orientador: Rita Maria Decarli Bottega - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O ensino e a aprendizagem da ortografia em sala de aula 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: ortografia; escrita; ensino; aprendizagem
Resumo: Este artigo expõe o estudo realizado no Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE, referente ao Projeto de Intervenção Pedagógica, realizado na área de Língua Portuguesa, 
no Colégio Estadual Vereador Francisco Galdino de Lima, Toledo, PR, durante o primeiro 
semestre de 2014. O objetivo principal do trabalho foi o de desenvolver uma proposta em que se 
trabalhassem as dificuldades dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental em relação à 
ortografia, percebendo a relação dos textos com a escrita segundo a ortografia oficial da norma 
padrão, propondo atividades para uma escrita ortograficamente correta, inserida nas demais 
atividades de Língua Portuguesa. Sem abrir mão da leitura e produção de textos como eixos 
orientadores do trabalho com a língua e consoante com a concepção interacionista de linguagem, 
ensinou-se ortografia de forma sistemática, criando oportunidades para refletir sobre as 
dificuldades ortográficas da língua. Foram trabalhadas produções de textos, leitura e atividades de 
análise linguística, em um processo integrado, enfocando as dificuldades de escrita manifestadas 
a partir de diagnóstico da situação de escrita dos alunos e do constante acompanhamento do 
desenvolvimento dos mesmos. Partindo da produção de texto, teve-se o diagnóstico do nível de 
escrita dos alunos (uma ficha diagnóstica com os aspectos discursivos, textuais e formais de 
escrita), permitindo ao docente observar e relacionar os principais problemas da turma em relação 
ao domínio da linguagem escrita. Estes aspectos foram trabalhados com atividades 
epilinguísticas, entendidas enquanto reflexão sobre a linguagem, a partir da concepção 
interacionista de linguagem proposto por Geraldi (1991), Riolfi (2008), DCEs (2008), Morais 
(2009), Costa Val (1991). 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERALUCIA FILIPIN CASTRO 
Orientador: Rita Maria Decarli Bottega - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA ORTOGRAFIA EM SALA DE AULA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Ortografia;escrita; ensino; aprendizagem.
Resumo: Esta Proposta Didática Pedagógica propõe trabalhar as dificuldades dos estudantes do 
sexto ano do Ensino Fundamental em relação à ortografia, percebendo a relação dos textos com 
a escrita segundo a ortografia oficial da norma padrão, propondo atividades para uma escrita 
ortograficamente correta. Sem abrir mão da leitura e produção de textos como eixos orientadores 
do trabalho com a língua e consoante com a concepção interacionista de linguagem, é preciso 
ensinar ortografia de forma sistemática, criando oportunidades para refletir sobre as dificuldades 
ortográficas da língua. Será trabalhada produção de textos, leitura e atividades de análise 
linguística, em um processo integrado, enfocando as dificuldades de escrita manifestadas pelos 
alunos, a partir de diagnóstico da situação de escrita dos alunos do 6º ano. Partindo da produção 
de texto dos alunos, tem-se o diagnóstico do nível de escrita dos alunos (uma ficha diagnóstica 
específica, que elenca os aspectos discursivos, textuais e formais de escrita), permitindo ao 
docente observar e relacionar os principais problemas da turma em relação ao domínio da 
linguagem escrita e a frequência de ocorrência de cada um deles. Estes aspectos serão 
trabalhados com atividades epilinguísticas, entendidas enquanto reflexão sobre a linguagem pelo 
aluno, a partir da concepção interacionista de linguagem, propostas por Geraldi (1991), Riolfi 
(2008), as DCEs (2008), Morais (2009), Costa Val (1991). 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERA LUCIA JOSE MARTINS 
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A PESQUISA QUE NOS MOVE RUMO A NOVAS DESCOBERTAS
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Pesquisa,Leitura,Produção Textual
Resumo: O presente artigo se refere ao relato das experiências de pesquisa realizadas no 
primeiro semestre de 2014, com alunos do 6º ano, no Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha 
Neto, na disciplina de Língua Portuguesa, cujo objetivo era proporcionar através da iniciação à 
pesquisa, alternativas metodológicas para melhorar o ensino e a aprendizagem da leitura e 
escrita, cuja metodologia também contribuiria com o desenvolvimento da autonomia na busca 
pelo conhecimento e na participação ativa dos educandos, resultando a base para uma 
aprendizagem de forma significativa e contextualizada. As atividades de leitura e escrita 
trabalhadas tiveram como base o conhecimento adquirido através da busca, ou seja, a pesquisa. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipar_port_artigo_vera_lucia_jose_martins.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_port_pdp_veralucia_filipin_castro.pdf


Foram realizadas pesquisas bibliográficas, relatórios, entrevistas, etc. O resultado deste trabalho 
foi a experiência adquirida pelos alunos na busca autônoma de informações para a construção de 
seu conhecimento e, principalmente, na aquisição da prática da escrita criativa e original no 
sentido de participação social ativa, através da leitura e da pesquisa.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERA LUCIA JOSE MARTINS 
Orientador: IRIA MARJORI SCHUBALSKI REISDORFER - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A PESQUISA QUE NOS MOVE RUMO A NOVAS DESCOBERTAS
Tema: Ensino e aprendizagem de Leitura
Palavras-chave: Pesquisa, leitura, produção textual, interdisciplinariedade
Resumo: No ambiente escolar é necessária a criação de vínculos que envolvam o educando com 
o objeto de estudo, despertando nele o desejo do conhecimento, de procurar e transformar as 
informações e reflexões acessíveis do dia a dia em informações significativas e produtivas para 
sua vida como um todo. Nesse sentido, trabalhar com a pesquisa como metodologia de ensino-
aprendizagem, proporciona ao aluno, não somente a construção do conhecimento de forma 
significativa, mas o direciona a compreender a linguagem e suas possíveis significações e, 
sobretudo, a importância da leitura. Estas atividades serão realizadas no Colégio Estadual Bento 
Munhoz da Rocha Neto, com os alunos que apresentem dificuldade na compreensão leitora, 
assim como, nas produções textuais. Serão realizadas, as atividades, no ambiente da sala de 
aula; da biblioteca escolar; no laboratório de informática e por meio de entrevistas na comunidade 
em que vive o aluno. Durante esse processo, o estudante estará exercitando a leitura, pesquisa 
interpretação e produção textual, baseadas nos resultados de sua investigação. O tema 
selecionado para a pesquisa se refere às plantas medicinais e aos benefícios que elas podem 
proporcionar à nossa saúde, sendo utilizados por meio de chás, infusões e maceração, pois é um 
conhecimento que poderá ser aplicado à vida prática do aluno. Os resultados poderão ser 
avaliados pela produção de cartazes, folders e demais textos dos alunos sobre o assunto 
pesquisado.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERONICA KOUBETCH 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Produção do gênero Fanfictions a partir da obra literária Caçadas de Pedrinho 
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
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Palavras-chave: Leitura. Letramento. Escrita. Fanfiction.
Resumo: A realidade do ensino na Língua Portuguesa, principalmente na produção textual, é um 
desafio para o professor. Os alunos leem pouco e a produção escrita parece estar cada vez mais 
difícil de ser ensinada. A partir dessa constatação, foram escolhidos alguns textos de Monteiro 
Lobato, compilados no livro: “Caçadas de Pedrinho. O foco principal foi a prática de letramento 
literário, abordando o gênero textual fanfictions, a fim de compreender as práticas sociais que se 
utilizam da escrita, presentes no mundo tecnológico. As bases teóricas foram: Freire (1989), 
Geraldi(1997), Silva(1991), Antunes(2003), Kleiman (1995, 2008), Vargas (2005), Black (2006), 
Santos (2007) DCEs, (2008), Koch (2010), Menegassi (2010) e Carvalho (2012). O trabalho foi 
realizado com uma turma de 6° ano do colégio estadual Pe. José Orestes Preima, localizado em 
Prudentópolis. Concluiu-se com este estudo que para desenvolver as atividades que possibilitem 
o letramento dos alunos é preciso que o professor de Língua Portuguesa leve à sala de aula os 
mais diferentes gêneros textuais e literários possíveis, independente da realidade em que o aluno 
está inserido. Assim, ele perceberá que há muitas formas de se aprender essas práticas de leitura 
e escrita, inserir-se socialmente e, com isso, ser reconhecido como sujeito. Hoje, com a ascensão 
tecnológica temos o letramento digital que possibilita a construção textual de forma diversificada 
podendo o leitor(fã) compartilhar da autoria do texto. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VERONICA KOUBETCH 
Orientador: Cristiane Malinoski Pianaro Angelo - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Proposta de leitura e produção textual a partir do livro Caçadas de Pedrinho de Monteiro 
Lobato
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Oralidade; Produção de Fanfiction Caçadas de Pedrinho
Resumo: Levando em consideração a importância do letramento do educando e como um 
possível hábito e gosto pela leitura, construiu-se esta Unidade Didática. Sendo árdua a tarefa de 
ensinar a produção escrita e aquisição da linguagem o objetivo é apresentar aos educandos do 6º 
Ano do Ensino Fundamental os textos literários de Monteiro Lobato na obra Caçadas de Pedrinho. 
As narrativas de Monteiro Lobato são ricas em ideias implícitas onde o co-autor, (o aluno) poderá 
intermediar com suas fantasias e dar continuidade e vida a história. Trabalhando com os textos 
em sala de aula, espera-se maior envolvimento e aprendizagem. Os textos serão o veículo de 
leitura e sobre os quais serão materializadas novas narrativas no gênero “Fanfiction”. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VILMA MARIA HEY 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O Recorte Sobrenatural nos Contos de Lygia Fagundes Telles
Tema: Literatura e escola – concepções e práticas
Palavras-chave: Conto. Sobrenatural. Letramento literário. Lygia Fagundes Teles
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). A proposta deste artigo é refletir sobre o conto, principalmente o conto 
sobrenatural, como forma de promover o letramento literário em sala de aula. Assim, tem como 
objetivo principal tecer algumas ponderações e sugestões de como se trabalhar narrativas cuja 
temática gire em torno do sobrenatural, por meio de três contos de Lygia Fagundes Teles: “A 
Caçada”, “As Formigas” e “Venha ver o pôr-do-sol”, buscando, deste modo, auxiliar os 
professores da Rede Estadual de Ensino Público do Estado do Paraná em sua prática 
pedagógica. O conto, por ter como principais características a brevidade, a velocidade e a 
intensidade têm possibilidade de concorrer com os meios de comunicação de massa, tão 
prejudiciais à relação do leitor com o universo cultural. Ademais, os contos de Lygia Fagundes 
Telles representam o lado sombrio de seus personagens que passam do real para o irreal 
revelando desejos ocultos, encaixando-se na temática gótica e constituindo-se em atrativos para 
os jovens. Para tanto, o trabalho pauta-se na Teoria do Letramento Literário: teoria e prática, 
proposta por Rildo Cosson. Trata-se da proposta denominada sequência expandida baseada em: 
motivação, introdução, leitura, primeira interpretação, contextualização, segunda interpretação e 
expansão.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VILMA MARIA HEY 
Orientador: Stela de Castro Bichuette da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Recorte Sobrenatural nos Contos de Lygia Fagundes Telles
Tema: Literatura e escola – concepções e práticas
Palavras-chave: Conto; Sobrenatural; Lygia Fagundes Telles; Letramento Literário
Resumo: Considerando que a escola pública tem dificuldades em formar leitores e que no ensino 
médio as atividades referentes à literatura são trabalhadas de forma tradicional, a literatura não se 
torna atraente o que torna indispensável para o professor buscar continuamente um 
aprofundamento de novas formas de leituras, entre elas o conto gótico.Assim, o presente projeto 
de intervenção pedagógica tem como objetivo promover o letramento literário dos alunos através 
do estudo dos contos: \"A caçada\", \"As formigas\" e \"Venha ver o pôr-do-sol\", cuja temática é o 
sobrenatural e escritos por Lygia Fagundes Telles. O conto, por ter como principais 
características, a brevidade, a velocidade e a intensidade tem alguma chance de concorrer com 
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os meios de comunicação de massa, prejudiciais à relação do leitor com o universo cultural. 
Ademais, os contos de Lygia Fagundes Telles representam o lado obscuro de seus personagens e 
ultrapassam o limite entre o real e o irreal para revelar desejos ocultos encaixando-se na temática 
gótica e constituindo-se em atrativo de leitura para os jovens

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VILSON FERREIRA DA SILVA 
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: LEU ? CONTA AÍ QUE EU RECONTO AQUI !
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; imaginação; contação de história; cultura popular
Resumo: O presente artigo tem por objetivo mostrar os resultados obtidos no desenvolvimento da 
implementação pedagógica do projeto “ Leu. Conta aí que eu reconto aqui !” realizado com alunos 
do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont no município de Campina da Lagoa-Pr, utilizando-se 
da contação de história no ambiente escolar, com intuito de incentivá-los a se tornarem leitores 
assíduos, proficientes e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento humano. 
Constatou-se que a escola deve criar condições e situações para formar um leitor competente e 
crítico e portanto rever conceitos de leitura, repensar sobre a oralidade e a utilização da contação 
de histórias nas salas de aulas, além de refletir como trabalhar usando a oralidade em benefícios 
do processo ensino-aprendizagem para cativar o interesse e a curiosidade dos alunos. Desta 
forma, o aluno durante a implementação do projeto, leu e recontou histórias de várias maneiras. 
Ele pôde envolver-se com a cultura popular, ter contato com diversos gêneros textuais, exercitar a 
imaginação e executar também a leitura de uma maneira mais crítica. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VILSON FERREIRA DA SILVA 
Orientador: wilson Rodrigues de Moura - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LEU ? CONTA AÍ QUE EU RECONTO AQUI !
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; imaginação; contação de história; cultura popular
Resumo: Sabendo da importância da Leitura no campo pessoal, cultural e econômico, elaborou-
se este projeto voltado a leitura com o intuito de colaborar com a prática de ler e minimizar esse 
problema. Ao ler, o indivíduo recorre as suas experiências e as várias vozes que o constituem 
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para compreender o texto, conforme as DCE (2008), a leitura é vista como um ato dialógico, inter 
locativo que envolve demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e 
ideológicas de determinado momento. Percebemos então que a escola deve criar condições para 
formar um leitor competente e crítico. E por essas razões uma proposta de trabalho com contação 
de história, pode contribuir incentivando os alunos a se tornarem novos leitores assíduos no 
cotidiano escolar, melhorando não somente sua aprendizagem de uma forma geral na escola, 
mas seu desenvolvimento humano e social. Cabe a escola rever conceitos e repensar sobre a 
utilização da contação de histórias nas salas de aulas e como trabalhar usando a oralidade para 
cativar o interesse e a curiosidade dos alunos, lendo e depois recontando histórias de várias 
maneiras, envolvendo gêneros textuais diferentes, para que assim nossos alunos, possam ir ao 
encontro, ir à busca de novos textos, criando mais e mais o hábito de ler. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VILSON JOSE RIBAS PADILHA 
Orientador: Jose Geraldo Marques - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O gênero texto argumentativo na formação crítica do aluno da escola pública.
Tema: Linguística aplicada à leitura e produção textual.
Palavras-chave: Autonomia. Artigo de Opinião. Sequência Didática. Intervenção. Socialização.
Resumo: O presente artigo entende o aluno do Ensino Básico da Escola Pública não como um 
sujeito passivo, que não tem o que dizer ou que, quando diz, repete a fala do outro de modo a 
demonstrar pouca autonomia. Minha reflexão deriva da aplicação da Proposta Pedagógica sobre 
o gênero discursivo artigo de opinião aos alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual 
de Angaí. Queremos, com nossa contribuição, fazer com que eles saibam defender seu ponto de 
vista de modo coerente e consciente. Nela, verifiquei também, um pouco desolado e, ao mesmo 
tempo, esperançoso, o alcance e as deficiências das intervenções dos alunos no campo político-
social. Tendo como elemento metodológico a aplicação da Sequência Didática, também 
oportunizamos aos alunos e cursistas do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), a ferramenta de 
socialização e atualização para que a aprendizagem do quê dizer e do como dizer em um artigo 
de opinião acontecesse efetivamente não só na escola, mas em outras esferas da vida em 
sociedade. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VILSON JOSE RIBAS PADILHA 
Orientador: Jose Geraldo Marques - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O gênero texto argumentativo na formação crítica do aluno da escola pública.
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Tema: Linguística aplicada ao ensino de leitura e produção textual
Palavras-chave: Argumentação; Sequência Didática; Autonomia; Socialização.
Resumo: O Caderno Pedagógico tem como proposta a tentativa de resposta ao porquê do aluno 
do Ensino Básico da Escola Pública ser um sujeito passivo, não ter o que dizer ou dizê-lo 
simplesmente repetindo a fala do outro, de modo a demonstrar pouca autonomia. O trabalho 
pretende proporcionar subsídios para que o aluno do Colégio Estadual de Angaí da 1ª série do 
Ensino Médio saiba defender o seu ponto de vista de modo coerente e consciente. Saiba 
argumentar dando efetividade à sua opinião com autoridade e, desse modo, não seja um 
indivíduo que se assujeite ao domínio, mas que participe individual e coletivamente, que seja 
capaz de organizar-se, de participar dos espaços da vida política orientada para o bem comum. A 
aprendizagem terá como aplicação metodológica a Sequência Didática, oportunizando aos alunos 
a ferramenta de socialização e atualização para que a aprendizagem aconteça, de modo efetivo, 
para a vida.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VIVIANE RAQUEL ELIAS COSTA 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Estratégias de ensino-aprendizagem de leitura e escrita no Ensino Fundamental II
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Aquisição de linguagem;Escrita e leitura; Literatura Infantil
Resumo: O presente artigo traz uma síntese das atividades realizadas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED-
PR, edição da 2013/2014, com ênfase nos resultados da intervenção que teve lugar no Colégio 
Estadual Maria da Luz Furquim, de Rio Branco do Sul-PR, junto a alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, na disciplina de Língua Portuguesa. A linha de estudos adotada foi a aquisição de 
linguagem, desenvolvida a partir do tema “As dificuldades na aprendizagem: leitura e escrita”, 
com abordagem delimitada para as estratégias de ensino aprendizagem de leitura e escrita no 
Ensino Fundamental II. A questão-problema orientadora do estudo foi: como o professor do ensino 
regular pode desenvolver uma proposta de intervenção voltada ao desenvolvimento de 
habilidades na leitura e na escrita. O objetivo geral compreende analisar questões pertinentes ao 
ensino-aprendizagem de língua materna, propondo estratégias que visem sanar as dificuldades 
relacionadas à escrita. Como metodologia de trabalho foi adotada a pesquisa bibliográfica em 
fontes primárias e secundárias e a elaboração de uma Unidade Didática, apresentada na forma 
de Sequência Didática (SD) voltada ao exercício da leitura e da escrita, a partir de contos de 
diversos autores da Literatura Infantil. Como resultado do estudo, foi possível perceber que 
quando deficitária a aquisição de linguagem, o aluno apresenta dificuldades na escrita, na leitura 
e na capacidade de interpretar e produzir textos, e essa condição, embora se mostre comum, 
pode ser revertida a partir de um trabalho específico, visando ao desenvolvimento de 
competências nessa área. 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: VIVIANE RAQUEL ELIAS COSTA 
Orientador: Luciana Pereira da Silva - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA E ESCRITA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura e escrita; Dificuldades; Desenvolvimento de competências.
Resumo: No campo da Língua Portuguesa, a aquisição de linguagem, quando deficitária, implica 
em dificuldades na escrita e na leitura, aspecto que se reflete na capacidade do aluno de 
interpretar e produzir textos. Isso porque dentre as competências mínimas exigidas pela 
sociedade está o domínio da leitura e da escrita, a qual preferencialmente deve ser construída na 
escola, instituição que reúne os recursos técnicos e humanos adequados para a formação de 
leitores e escritores. Por essa razão, a presente Unidade Didática apresenta uma Sequência 
Didática (SD) voltada ao exercício da leitura e da escrita, visando o desenvolvimento de 
competências nessa área, a partir de contos de diversos autores da Literatura Infantil. Para essa 
sequência didática, serão necessários 16 encontros de 2 aulas/dia, totalizando 32 horas de 
atividades para o trabalho com 4 diferentes contos da Literatura Infantil. 

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ZENILDA MARIA DE SOUZA 
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O DESENVOLVIMENTO DA LEITURA ATRAVÉS DO UNIVERSO FEÉRICO DE MARINA 
COLASANTI.
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Conto; Paródia; Marina Colasanti.
Resumo: Esse artigo constitui um relato de experiência fundamentado em trabalho desenvolvido 
no âmbito do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) para a formação continuada de 
professores. Enquanto professora de Língua Portuguesa do Colégio Estadual do Campo São 
Francisco de Assis, em que leciono desde 1999, pretendeu-se desenvolver a pesquisa na área de 
literatura, a partir do recorte temático selecionado: “As obras infantojuvenis, de Marina Colasanti”. 
Portanto, foi feito um recorte de 6 módulos da aplicação dos contos, nos quais procedeu-se à 
análise de processo de paródia por esses textos com fundamentação teórica das leituras 
efetivadas de Mikhail Bakhtin. Procurou-se atender nessa pesquisa, às Diretrizes Curriculares 
(DCES). 
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Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ZENILDA MARIA DE SOUZA 
Orientador: Alice Atsuko Matsuda - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O desenvolvimento da leitura através do universo feérico de Marina Colasanti
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura; Conto; Paródia; Marina Colasanti.
Resumo: O material da Unidade Didática apresenta as atividades propostas, com base nos 
contos de Marina Colasanti, a ser implementado no 8º ano do Ensino Fundamental, tendo como 
objetivo servir como estímulo ao aluno – leitor, a fim de que possa encontrar na literatura uma 
forma lúdica, entender melhor a sua realidade e tornar-se um sujeito leitor. Objetiva também, a 
partir da exploração da paródia e analisando o papel da mulher na sociedade com base nos 
contos contemporâneos, levar o leitor a uma formação crítica da sua realidade cultural.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ZILDA MEDEIROS VENANCIO 
Orientador: Pedro Luis Navarro Barbosa - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: INCENTIVO À LEITURA POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA: O RACISMO EM 
TEXTOS LITERÁRIOS, CANÇÕES E NA LINGUAGEM FÍLMICA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: leitura; estratégia; leitor; ensino-aprendizagem
Resumo: Os motivos que suscitaram o presente projeto tomam como ponto de partida a prática 
profissional, como professora de Língua Portuguesa ao longo desses anos e a discussão das 
dificuldades de compreensão e interpretação que os alunos apresentam nos diferentes gêneros 
textuais. Portanto o objetivo principal é promover e despertar no aluno o prazer pela leitura, 
possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades que visam torná-lo leitor 
competente, capaz de refletir sobre o que lê percebendo as informações explicitas no texto por 
meio do estudo do gênero discursivo conto.

Disciplina / Área: LÍNGUA PORTUGUESA

Professor PDE: ZILDA MEDEIROS VENANCIO 
Orientador: Pedro Luis Navarro Barbosa - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Título: O RACISMO EM TEXTOS LITERÁRIOS, CANÇÕES E NA LINGUAGEM FÍLMICA
Tema: Ensino e aprendizagem de leitura
Palavras-chave: Leitura. Estratégia. Leitor. Ensino e Aprendizagem.
Resumo: Conscientes de que o sistema educacional paranaense necessita com urgência de 
ações concretas que minimizem os problemas de leitura nos anos finais do ensino fundamental, 
elaborou-se essa Produção Didática com o intuito de despertar nos alunos habilidades e 
competências para compreensão textual e análise crítica do que é lido. O propósito é a motivação 
de leitura de diferentes gêneros literários tendo como temática o racismo em diferentes contextos 
históricos, ampliando o vocabulário, a leitura de mundo, tornando o educando um cidadão crítico e 
capaz de produzir textos com maior competência. A escolha do tema deve-se à importância que 
tem o incentivo à leitura, com oportunidades para um envolvimento maior no mundo da leitura e 
da escrita, bem como a formação de leitores capazes de criticar e argumentar sobre diferentes 
assuntos em seu dia a dia como cidadão. Diante disso, a fim de trabalhar a proficiência da leitura 
e também a questão do racismo em diferentes gêneros literários optou-se por trabalhar o conto de 
Monteiro Lobato – Negrinha, o filme Sonho Possível e a letra da música Olhos de Luar.

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do texto, sendo a Comissão 
Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou descumprimento de normas éticas, legais, científicas e 
gramaticais dos trabalhos apresentados.

Ricardo Hasper

Organizador Sinopses - Cadernos PDE 2013

Tecnológico PDE
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